
CLASSE XIV

ANATOMIA PATHOLOGICA

4479.- Descripção de um monstro de espede humana, existente na cidade de
S. Paulo na America Meridional. Por Bento Sanches Daria. V. l11em. da Acad. R.
das Sc. de Lisboa, II (1799), pg. 187.

Exp.: Bibl. Nacional.

44,80.- Fac. de Méd. de Paris. These paul' le doctorat en médecine, présllntée et
soutenue le 31 Aollt '1839 par M.[P. da Silva. Questions. LoDes caracteres anato
miques de l'inflammatioll des tissus cellulaire e adipeux. 2. 0 La coxalgie peut-elIe
débuter par l'inflammation individuelle de l'un des elements de J'articuJation ? Quels
sont les caractéres anatomiques de cette maladie dans ses diverses pêriodes? 3.° Du
méc:misme de l'arliculation capulo-huménJe. 4.° DetermineI' si l'on doit préférer
IAS agents chimiques au microscope paul' reconnaitre des taches de sperme.
Paris, Imp/·. Rignollx, 1839, in-4.0 gr. de 3 11'., 32 pp. (B. da F.)

M81.- Dissertação sobre a afIecção scirrho-c:mcrosa. These apresentada e susten·
tada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Pereira da Silva Borges
Forte. Rio de Janei?'o, Typ. Impa?'c. de F. de P. Brito, 1839, in·4.0 gr. de 47 pp.
(D. da F.)

44.82.- Autopsia feita pelo sr. Bento Maria da Cosia, interno do Rosp. da Miseri
cordia, em um cadaver hermaphrodito que foi encontrado no deposito do mesmo
Rosp., em Abril de 1850. y. Gaz. tIos Rosp., 1(1850-5'1), pg. 37.

Exp. : Dr. D. A. Mal'tins Costa.

4483.· Theseapresentada áFac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em:l.9
de Dezembro de 1853 por Antonio Renriques Leal. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de
Laemme?'t, 1852, in-4.0 gr. de 4 fI., 27 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Qual a influencia da analomia pathologica no diagnostico, prognos
tico e tllerapeu lica das moles lias internas 1 2.° Algumas proposições acerca de qual a
melhor classificação muscular: se a actual tem defeitos quaes as reformas 1 3.° Pro
posições acerca da gravidez e do parlo, considerados debaixo do ponto de vista
medico-legal.
4484,.- Mecção singular do figado, com ~1teração de tecido, parte com aspecto

racemosa, e parle em estado scirroso e tuberculoso. Observação do dr. L. y.
De·Simoni. Y. Ann. Bms. de llfecl., XI (-1857 -58), pg. ii (D. da F.)

4485.· A Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro e a sciencia. Carla
dodicatoria ao sr. dr. Francisco de Paula Canllido pela descoberta do phenomeno
da lbromnose e embolia no cadavel' do immortal pl1ilantropo José Clemente Pereira
eguido por um ensaio de moslrar a essencial dilferença enLre a nossa h ypoemia,

anemia c leucocythemia pelo dr. J. Frederico Doellingel'. Rio de Janei1'o, Typ. de
Francisco de Paula Brito, 1860, in-4,.o de 35 pp.

Exp.: BibI. Nacional.

4486.· These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser perante elIa susten
tada em Outubro de 1860 pelo doutor João Cuperlino da Silva ... afim de verificar
o seu ti tulo. Da formação, c da regeneração dos o sos pelo perio teo. Bahia, Typ. ele
Epifania Pedroza, 1860, in-~.o gl'. de 2 ir., i7 pp. (B. da F.)

44,87.- lIistoria de um facto de regeneração ossea (pelo dr. J. M. Chaves). y. Gaz.
Med. do Rio ele Janei?'o, 1862, pg. 126. (~

EXIl.: Bibl. Nacional.
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M88.· 'l'hese apre enlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada pelo
dr. Fernando Francisco da Costa Ferrnz. Rio ele Janei1'o, Typ. Univ. de Laemmert,
i86J!, in-lt,.o gr. de lt, fi'., lt,8 pp., 1 n. (13. da I'.)

Pontos: :lO Anatomia patl1ologica do cancm e do cancroide; 2.° lTistologia
das arterias; 3." Bal'amo de COlJahiba considerado pl1armacologica e tllerapeulica
mente; /1.° Sobre o leite, sua composição, conservação, falsiQcaçi'lo e meios de
recon Ilecer.

lt,489. - Da- condicçõcs anatomo-pathologic.ls da arterias no meio das feridas
sllppurantes (pelo dr. V. Saboia). V. Gaz . .l1fCll. do Rio de Janeiro, 1 63, pg. 2::17.
(B. da F.)

M90. - LiçITo da abertura do cur o de ana tomia geral e pathologica no I1I1nO de
i86U na Faculdade de Medicina do rlio de Janl\il'o pelo rospactivo professor o dr. A.
T. da Rocha. V. Rev. do Atlteneo J1Ied., 11.° 7,1866, pg. 50. (13. da F.)

4'1,91.- Qllaes a vantagens das manife~taçõe mentaes na ciencia? Con iderações
anatolnico-palhologicas sobre a medicina pratica. Memoria do r. dr. Jo_é Llliz da
Costa. V. Ann. Bras. de Meel., XVIII., (1.866-67). lp· 274, 3i9, 358, 423e4h.
(13. da F.)

4lt,92.- Communicação entre a bexiga do fel e a bexiga urinaria com expulsão
de calculos biliares pelas vias urinarias (pelo dr. \VuciJerel'). V. Gaz. JlIed. dtt
Baliia, I (1866-67 ), pg. 5.

Exp.: DI'. J. Z. do MOIlOZOS Brum.

4493.- Curso omcial de anatomia patbologica l1a Fac. de Med. do Rio de Janeiro
em 1867, dirigido pelo respectivo profes 01' o dr. A. 'l'. da Rocha. V. Rev. do
Atlieaeo l1feelico, 11. o 1, 1867, pg. 25 n. ° 2 pg. 93. (13. da F.)

M9"'. - Ky tos pilosos do ovaria achados pelo sr. Joaquim Vieira de Andrade. y.
Rev. t1'Ím. ela Soc. Inst. Acaet., n.O 1,1867, pg. 9[;.

Exp.: Acad. Imporial do ~Iodicina.

M95. - Ensaio de UIU trabalho sobre o gabinete anatomico patlJologico do nospital
da Mi ericordia da côrte por Pedro Alfonso de Cilrvalho Franco, &. Rio de Janeiro,
Ty]). Universctl de Laemmert, 1869, in-8.0 gl'. de 48 pp. nulU. (B. da F.)

M96.- De perfuratiollos cardiaques ii propos d'une ob enration remarqualJle de
COlUmunication interauriculaire, interventriculaire et pulmo-aortique avec tracho
eardie: par le professeur P. F. da Costa Alval'enga; traduit du portugais par le
docteur Lucien Papillaud (Henri-Almes) V. Gaz. -lIed. dti Paris: t. 25, i870, pg. 435.
(13. da F.)

4497. - Anomalia anatomica congeninl, consistindo na exi tencia de duns veias
cavas superiores. Observação do sr. dr. Per~ira Guimarães. V. Ann. Bt·as. de Jlled.,
XXII ( H!70-71), pg. 86. (B. da F.)

4498.- Observação de um caso de os ificação extensa das membrana cerebraes em
um preto aillda moço e de con tituição forte (pelo dr. José Pereira Rego). V. Ann.
Bms. ele jJ{ed., XXII[ (1871-72), pp. 279 e 29lt,. (n. da F.)

4~99.- These apresentada á Fac. de Meel. da Bahia em Abril de i872 para verifi
cação de titulo por Justus Christian Otto vVissmann. Ponto. Sobre a existencia de ca
bellos) dentes, e ossos nos tumores do ovario humano. Bahia, Typ. de J. G. Tou
1'inho, i872, in-Lo gr. de i6 pp., i n. (13. da F.)

1!500. - 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Manoel Hodrigues
de CarvnJbo. Rio de Janeiro, Typ. Moreira 11Iaximino t\: C.", i875, in-4. 0 gr. de
2 lf., 70 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Inf]ammação anatomo-patbologicarnenle considerada; 2.° Absorpção;
3.°Considerações sobre a celluio·genese com relação á gene e em geral e á força pia tica
da materia; 4.° Da nutrição.

450f.· 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Raymundo Car
neiro de Souza Bandeira. Rio de Janeiro, Typ. do 1m]). Inst. Art., 1877, in-lt,.o gr.
de4ff., i05pp., 1 II. (B.daF.)

Pontos: i. ° Inflam mação anatomo-patl1ologicamen te considerada; 2.° Forças e
movimentos; 3." Das lesões traumaticas do enceplJalo; 4.° Das hydropesias.

4502.- Nota sobre as condições que favorecem a decomposição dos os os pelo dr.
Lacerda. V. A1·ch. do M'lIs. l'ac., IV ('1879), pg. 133 ...(B. da·F.) .
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4503.- Dn poumon à six lobes par J. l\1arcondus. Extrait de la Gazette Hebdom
madaire des Sciences Médicales de Bordeaux, 1881, n.o 5;1, pago 10~5. BOl'deaux,
Imp/'. Nouvelle A.Belliel'&C.·, 1882,in-í.ode8pp. num. (D. da F.)

4.504.- 'l'hese de sufficiencia apresentada ti Fac. dl:ll\1ed. do Rio de Janeiro em 12
de Dezembro de 1881 e sustentada em H de Janeiro de 188'il pelo dr. Joaquim Pinto
da Silveira Cllllha, da Univ. de Bruxellas. IUo de Janeiro, Typ. Montenegl'o, 1882,
in-4,o gr. de 3 ff., 63-4 pp., 1 n. (B. dn F.)

Ponto: Da. tuberculose aguda nos dilTerentes orgãos da economia.
4505 . Discurso que por occasião rle prestar juramento e tomar posse da cadeira

de anatomia geral e pathologica da Faculdade da Bahia a 15 de Julho de 1882 proferiu
o dr. Antonio Pacifico Pereira, &. Bahio., Litlto·typ. de João GOllcalves Tourinho,
1882, in-8.0 gr. de 15 pp. num. (8. da F.) •

4.506.- Grande aUODl<llia na disposição dos orgãos thoraxicos e abdominae reve
lada pela autopsia; observação e reOexões pelo dr. Joaquim Loureiro. S. Paulo,
1882.

origi na I. 1n-4.0 de 36 ff. inn" escriplas de um só lado.
Exp.: O Auelar.

Mí07. - Fac. de Med. da Bahia. Doutrina da Pyemia. 'l'hermometria. 'l'umores
fibrosos do ntero e seu tratamento. Hypoemia interl.ropical, 'l'hese para o doutorado
em medicina apresentada pOI' Arlhul' Benigno Castilho ... Betlda, Typ. dos Dous
Mundos, 1883, in-4.ogr. de3 lf., 59 pp.,1 n. (B. da F.)

4508.. O rim na febre arnarelta pelo sr. prof. J. B. de Lacerda. V. Unido Med.,
1884, pg, 11. (B. da F.) ISO





CLASSE XV

CLINICA MEDICA

. lJ,50~_. - Erario mineral dividido. em doze tratados .•. Autor L~is Gomes Ferreyra,
ClrurglUo approvado, natural da VIlla de S. Pedro de Rates, e assistente nas Minas do
Ouro por discurso (sirJ de vinte annos. Lisboa, na Off. de Miguel Rodrigues 1735
in-foI. de 23 fI., 5~8 pp. num. ' ,

Como se vê, o auctor esteve por espaço de 20 annos em ~linas Geraes.
Exp.: Bibl. Nacional,

lJ,51O. - Governo de mineiros mui necessario para os que vivem distantes de pro
fessores seis, oito, dez e mais legoas, padecendo por esta causa os seus domesticas e
escravos queixas, que pela dilaçam dos remedias se fazem incuraveis, e as mais das
vezes mOfta~s ... : anctor Jozé Antonio M:endes,. cirurgiam e anatomico approvado,
e seu commlssarlO geral em toda a Amel'lca .. Ltsboa, na Offic. de Antonio Rodriques
Galhardo, 1.770, in-4.0 de X.XJ·i35 pp. num. e mais 2 inn. .

Exp.: Bibl. Nacional.

4511.. - Enfermidades endemicas da Capitania de Matto-grôsso. Por Alexandre
Rodrigues Ferreira.

Náo traz data, mas provavelmente foi escripto.em 1791.
O l' i g i n a I, com accrescentamentos e annotações autographas.
Cad. C(16-1), 7i ff. inn. 21X 15..
O snr. dr. Martins Costa publicou no Progresso MediDo alguns extractos d'este

curioso manuscripto.
Exp.: Bibl. Nac.ional.

Mi2. - Des cas ou ii convient'de saigner 1dans les fiêvres continues. Dissertation
présentée et soutenue à la Fac. de lIIéd. deParis le ~5 Aollt 1809. Par J. A. Soares
de Souza. Pads, Impl'. de Didot le Jeune, 1.809, in-4.0 gr. de i fi., 6 pp., i fi.
(B. da F.) .

lJ,51.3. - Discurso academico do programma: Determinar com todos os seus
symptomas as doenças agudas. e chronicas, que mais frequentemente accommettem
os pretos recem-tir:J.dos da Africa : examinando as cnu as da sua mortandade depois
da sua chegada ao Brasil: se talvez a mudança do clima, se a vida mais laboriosa,
ou se alguns outros motivos concorrem para tanto estrago: e finalmente indicar os
methodos mais apropriados para evitaI-o, prevenindo-o, e curando-o. Tudo isto
deduzido da experiencia mais siznda, e fiel. Por Luiz Antouio do Oliveira Mendes.
V. lIfem. Econ. da Acad. R. das Se. de Lisboa, IV ('181.2), pg. i.

E' trabalbo importante. Oauctor era natural da cidade da Babia e foi pae de
Clemente Alvares de Oliveira Mendes e Almeida.

lJ,5'14,. - Trabalhos medicas olferecidos á Magestade do Senhor D. Pedro I. Impe
rador do Bra iI. " por José Maria Bomtempo, o mais antigo medico da sua camara.
Rio de Janeiro, na Typ. Nacional, s. d. ('1825), in-q,.o de q, ff., 7q,-1.22 pp. num.,
1. fl. (B. da F.)

Con'tém: L°) Memoria sobre algumas enfermidades do Rio de Janeiro e mui
particularmente sobre o abuso geral e pernicio o e(feilo da applicação da preciosa
casca pel'llviana ou quina; 2.") Plano ou regulamento interino para os exer
cicios da Academia Medico-Ci rurgica do Rio de Janeiro; 3. O) Regulamento interino
para a fisicatura mór do Imperio do Brasil; !!.O) Esboço de hum systema de medicina
pratica. -1 ,
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45HL - Relação Ilistorica da enfermidade do Illm. Sr. brigadeiro Luiz Pereira da
Nobrega de Souza Coutinho, presidente da Camnra dos Depntados do Imperio, &, &,
seguida da refutação das cartas do doutor José Mariü Bomlempo; por J. F. Sigaud.
V. Propago da Se. nIed., I, n.o 2, pg. 162. (B. da F.)

q,511:i. - Febre interrnittenle perniciosa cereural pelo dr. Bast03. V. Sem. de
Saude Publ., I, pg. 10. (B. da F.)

[1517.- Historia de uma hepatite passadn a abscesso pelo doutor L. V. De-Simoni.
V. Sem. de S. Publ., I, pg. i(t,. (B.da F.)

[1518. - Caso de concreções pol yposas nas cav idndes do coração, e nos grandes vasos
em huma all'ecção apparentemente anginosa, e gastro-meningitica pelo sr. Jacintho
Rodrigues Pereira Reis. V. Sem. de Suude Pllbl., I, pg. 39. (B. da li'.)

q,519.- Kistos purulento nas cavidades do coração. Observação communicada pelo
sr. Jeronimo Alves de Moura. V. Sem. de S. Publ., I, pg. M. (B. da F.)

q,520.- Dilatação de alguns ramos bronclliaes acompanhada de ymptomas que si
mulavão a existencia de tuberculos pulmonares. Observação Jidn na Soe. de Med. na
sess:lo de 29 de Janeiro de 1831, pelo sr. dr. Joaquim Viceute Torres-Homem. V.
Sem. de S. Publ., I, pg. q,2. (B. da F.)

q,52i.- Inflammações intermittentes. Observações do sr. dr. Joaquim Vicente
Torres-Homem. V. Sem. de Sal/de Publ., I, pg. 7q,. (B. da F.)

q,522. - Erupção roseolar causada por vermes intestinaes com perforação dos in·
testinos. Extracto de uma observaçâo do sr. dr. José Martins da Cruz Jobim. V.
Sem. de Saude PllbL, I, pg. 86. (B. da F.)

!l523. - Infecções pallldosas produzindo diOerentes arrecções irritativas com typo
continuo, curadas com o ulf;lto de quinina administrado pelo methodo ial'raleptico,
combinado com uso interno de simplice bebidas emollientes. ObservaçõCl. do dr. L.
V. De-Simoni. V. Sem. eleSaudePubl., I, pg. 90. (B.da F.)

452q,. - Alteração particular do ligado. Ob ervação lida na sociedade de medicina
do Rio de Janeiro pelo sr. dr. Jobim. V. Sem. ele Saude Publ., I, pg. i33. (B. da F. )

4525.· Sobre'u enfermidade de um moleque hydropico em consequencia de uma
erupção recolhida. Observação lida na Soco de Med. em 21 de Agosto de 18~0 pelo
sr. dr. Jobim. V. Sem. de Saude Publ., I, pg. 1!l8. (B. da F.)

M26.- Insania loquaz, occasionada por uma pneumonia chronica, com tuberculos
pulmonares? Observação do sr. dr. ,Jobim. V. Sem. de Saude Publ., J, pg. 185.
(H.daF.)

4527.· Observações sobre a tisica pulmonar'e a enfermidade vuIgarmen te chama
da opilação, lidas pelo sr. dr. Jobim. V. Sem. de Saude P'l.lul., I, pg. 207. (B. da F.)

4528.- Observação de nma colica provavelmente produzida pela inge~tão de
carangueijos; lida pelo dr. L. V. De-Simoni. V. Sem. de Saude Pllbl., J, pg. ~76.
(B. da F.)

!l529. - Sei 1'1'0 do Ilgado e cancro do estomago : observação lida pelo dr. Jobim.
V. Sem. de Saude Publica., I, pg. 397. (B. da F.)

4530. - Febre intermittente perniciosa tendo por symptoma um pneumo-thorax e
pertnrbação das funcções do oitavo par dos nervos. (Observação lida na Fac. de Med.
do Rio de Janeiro pelo sr. dr. Cuissart.) V. Sem. deSaude Publ., I, pg, q,9L
(B. da F.)

q[J3I.- Observação do Sr. Paula Candido sobre as febres de Irajá. Y Sem. de
Sallde Publ., t pg. 5H. (B. da F.)

!l532.- Chronica medica dos primOiros quinze dias de Janeiro de 1836 (pelo dr.
Ernesto da Riva). V. Diario de Saude, 1836, pg. 316. (B. da F.)

4533.· Chronica do mez de Fevereiro (pelo dr. Ernesto da Riva). V. Diario
tie Saude, 1836, pg. 375. (B. da F.)

453!l.- Chronica do mez de Março (pelo dr. Ernesto da Riva) V. Dia'l'io (le Saude.
1836, pg. !l07. (B. da F.)

4535.· Molestias reinantes ou constituição medica do 1.0 trimestre do corrente
anno (1837) pelo redactor dr. José Bento da Rosa. V. Rev. Mecl. Flum., III. PO'. 33.
B. da F.) o
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M)36. Ensaio da casca páo pereira no tratamento das febres íntermittentes. Ob
servações recolhidas pelo sr. José Pereira Rego, Da conferencia á cargo do sr.
dr. Valladão Pimentel. V. Rev. lJled. Flu1n., III, pg. 4,q.. (H. da F.)

41)37.- Observação recolhida na enfermaria do Hospital da Mizericordia, á cargo
do sr. dr. Valladão. Abcesso duplo do figado; gastl·o·entero-colite chronica;
morte, pelo dr. José Bento da Rosa. V. Bev. lJi[ed. Plum., UI, pg. 71.. (8. da F.)

rr 4538.- Moleslias reinantes no 2.° trimestre do corrente anno (1837) pelo dr. J. B.
da Rosa. V. Re'v. l1i[ed. Plum., III, pg. 129. (B. da F.)

q539. - Pleuro-pneumonia acompanhada de derramamento, e seguida de pneumo
thorax em consequencia de uma fistu/a pulmonar, pelo dr. Jannario dos Santos
Sabino. V. Bev. Mecl. Plum., III, pg. :l.lJ,6. (B. da F.) .

4540.· Mole lias reinantes. Bexigas. Sarampo. Escarlatina. Por L. V. De-Simoni.
V. Bev. Med. Plmn., Ilf, pg. 319 (H. da F.)

4541.· i\'[anual do fnzendeiro, ou tratado domestico sobre as enfermidades dos
negros, generali"ado ás necessidades medicns rde todas as classes, por 1. B. A.
Imbert, doutor em medicina pela rnculdade de Montpellier ... Segunda edição,
revista, emendada e nugmentnda de hum volume. Rio de Janeiro, na Typ. Nacio
nal, 1839,2 tom. in·4.odeXXU-2l-JO pp.,2ff.,ede369pp.,21f. (8. dn F.)

456,2.- Cartn enviada de Paracatú (Observnções clinicas) por dr. Manoel de
1rIello Franco. V. Rev. Med. Ftwn., V, pg'. 49. (8. da F.)

4M3. - Observação de uma febre intormittente perniciosa sendo os uI ti mos accessos
acompanhados de huma intensa cystile, a qual era determinada pela existencia de uma
grande quantidade de c(lbelios na bexiga; pelo cirurgião... Franci co Pereira
Sebrão de Almeida. V. Rev. Mecl. Plum., V, pg. :1.33. (B. da F.)

Observaça:o envinda da Babia.
4544.- Rela\~ão e observações do sr. dr . .Tosé Pereira Rego, sobre as molestias,

tratadas no Hospitnl da Santa Casa da Misericordia, na repartição de medicina a
cargo do dr. Luiz Vicente de-Simoni, desde 19 de Abril até o fim de Dezembro de
:1.837. V. Rev. ilfecl. num., V, pg. 307. (8. da F.)

lí54,5. - Paraplegia c·om alteração das ultimas vertebras dorsaes, manifestada varias
nnnos depois de buma queda de cavallo, e curada com 13 moxas successivumente
applicadas com longos intervallos pelo dr. L. V. De-Simoni. V. Rev. ilfed. Flmn.,
V, pg. 41.2. (B. da F.)

lí546.· Ob ervações sobre o novo estabelecimenlo para phtysicos da Santa Casa
da lI1isericordia, e o numero dos individuas n'ello tratados desde 19 de Março de
1839 até 19 Março deste aDno (18~0), pelo Dr. L. V. De-Simoni. V. Rev. Med. Plum.,
VI, pg. 67. (B. da F.)

45~7. - Observação de uma encephalile congestiva revestindo a Corma apopletica,
durante os primeiros dias de sua invasão, e de symptomas letanicos no .fim pelo
dr. José Pedro de Oliveira. V. Bev. J1fl'cl. Plum., VI, pg. :1.51.. (8. da F.)

4548. - Observação. Convulsões puerperaes resultantes d'hum pnrto laborioso e
seguidas de derramamento cerebral, hemiplegia do Jado direito, estado comato~o

durante ciuco dias, perda da falin por nove dias, delirio succedendo á eles pheno
menos, diarrl1ea ao depois; ulceração na região sncra eguida de gangrena em
granel e exleu ão, febres intermitlentes quotidianas, erysipeJa geral dos membros
inferiores. re(lpparecimento da diarrhéa, ymptomas de colite Iigeirn, termiuando
tudo pela CUl'a; pelo dr . .T. P. Rego. V. Rev. Med. Ptwn., VI, pg. :1.93. (B. daF.)

lí5~9.- Pel'icarditis chrouica. bypertrophia do ventrículo esquerdo com est~do

cartilaCl'inoso de uma das valvlllas ventriculo-norticas, pleuriz violento no curso do
tratamenlo, COI1Cl'e tão de f1gado com scl1irrostl do lllesmo orgão, terminnda pela
morte,observaçITo colhida na clinica do r. dr. Valladão no Hosp. da Misericordia,
por.To é Pereira Rego. V. Rev . .iI1ecl. Plmn., VI, pg. 288. (B. da l~.)

(J,550. - Memoria sobre a leucophlegmasia superveniente :í escarlatina; pelo
dr. José Pedro de Oliveira. V. Rev. illed. Bras., II (1.842-iJ,3), pp. 39:1 e lí39. f'ir-

Exp.: Dibl. Nacional.
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Mí51.· DLl. climat et dos maladio dLl Brésil aLI stati~tique médicale de cet E pire,
par .T. F. X. Sigaud, &. Pa?'i ,cltez Fortin, .l!{asson at C.IO (Impr. de BOlw.qogne et
1l1c~rtilu't), 18í4, in-8. o gl'. de 3 11'., 591 pp. (B. da F.)

Rara.
V. Analyse na Revi~e Mecl. Fl'allçaise et El?'ongere, t. 3. o (1 V,,) pg. 370 e t. 2

(1845), pg. 85 j e pelo di'. J. ~l. Noronlla Feita! no Al'ch. lIJec/. Bras., I, pp. 242 e 265.

4,552. - Queda, com moção cerebral; perda da mcmoria das palavras; cura pelas
sanguesugas, tartaro, o infusão de aruina e valeriana: ouservação do dr. 1. M. de
NoronlJa Feita/. V. Afeh. l1Ied. Bl·as., I (L84,4,-i5), pg. 275. (B. da F.)

4553. - Clinica modica da Escola de medicina. fie uma e-taLi Lieo dos doeutes
que foram ll'atados nas enfermarias 3." tl 7." de mediciua, durante o anno lectivo
de 1845, pelo profe 01' o 1'. dr. Manoel de Valladão Pimentel (por M. I. de }Ioraes
e Valle). V. Ann. de 111ad. Bras., II (1846- l!7), entre a pp. 24 e :.l5.

Exp.: Bibl. Nacional.

4554.- Observação, ~ cura de um afogado, que tendo cahido ao mar, fÓl'a res
tituido á vida no tinal de 5 hora ... (Pelo dr. J. 1. Rodrigues.) V . •4.1·ch. lIfed.
B'I'Os .• II[ (18;1,6-47), pg. 65. (D. da F,)

4555.- O medico e o cirurO'iiio da roça. Novo tratado completo de medicina
e cirurgia dome tica adaptado á intellicrencia de todas as cla ses do povo por L. F.
Eonjeao, &. Rio de Janeiro, Typ. de Educwdo & Henrique Laemmert, 18~7, 2 tom.
in-4.0 com est. Iith.

Exp.: Acad. Imp. do Modicina.

4556.· Violenta hemoptysia rebelde aos llllti-pblogisLicos, curada pelo nitro em
311as dóse ; pejo dr. A. M. da Costa Lima. V. A1'clt. llfed. Bras., IV (l8~7-4,8),

l)g. 221. (B. da F.)
4557.- Obsel'v3ção de um abcesso de figado que se rompeu na cavidade Lhoracica

direita, colhida no Hospital Militar pelo sr. dr. D mingas Marinho d Azevedo
Americano. V. Ann. de Meel. Bl'as., III (18!l,7·4,S), pg. 213.

Exp.: Bibl. Nacional.

4,558.- Utilidade do sulpbato de quinina em uma nevropathia tIo appal'elho res
piratol'io com dependencia uterinas; obsol'vação communicada ... pelo dr. J. M. de
NOl'onha Feita!. V. Ann. de ..lIeel. Bras., IV (lS!l,8-49), pg. 89.

Exp.: Bibl. 'aciona!.

4559. - Escriptos medicas do dr. José Maria de Norouha Feital, t\:. VaI. I. Rio de
Jallei?'o, TY/J. do Bmzil de J. J. da Rocha, :1.81,9, in-8.o de :I. 6 pp. num.,2 lI.
(n. da F.)

4560. - Pl'imeiros SOCCOITOS antes da chegada do medico ou pequ~no diccionario
dos casos de mgencia, por M. Fx. Cadet-GassicourL. .. Vertido por Joaquim d'Aquino
Fonseca, &. Pal'llambuco, TUp. de no[. F. de Fcwia., :1.849, in-4."

Acha-se no 4.° anno da Col/. elos trab. elo Cons. Gel'. de Salltbl'. Publ. de Pel'1l.,
com folha especial de rosto, de pp. 53 a 105.

Exp.: Alfrodo d Aquino Fonsoca.

,.,561. - Hospital da Misericol'dia. Pratica medico-cil'urgica do dr. Dompani. V. Gaz.
elos lIosp., I (:l.8jO·5i).

Exp.: DI'. D. A. Mal'lins Costa.

4562.· Novo manual do fazendeiro ou tratado completo de medicina e cil'LlI'gia do
mestica adaptado á intelligent:ia do todas as classes do povo, seguido de um formu
laria de medicina e de um c1iccionario dos termos lIcien Lificos por L. F. Bonjean ...
Acompanhado de 6!l, e3tampa . Rio de JC~lleil'o, EdlwTdo &: HI!?wique Laemmel't, :1.851,
2 tom. in-4,.o, com esl.

Exp.: Job SOI'l'io FOl'I'oil·a.

4563.· Endocardo-arteriLe. Pericardite. Congestão do figado e leuco-phlegma'ia
consecutivas (por Francisco de Assis . Ferl'eil'a). V. Gaz. cln IlosJl., II ('1851-52),
pg.293.

Exp.: DI'. D. A. Martins C03la.

456y,. - De Synop.l1ia. Thesis, quam proeclarissimo l1uic medico archigymnasio
subiecit et ia publico Athenoeo publice pl'opugn3vit Ignatius Cuseini, Halire cívi •
g(Udll doctoris l\1edicinm a Pisal'um Universitate libel'oq ue ej usdem u u u Bononiensi
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donntus, ut ei medicinam fungendi facultas in Brasiliensi Imporio confirmaretur.
Rio de Janeiro, 'I'UlJ. ele A. B. da Fonseca e Com.p., 1853, in·4,.o gr. de 2 Jr., 6 pp.
(H.dar.)

4,5ô5.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janciro e sustentada em 9 de
Dezembro de 1853, pejo dr. Ca siano Bernardo de Noronha Gonzaga. Rio de Janeú'o,
TUI)' de F. A. de Almeida, 1853, in-4"o gr. de 4, JI., 2i pp., :I. e L. (B. da F.)

Pontos: LO Urinas leito as ou chylosas que se ob el'vão com frequencia no Rio de
Janeiro; 2.° lia independencia perfeita nas divisões do syslema vasculad Quaes as
provas disso? 3.° Quaes a modificações que o tboro-[lora! póde oITerecer, já translor
nando mais ou n enos as po içuls norJllaes dos verticillos, já concorrendo para a
formação do fruclo.

4,566.- Apoplexia cerebral com hemiplegia, curada pelos antiphlogisticos, revul
sivos e excitantes locaes; observação do dr, 1. M. de Noronha Feita!. V. Ann. Bras.
de Med., IX (1853-54,), pg. 51.

Elp.: Bibl. ·ocional.

4,567. - FacuI té de Me.Iecine de Paris. Thesc pour le doctürat en médecine, pré
sentée et soutenue lo ler Juin 1855 par Pio Angelo da Silva. Point de la dissertation'
E ai UI' l'au culLaticn de l'appareil respiraloire. Pm'is, Rigno!lx, 1855, in·4,.o gr.
de 2 11'.,13 pp. (B. ela F.) ,

!J,568.-These (aprcsentada á FiIC. de Med. elo nio de Janeiro, e su tentada em 14,
de Dezembro de 1855, pelo dr. Fra Llcisc'l Antonio de Agniar e Cunba. Rio de Janeil'o,
Empl'. Nac. duo Diano, 1855, in-4-.n gr. de /i il'., 4,1 pp. (B. da F.)

Ponto': LO O ([ue constilue a peritonile puerpel'al, uma moleslia especial? o que
deve dilTerir a eu tratamento do da peritonile ordinaria? 2.° Da febre ele leite;
3.° Alte"açõe do 5-:tngue nos casos de pblegmazias; 4.° Respiração vegetal.

4,569.- Tbeses dos pontos seguintes. LO Qual tratamento deve ser applicado com
mais proveilo na albuminuria. 2." Qual a causa da frequcnci" elas ascites na Bahia.
3.0 Poder-sc-ha prevenir o desenvolvimento do telano traul1latico? Quaes os meios
mais emcazes para eu tratamento? 4,.0 Como reconhecer que um recem-nascido
vivera depoi do parto. Que preten le sustenlar p rante a Fac. de Med. da Ballia em
Dezembro de 1850, José Ribeiro Sancbe , para obter o gráo ele doutor em medicina.
Baltia, Typ. ele Carlos PO!!!Jctti, :1.856, in·4,." gr. de 2 il'., 13 pp.) :I. li. (B. da F.)

{i570. - These do Dr. Demetrio Cyriaco Touri nho para o concm o ao logar de
oppo itor da Fac. de Med. da Bahia. Ponlo. O auxilio fornecido pela escutacão e
percussão será su!licientc para o eliagno tico da le ões do coração? Bahia, Typ. do
Dia rio, 1857, iu-'J,.o de 2 fl'., 7 pp., 4, il'. (B. da F.)

4,571. - Tratado de medicina e de outrO variados interesses do Brazil e da hu
manidade por Fortunato Raptlael Nogueira Penido. Rio de Janeiro, Typ. do Com
1Ilwcio deB1'ilo & Braga, 1858, in-4,.o d~ 4,39 pp. num. (B. da 1".)

45i2.- Salivação mercurial tratada pela tintura d'iodo internamente; observação
do sr. dr. J. Remedios Ionteiro. V. Ann. Bras. de Jlfed., Xl[ (-L858-59), pg. 24,7.

Exp.: BibI. Nacional.

4iJ73.- Noticia sobre as molestia' endemicas do Cl'ato (Ceará) extrabida do apon
tamentos inedilo do dr. Manoel Freire Allemão. "\' O p'·O!!I'. llfed., I, pg. 162.
(B. da F.)

4,iJ74.- These [ipresenlnda e publicamente 5U tentada perante a Fac. de Med. da
Bahia em Novembro de i 6'1 por Jo é Bernardino ele Souza Leão ... para obter o gráo
de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Epiphanio Pedroza, 1801, in-4,.o gr. de 1 fi.,
26 pp. (B. da F.)

Pontos: L° Da conveniencia ou di convenienr.ia da sangria nas pneumonias; 2.°
Escarlatina; 3.°A Iey teina poderá ervir de ignal diagnostico na .pren bez? 4. °Qual
ameio mais proficuo e certo para di lingui!' uma mancl.1a spermatlca de outra que
com ella tenua semelhança.

lj,ii75. - A pneumonia traumatica do sr. dr. Noronha Feital (por T. H. ['forres
Homem]). V. Gaz. Med. do Rio de Janei1'o, 1.802, pg. 123.

Exp.: Bibl. Nacional.

4,576.- These aprescntada e publicamente ustentada pernute a Fac. de Med. da
Bnhia em Novembro de 1862 pOr Benedicto Augusto \ enccslau da Silva ... par~~3
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obtet' o gráo de doutor em medicina. BaMa, Typ. Po,q,qetti, de Tout'inho, Dias & C.·,
1862, in·6..' gr. de 6. Jf., i8 pp., 111. (B. da F.)

Pon tos: LO Da preferenr.ia do tartaro emelico ás sangrias no tratamento das pneu
monias' 2.° Diagnostico dilIerencial das broncl1ites capillares e seu tratamento; 3.°
Haverá utilidade em applicar-se uma ligadura na extremidade do cordão umbilical
correspondente á placenta? 4.° Os medicas tem responsabilidade no oxercicio de sua
profissão.

Qü77.- Do emprego da tinctura de lobelia inl1ala em do e alta na asthma nervosa
(pelo dr. Souza Costa). V. Getz. Med. do Rio de Janeiro, 1863, pg. 96.. (B. da F.)

Mi78. - Observação de uma meningite rachidianll, complicada de gastro-hepato'
spJenite, curada em 10 dias pelo dr. Baptista dos Santos. V. Gaz.lIfed. eto Rio de Ja
neiro, 1863, pg. 106.. (B. da [i' .)

fl579. - Ob ervação de um caso de endocardo·pericardite chl'onica e perforação
do coração, coIbida na enfermaria de clinica interna da Fac. de l\Ied. da Côrte (por
Onofre D. da Silva). V. Gaz. J11ud. do Rio de Janeú'o, 1863, pg. 207. (B. da F.)

4580. - Breves considerações praticas sobre o diphterismo, seguidas de algumas
observações clinicas, pelo dr. Severiano Rodrigues :tI'Iartins. V. Gaz. Med. do Rio de
Janeit'o, 1863, pp. 251, 262. (B. da F.)

4581.- The e a sustentai' perante á Fac. de l\Ied. da Bahia, em Novemilro de
1863 por Antonio Pereira da Silva Guimarães, para lhe er couferido o gráo de dou
101' em medicina. Bahia, Typ, de Epiphanio Peell'oza, 1863, iu-"'.o de 1 D., 20 pp.
(B. da F.)

Pontos: i. °Da pJ'eferencia do tartaro emeUco ás sangrias no 'tmtamento das
pneumonias; 2.' Quae as causas do parto natul'al c de ternlO; 3.' l:Iydropesia é
molestia ou antes SYlllptollla? Convém conservai-a na classificação da molestias con·
siderando-a como tal; 4.° Pode a muliler gravida allegal' a existencia de um desejo
irresistivel coroo circumstancia ju Ut1caLiva de um crime COllllllCllido? São-lhe em
tal caso applicaveis as disposições do ~~ 2.° e 3,° do art. 40 do Codigo criminal bm
zileiro ?

4582. Fac. de Med. da Babia. These que deve u tentar em Novembro de :1863
para o gráo de doutor em medicina Fabio Angu to Bilyma. BaMa, Typ. de Epipltanio
Pedl'oza, 1863, iu-4.0 gr. de 2 tr., 26 pp., 1 D. (B. da F.)

Pontos: LO Das injecções iodadas no tm tamen to da ascile; 2. ° Fnncções do
f1gado; 3.° Abcesso por congeslão; {LO Constituição da glycel'iua.

4583.· Algumas considerações sobre o emprego da tinctura de iodo deluida, em
uma ascite consecutiva á aifecção do ligado (pelo dr, Bu tamante Sá). V. Ann. Bl'os,
de Med., XVI (1864-65), pg,68.

Exp. : Bibl. Nacional.
4584.- Observação de nm caso de angina laringea edemato a. Lida pelo dr. Pe·

reira Rego. V. AnJ!. Bras. de JlIrd., XVI[ (1865-66), pg. {99. (D. da 1".)
4585.- Primeiros occorros on a medicina e cirurgia implificada. Resumo dos

conhecimentos necessarios que podem babilitar qualquer indiViduo a applicar em
todas a, cil'cumstancias e, elll todos os Jogal'es, na expectativa de um medico, os
primeiros soccorros a accidenles de cirurgia e medicina que ameaçam immediata
mente a vida. Pelo dr. L. F. B njeun, &. Rio de Janei1'o, E. & n. Laemmel't, 1866,
in·8.0 gl'. de 756 pp. num. (B. da F.)

4586.- 'l'hese apresentada á Fa . do Med. do Rio de Janeiro e su,tentada para o
concurso á cadeira de clinica interna pelo dr. João Vicente '1'orre Homem, oppo itor
da secção medica. mo de Jetneil'o, Typ. Thevenrt & C.·, 1866, iu·4.0 gr. ele 4 fi'"
62-7 pp., :1 ll. (B. da F.)

Ponto: Das sangrias em geral e em p:trticul:U' na pneumonia e na apoplexia
cerebra I.

4587.· These apresentada á Fa . de l\Ied. do Rio de Janeiro e snstentada para o
concurso á cadeira de clinica interna pelo dr. Lui7. Pientznauer, oppo;;itor da secção
de sciencias cirUl'gica . Rio de Janeh'J, TUp, Perseverança, :1866, il1·4,o gr. de 2 [f.,
38·8 pp., 11l. (D. da F.)

Ponto: Diagnostico dirTel'cncial das Illolcslias cardiaca".
4588.· 'l'hese apresentada ri File. de Med. do Hiú de Janeiro e sustentada para o

capcurso ú cadeira ele lini a intel'nn pelo di'. José Jonqllilll da Sill'a. Rio de Jemeiro,
Typ. Univ, de L~wJnUlel't, 11:160, in-4.o gol'. de 2 iJ., 'J7-7 pp., i 11. (H. da F.)

Ponto: A sangl'ia en\ geral e em [5arlicular na plleulllbllia e na apoplexi:t
éercbl'n}.
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4,589.· Vomitorio na angina. Pelo dr. M. M. Pires Caldas. V. GaZ. nled·. da
Baltia, I ( 1866-67), pg. 88.

E~p.: Dr. J. Z. do Alonozos Brum.

M>90. - Caso de com moção cerebral; cura. Pelo rIr. 1. A. P. Moura. V. Gaz.
lt/ed. da Ballia, 1 ( 1866-67), pg. 18.

E~p.: DI'. J. Z. do Monozos Bl'um.

4.591. - Sobre a injecção hypodermica. Pelo dr. Carlos Brendel. V. Gaz. l}Jed. da
BaMa, I (1866-61 ), pp. 134, e HH.

Foi escl'ipto em l\Iaceió.
Exp.: DI'. J. Z. do Monozos Brum.

M:l92. - Expectoração de materias fecaes em uma mulher alIectada de phthisica
pulmonar; communicação do colon com o bronchio esquerdo. Pelo dr. J. F. da
Silva Lima. V. Gaz. Med. da Bahia, I ( 1866-67), pg. 139.

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

4,593.- Ascite dependente de lesão hepaLica ... Pelo dr. A. J. de Faria. V. Ga.z.
jJled. da Bahia, I ( 1866-67), pg. 270.

E~p.: ~r. J. Z. do Menozos Brum.

4,594..- Febre rheumatica. Rheumatismo visceral. Observação (por C. Barata
Ribeiro). V. Rev. do Athenêo Medico, n.O 2,1867, pg. 69. (B. da F.)

4,595. - Febre rheumalica. Rheumati mo vi cera I. Lição oral feita pelo sr. dr. Torres
Homem, e tomada pejo interno da Faculdade C. Barata Ribeiro. V. Rev. do Athenêo
jJfedico, n.O 2, 1867, pg. 78. (B. da F.)

4596. - Leucocythema splenica. Lição oral pelo SI'. dr. Torres Homem e tomada
pelo alumno do 5.° anno Malaquias Antonio Gonçalves, V. Rev. doAthenêo Med.
1867, pg. 134,.

Exp.: Bibl. Naciooal.

MI97.- Urina lactea, curada pl'omptamente pelo oleo de figado de bacalháo, pelo
dr. !tI. !tI. Pires Caldas. V. Gaz. Med. da Bahia, II (18'67-G8), pg. 56.

EXJl.: DI'. J. Z. do Monozos Brum.

4,598,- Dua liçõe de clinica medica feitas no Hospital da Santa Casa da Mizeri
cordia nos dias 7 e 11 de Maio de 1868 pelo dr. João Vicente Torre Homem ...
sobre um doonte de in ufficiencia das valvulas aorLicas, acompanhada de hiper
trophia e dilata\ião do coração. Tomadas e publicadas pelo dr. Albino Rodrigues de
Alvarenga, cllefe de clinica medica da Faculdade do Rio de Janeiro, nomeado
para servir no anno de 1863. Rio de Janeir'O, Typ. Thevenet & C.a, 1868, in-4.. o de 69
pp. num. (B, da F.)

4.599.· Hemopbylia p rsistente, intervenção do galvano-cauterio (por J. R. de
Souza DcMa). V. Gaz. Ued. d't Bahia, lU (1868-69); pg. 127.

Exp,: Dr. J. Z. do !\IoDozes Brum.

q,600. - Paraplegia depois de febres paludo a. Hydl'o- pericardio. Morte. Obser
vação clínica pelo dr. Ferreira de Lemo, do Par:\. V. Gaz. llIed. da. Bahia, UI
(l868-69), pg. 158.

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

4.601.-Paraplegia d poi de febres paludo a . Hyl1ro-pericardio. Morte. Observação
clinica pelo dr. Ferreira de Lemos. V. linn. Bras. de ~fed., XX (1868-69), pg. 636.
(D. da F.)

q,60~.- Febre de caracLer suspeito no Hospital da Caridade (da Babia). V. GltZ.
Med. da Bahin, III (i868-69), pg. 2i6.

Exp.: Dr. J. Z. do i\Ieuozes Brum.

fj,603. - Observação de um caso de angina diphterica terminada fatalmente, e que
pareceu digno de nota pela singulul'idade de seu desenvolvimento, marcha e termi
nação ... Pel SI'. dr. José Pereira Rego. V. linn. Bras de J1Jerl., XX (1868-69),
pg: 174. (D. da F.)

!1604. - Tile-e que su lenta em Novembro de 1869 para ooter o grau de dontor em
medicina p la Fac. da Bahia Florentino 'folie de Meneze-. Bahia., Typ. de J. G.
TOt/l'illho, 1869, in-4..o gr. de 1 n., 28 pp., i 11. (B. da F:)

Pontos: LO 1'I'atamcn Lo da ang'i na diphLbcl'ica; 2. o Quat o I1lclllol' tratamento da
pbth.ysica pulmonar; 3. 0 Queimaduras; ~.o Do infanticidio sob o ponLo de visla
mod ICO- legal. 1'7 '1
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4,605.- These apl'eseutnda e su tentada na Fac. de Med. da Ballia em Jovembro
de i869 para obter o grau de doutor em medicina por Anlonio Auguslo Barbosa do
Oliveira. Ballia, Typ. do Diario, i869, in-!!'.o gr. de i lI., i4 pp., '1 li. (E. da F.)

Pontos: LO Do emprego da sanaria na congestão e apoplexia do cel'ebro; 2.°
A lhma; 3.° Pu tula maligna e seu tratamento; 4.° Pode-se em geral ou excepcio
nalmente affirmar que houve estupro.

1\,606. - Tbese apresentada para er u tenlada na Fac. de Med. da Bahia em No
vembro de 1869 por Americo Vespucio Moreira de Almeiua ." para obter o grau de
doutor em medicina. Baltic~, TUp. de J. G. Tourinho, i8'9, in-l-.O gr. de i fl.,
36 pp., f D. (E. da F.)

Pontos: LO Tratamento da angina diphthel'ica; 2.° Chloro e ; 3.° Das indicações
e contra-indicações na uretl1rotomia interna; 4.° Glycerina con iderada como ve
hiculo pllarmaceutico.

4,607.- Historia medico-cirurgica da esqlladra bra iloirn Ilas r.ampanha do Uru
guaye Paraguay de 186!!' 11 i8ô9, pelo dr. Carlos Frederico dos anto Xaviel' Aze
vedo, &. Rio de Jalleú'o, TUp. Nacional, 1870, in-~.o de 4[.,523 pp. (B. da F.)

4,608. - Observação de um caso de gastro-entero-colile complicada de auaSUrca o
seguida de marasmo, terminadn pela CIHa da doente (pelo ril'. Poçanha da Silva). V.
Ann. Bras. de Jlfed., XXI ('1869-70), pg. 284. (E. da F.)

4,609. - Observação clinica do sr. dr. João Vicente Torres Homem ácerca de um
caso mui grave de hydrotll01'ax complicado com bepatite e felizmente curado pela
paracenthese tiloraeica, e outros meios. V. Ann. Bms. de M ecl., XXI ('L869 - 70),
pg.370. (B. da F.)

4,6iO. - Cyanose e tisica pulmonar; morte; autopsia; cOll1municação entre os
ventriculos do coração, e apel·to consideravel do oriflcio pulmonar. Pelo dr. J. F. da
Silva Lima. V. Gaz.l1íed.daBahia,IV (i869-70), pg. 97.

Exp. : Dr. J. Z. do lfenozos Bl'UID.

4,6Li.-Elemenlos de clinica medica pelo dr. JoãoVicente'forresHomem ...
segnidos do annuario das mais notavei observações colhida nas enfermaria de cli·
nica medica em i869. Rio de Janei1'o, Nicoláo A. Alves (Typ. de Pinhei1'o & C.a), i8.70,
in-8.0 gr. de 821-m pp. (8. da F.)

46i2.· Elementos de tbermometria clinica geral pelo dr. Pedro Francisco da Costa
Alvarenga, &. Lisboa, Typ. da Acad. Real das Sciencias, i870, in-q.o gr. de 7·214,
pp., 2 ff. (B. da F.)

1\,6i3. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o eoncur'o
a um fugal' de oppositor da secção de seiencias medicas pelo dr. Luiz da Cunha Feijó
Junior. Rio de Janeiro, Typ. Perseverança, 1870, in·4,.o gr. de i fl., 42 pp., i fl.
(B. da F.) .

Ponto: Do diagnostico diITerencial entre o cancro do estomago, a ulcera simples e
a inDammaçáo cl1ronica do mesmo orgão.

46i4,.· Para o doutorado em medicina. 'fhese que deve sustentar em Novembro
de i870 na Fac. da Bahia João Florencio Gomes. Balda, Imp,'essa na Typ. do Dial'io,
i870, in-4,.o gr. de 3 tI., 18 pp., 1n. (8. da F.)

Pontos: LO Qual a medicação mais proveitosa e conforme a natureza da febre
typb,ica; 2,° Natureza e causa ela febre typlJica; 3.° Queimaduras' 4.° O ar atmos-
pllel'lco é uma combinaç,ão ou uma mistura. '
46'15. - Tbese apresentada e sustentada na Fac. de Med. da Eahia em Novembro

de i870 para obter o gráo de doutor em medicinn por El'llesto Eustaquio de Figuei·
redo. Baltia, Typ. de J. G. Tou1'inho, i870, in-í.o gr. de i n., 26 pp., i fl.
(B. daF.)

..Pon tos: LODo emprego da sangria na congestão e apoplexia do cerebro ; 2.°
VICII?S de conformação eI~ baci!t esuas indicações; 3.° Tratamento da angina dilllJ
lhenca; 4.° Qual a tlleol'la clllmlca da fermentação que actualmente melhoi' explica
esse pbenomeno singular.

4,6'16;. Fac. de Med. da nahia. Do empreg-o da san~ria na congestão cerebral e na
apopleXia. These para o dontorado em medicina sustentada em ovembro de '1870.
Baltia, TUp. do Dial'io, i870, in-4,.o gr. de i n., 36 pp., i U. (B. da F.)

. Pontos de proposiçõe : LO Vantagens da auscnJlacão e da percussão para o
dIagnostico; 2.0 Pyollemia e septicemia; 3.° Respiração·vegetal.
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q,617.- Tl1eso apre"entada e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em
l':ovembro de 1.8iO por Joaquim POI'eira da Silva Continentino '" para obter o gráo
de doutor em medicina. Bullict, 'l'yp. elo Diario, 1.870, in-4.0 gr. de 1. n.,20 pp.,
1. 11. (B. da F.)

Pontos: LO Do emprego d',l sangl'ia na congestão cerebral; 2.° Vantagen da
esclltação e da percussão rara o diagnostico; 3.° Queimaduras; 4. ° Do infanticidio
con iderado sob o ponto de vi la medico-legal.

M18. - These apre. enlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pejo
di'. Bento Gonçalves Cruz. Rio ele Janei1'o, Typ. de Qui1'ino & Irmão, 1.870, in-q,.o gr.
def) Jl'., 51 pp., 2 lY. (8. daF.)

Pont'ls: Lo Diagnostico dilIerencial das molestias do coraçào; 2.° Da topoara
phia e climatologia da cidade do Rio de Janeiro e de sua illf1uencia sobre os naosci
mentos, eslado patbologico e mortalidade; 3.° Uretbrotomia; 4.° Estudo chimico
das agllas pataveis.

q,619.- Tl1ese apresentada á Fac. de Med, do Rio de Janeiro e sustentada em 21. de
Dezembro de 1.871. pelo dr. Antonio Joaquim da Silva Leão. Rio de Janeiro, Typ. do
Apostoto, 1.871, in-q,.o gl'. de 4 /f., 33 pp., i a. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Do valor das inve tigações tbermometrieas no diagnosiico e prognostico
da ololestias agudas febris; 2. ° Diagnostico da variola e seu tratamento; 3.° Hemos
tasia por acnpressura; {LO Da aspbyxia por submersào.

q,620. - TlJese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro no dia 1..0 de Setem
hro de 1.871 e ustentada em 3 de Janeiro de i872 pelo dr. Julio Mario de Serra Freire.
Rio de Janetl'o, Typ. Acodemica, 1.871., in-4.0 gr. de 4 !f., 62 pp" 1. fi. (B. da F.)

Pon tos: LO úo valor das in vestigações tbermometricas no diagnostico e prognostico
das molpstiasaguda febri ;2.° Do diagoostico dilIerencial ell tre a bemorrbagia cerebral
e a meningo-encepbalite da base; 3.°Das exostoses; 4.° Do calo rico em geral.

4621. - The e apreseutada á Fac. de Med. do Rio ne Janeiro em 30 de Setembro de
1.871. e sustentada em 3 de Janeiro de 1.872 pelo dr. João Baptista de Castro Andrade.
Rio de Janci1'o, Typ. e Lith. Imparcial, i871, in-L o gr. do f) !f" 61 pp., 1. n. (Elo da F.)

Pontos: LODo valor das investigações tbermometricas nodiagnostico e prognostico
das molestias agudas febJ'is; 2.° Da pepsina e proleina consideradas pl1armacologica e
t/lel'apelllicamente; 3.° Ovariotomia; 4.° Da digitalis e suas preparações pbarmaceu-

'ticas. -
q,622. - Caso de purpura hemorrhagica pelo dr. Julio R, de Mama. V. Gaz. Med.

da Bahia, V (1871.-72), pg. iq,. ,
Exp.: Dr. J. Z. do Menozes Brum.

4,623, - Paracentése do peito na pleurizia. Cura. Pelo dr. J. Sodré. V. Gaz . .lIed. da
Bailio, V (1871..72), pg. 49.

Exp.: DI'. J. Z. do Monezes Brnm.

462lJ:. - Ca. o de dysenteria : cura pela ipecacuanha e clysteres com nitrato de prata
(pelo dr. J. P. Bricio). V. Gaz. Mecl. da Bah'ia, '\ (1.871.-72), pg, 1.08.

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

4,625. - Um caso de rozeola rheumatica (pelo dr. J. J. dos Santos Pereira). V. Gaz.
Med. da Baltia, V (1.871.-72), pg. :1.80.

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

q,626.- Injecções hypodermicas ele chlorhydrato de morphina em um caso de cho
rea. Cura pelo dr. P. Caldas. V. Gaz. Med. da Bahia,. V ('1871.-72), pg. 329.

Ex".: Dr. J. Z. de Menezes Brum.

4627. - Apontamentos para o e tudo de clinica medica. Lições feila no Hospital da
Misericordia da Bahia pelo dr. Antouio Januario de Faria, &. Lisboa, Imprensa Na
cional, :1.872, in-8.° de 1j,96 pp. num. (B. da F.).

q,628. - Da periarteritis da aorta abdominal ou da inflammação do tecido interce
lular, que forra e prende a aorta na cavidade abdominal, outr'ora dissimulada por
dores de cabeça, palpitação, a tl1ma, cançaço. opilação, dores de esto~ago, falta de
apetite, vomito ,dores de bal'rig-a, desarranjo da menstruação, hemol'~holdes, fraqueza,
in,ensibilidade e frieza dos pés e das pernas. Monograpl1ia origlUal pelo dr. José
Donato Cupido, &. Sergipe, (Typ. do Jornal de Aracajú), i872, in-8.o gr. de 22 ,pp.
num.

Exp,: Acad. 1mp. (lo Medicina. \ '1> '5
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~629. - De la thermosémiologie et thermacoIogie anaIyse de Ia loi thermo-d i fIéren
tielIe observntions originales touchant l'influence de divers moyeus thérapeutiques
SUl' Ia températurtl pathologique par le dr. Pedro Francisco da Co ta Alvarenga ...
Traduit du portugais par J. F. Barbier, &. Lisbonne, 1mpr. ele l'jlcadémie des Scien
oes, :1.872, in-8.0 gr. de :1.30 IJP., 2 JI. (8. da F.)

4,630.- Thermometria medica pelo dr. Pedro Luiz Napoleão Chernoviz. V. Gaz.
Med. da Bahia, VI (1872-73), pg. 213, 24,2 e 26lJ,.

Exp. : Di'. J. Z. do MODezes Bl'llill.

~63:1.. - As injecções hypodermicas de quinina e o tetano (por Romualdo Seixas).
V. Gaz. ]{ed. da Bahia, VI (:1.872-73), pg. 3lj,9.

Exp. : Dr. J. Z. do J1ioDozosBrum.

4,632.- Bosquejo histol'ico e critico dos meios therapeuticos da erysipeIa pelo dr. P.
F. da Costa Alvarenga, &. Lisboa, 1111Pl". Nacional, :1.873, in-S.o gr. de 22 pp., :I. lI.
(B. da F.)

4,633. - Grundzügo der Al1gemeinen clinisehen Thermometrie und -der Thermo·
semiologie und Thermacologie von Dr. P. F. da Costa Alvarenga ... Aus dem Por
tugiesischen üborsetzt von dr. O. Wucherer, &. Stutt,qal't, Vel'lag von Had Kirn,
:1.873, in-8.0 gr. de VllI-25lJ, pp., :I. fi. (8. da F.)

4,63q.- Tl1eso apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Benicio de
Ahreu. Rio de Janeiro, Typ. Academica, :1.873, in-í.o gr. de :I. fi., 92 pp., i lI.
(E. da F.)

Pontos: L° Das indicações e contra-indicações do bromureto cle patas ia no tra
tamento das molestias nervosas; 2.° Da associação da quina aos prepame[os de ferro i
3.° Vanlagens da compressão na tnerapeutic~ cirurgica; fl,.o Do aleitamento natural,
artificial e mixto em geral e particularmente do mercenario em rela~ão <\s condições
em que elle se acna na cidade do Rio de Janeiro.

4,635.- 'J;hese apresentada á Fac. de :Med. do Rio de Janeiro por Paulino José
Gomes da Costa. Rio de Janeil"O, Typ. Academica, :1.873, in·L o gr. de:l. fi., 78 pp.,
:I. tI. (E. da F.)

Pontos: L° Das indicações e contm-indicações do bromureto de potassio no trata
mento das molestias nervosas; 2. ° Oos vinnos como excipientes dos modicamentos i
3.° Lithotricia; fl,. ° Febre amarelJa.
4,636.· Caso de urina de aspecto leitoso; cura pelo xarope de perchlorureto de

ferro pelo dr. J. P. Brieio. V. Gaz. Med. ela Bahia, VII (1873-74,), pg. 246.
Exp. : DI'. J. Z. do Monozos Brum.

4,637.- Caso de glycosüria : variola intercul'l'ente: desappareci01ento do asSUCar
na urina: morte por hemol'l'llagia inteslinúl. Pelo dr.- Sil\ra Lima. V. Gaz. Meel. da
Bahia, VII (:l.873-7ti), pg. 289.

Exp.: DI'. J. Z. do MonezcsBl'llm.

4,638.· Memoria apresentada á Acad. rmp. de Med. por Felippe Frederico Meyer...
Da molestia de Graves. V. Ann. Bra.~. de lJled., XXV (1873-74), pp. 299 e 333.
(E. da F.)

4,639. - Tratamento do diabetes nssucarado pelo acido phenico. Por A. J. P. S (ilva).
Araujo. V. Gaz. Med. ela Bahia, VII (1873-7lJ,), pg. 356.

Exp.: Dr. J. Z. rio Menozos Brum.

4,64,O.-Observação de um CaSO de peritonite agllda com derramamento (por D.
José da Silveira). V. Rev. !lied., :1.873-74, pp. 23 e 101. (B. da F.)

46lJ,1. - Observação de um caso typo de febre typhoide grave lerminada pela cura
no fim do terceiro Reptenario. Ligeiras considerações sobre este caso, por H. C. V.
Rev. Med., 1873-74" pp. 4,0, 7i, :l.OlJ" :1.29 e 196. (B. na F.)

4,6~2.-Da peritonite. Lições de clinica interna pelo profe Sal' da cadeira dI'. J. V.
Torres Homem. Notas stenographicas do estudante M(iranda). Azevedo. V. Rev. Med.
1873-74, pp. 83, 97 e H6. (E. da F.)

4,6lJ,3.- Insnfficiencia aorLica; rheumatismo mono ·articular sub-aO'udo' rheuma
tismo cerebral; memia; morte (pelo dr. Moncorvo). V. Rev. Med~, i873-74, pp.
252 e 279. (E. da F.)
. 464:1:..' - Obsel:vação de um cas? de congestão do figado produzida por traumatismo

da regJa0 hepatwa ... (por Ameltano Portugal). V. Rev. Med., i873-7lJ" pp. 325 e 3lJ,3.
([3, da F.)
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4,6iJ,1i. - These apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pam o concurso a um
lugar de lente OPPo-ilor á secção de sciencías medicas pelo dr. Jono B:lptistu Kos uth
Viuelli. Rio de Janeiro, Typ. Academica, 1.874, in-i.O gr. de 3 ff., [13-12 pp.,1. O.
(B. da F.)

Ponto: Da thermometria e da feure.
4,646. - These appresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro c sustentnda cm 18

de Dezembro de 1874 pelo dr. Joaquim Gonçalves Ramos. Rio de Janeiro, Typ. Aca
demica, i874, in-i.o gr. de 1. 11., 1.4i pp., i n., 36 pp. de quadros. (B. da F.)

. Pontos: LO Do valor das investig,ações thermometricas no diagnostico, prognos
tiCO e tratamento das PFexias que reinam no Rio de Janeiro; 2.° Es! jo cllimico e
phal'macologico sobre as quinas; 3.° Operações reclamadas pelos calculas vesicaes;
4.° I1ypoemia intertropicaI.
461,7. - These apre entada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Cypriano Barboza

Bettamio. Rio de Janeiro, TUp. Univ. ele Laemmert, 1.874, iu·4.0 gr. 'de i /l., 98 pp.,
com est. (B. da F.)

Pontos: L° Diagnostico das molestias do Ifu'ynge e seu tratamento; 2.° Do
aborlo criminoso; 3.° Da feridas do Jarynge; 4.° Do aleitamento natural, al·liO·
cial e mixto em geral e elll parlicula r do mercenario em relação :1s cOl1llições da
cidade do Rio de .Janeiro.

[1648.- TlIese apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Marcos Manso Mon
leiro da CosIa Reis. Rw de Janeil'o, Typ. ilcademiCCL, 1874,ín-4.0 gr. de 4 ff., 8i
pp., 3 fI. (B. da F.)

Ponto: 1.0 Do diagn03tico elas mole3lias (\0 flgado e seu tratamenlo; 2.° Da
asphyxia por submersão; 3.° Op rações reclamadas pela coUecção de liquidas nas
cavidades pleuriticas; 4.° Dysenleria.

464,9.- Thcse apresentada á Fac. de Met!. do Rio de Janeiro por Nuno
Teixeira Lopes JLlllior. Rio de Janeiro, TUp. ela Reforma, i8h, in-4.0 gr. de 1. 11.,
[la pp., 1 /l. (B. da F.)

Pontos: Lo Do diagnoslico das Illoleslias do flgado e seu tratamen to; 2. o ALmos
pllera; 3.°Corpo estranhos nas vias aereas ; 4. ° Dysenteria.

4650.- Thl'se apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Franci co de
Salle Aleixo Franco. Rio de JaneÍ1'O, Typ. Univ. de Laemmel't, 187q" in-[l.o gr. de
i fi., 7i pp. 1/l. (B. da F.)

Pontos: LODo valol' das inve ligaÇÕes thermomelricas no diagno·tico, prognos
tico e tratamento das pyrexias que reinãolloRio de Janeiro; 2.° Do aborto criminoso;
3.°00 melhor melhodo d tratamento dos estreitamentos organicos da urethra:
<Lo Do diagnostico dos aneurismas da aorla.
q,651.- Tbe e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Ambro ia "ieira

Braga. Rio de Janeiro, TUp. da RefOl'ma, iS7q" in-4.0 gr.- de 1 O., 72 pp., '1 n.
(R. da F.) .

Ponlos: LO Do diagnostico das molestias do agado e eu tratamento; 2. ODo deflo
ramento; 3.° Do corpo estranhos nas vias aereas: 4.° Do Iliagno tico dilJerencial
entre a febre amarella e a billiosa dos paize quentes.

4652.- E tudos clínicos e tl1erapeulico· pelo dr. João Baptista de Lacerda Filho, &.
Campos, Typ. de Luiz Rennel", '1875, in-4.0 de UÕ pp. num., 1. fi. (B. da F.)

4653. - Do silicato de potassa no tralamento da crysipela experiencías pbysiologi·
cas e tllerapeuLicas . observações originaes memoria apresentada li Academia !leal das
Sciencias de Lisboa pelo dr. P'dt·o Francisco d:1 Costa Alvarenga, &. Lisboa, Typ.
elel Aced. Reul das Scwncias, 1.875, in-4.0 gr. de 180 pp., 2 tf. (B. da F.)

4.654.- Du silicale de potasse dans le' trailement de l'éry-ipéle expérimentation
phy iologiql1e et thérapeutique ob ervalion originale par le docteur P. F. da Costa
Alvareng-a ... Traduit du porlugai pnr le docteur E. L. Bertberand, &. Lisbonne,
JIIl]Jl'. Na.tionale, 1876, in-S.o gr. de M pp., '11:1. (B. da F.)

4651>'- Saggio di term(lll1etría clinica p I dr. Pietro FrJncesco (la Co la Alva
renga ... Tl'aduzione dnl francesc pcl danar Giuseppe ·Spampinati. Napoli, Stab.
Tip. Jl. Tl'ani, 1.876, ill-S.· de 232 pp. num. (B. da F.)

4656.· O phagedeni mo da zona tropical e a ralceI'a pllagedenica da zona palustre
de Campos. V. Lacerda Filia, Ktudos clínicos e lherapeulicos, pg. 55. (B. dn F.)

lJ,657. - Courereneias de clínica medica pelo cons. dr. Antonio Januario de Filrín.
V. N'Clrte·Academico, 1.875, pp. 9 e 33. (B. dn F.) i<é

~ \
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4,658.- Diagnostico diITel'enciaJ das molestias do coração. These para o doutora
mento de João José Godinho. Bahia, Impr. Economica, 1875, in-4,.o gr. de 2 ff .
VI-129 pp., i fi. (B. da F.)

Proposições: LO Das applicações phygmograpllicas no diagno tico das molestias
do coração e dos grossos vasos; 2. °Ca o em que e deve provocar o aborto; 3.°Appli
cação do estudo chimico da urina ao diagnostico e á therapeutica.

4,659.- Fac. de .M:ed da Bahia. Thcse inaugural de João Coriolano Annibal
Ladi Ião ... Das allerações das urinas nas molestias agudas. Do emprego das emissões
sanguinea na pneumonia. Hemorrhllgia uterina durante o delivramento e suas
indicaçõe . ~ 1 infanticidio .ob o ponto de vista medico-legal. Bahia, Typ. do Diario,
1875, in-4.0 gr. de 1 fi. pre!., 87 pp., 1 fi. (B. da F.)

4,660.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Jo é Borges
Ribeiro da Co ta. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. Laemmer't, 1875, in-4.0
gr. de 2 .IT., 79 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do valor das investigações tbermometricas no diagnostico, progno
co e Ll'atamento das pyrexias que reinão no Rio de Janeiro ;2.° Caracteres que diJIe
rencião as mancha e anneis arsenicaes, das manchas e anneis antimoniae ; 3.°
Desarticulação da cõ:a; 4.° Diagnostico dos aneurismas da aorta.

4661.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Jo é da Cunha
Ferreira Junior. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. Laemmel·t, i875, in-4,o gr.
de 2 ff., i65 pp" 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do valor das investigações tllermometricas no dia!(nostico, prognos
tico e tratamento das pyrexias que reinão no Rio de Janeiro; 2.° Chloral; 3.° Ope
rações reclamadas pelos calculos vesicaes ; 4.° Hypoemia interLropical.

4662.- These apresentada ã Fac, de M d. do Rio de Janeiro por Luiz Mario de
Sá Freire. Rio de Janeir'o, Typ. Academica, 1875, in-4." gr. de i n., 1~7 pp., i fi.
(B, da F.)

Pontos: {.°Do diagnostico das molestias do Ogado e seu tratamento; 2. ° Atmos
pllera; 3.° Das fistulas urinal'ias; 4. °Nevralgias,

4,663.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Matheus Chaves
de Magalhães. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, i871>, in-4.o gr. de
2lJ., iDO pp., i fi. (B. da F.) .

Pontos: LO Do diagnostico tias moles lias do Ogado e seu tratamento; 2.° Infan
ticidio; 3.° Dos kystos da mama; 4. ° Dos casamentos consanguíneos em relação á
bygiene.

4664. - These apresentada á Fac. de i'lfed. do Rio de Janeiro por João Ribeiro de
Almeida Netto. Rio de Janeiro, Typ. da Reforma, i875, in-(j"O gr. de 2 ff., 57 pp.,
i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do diagnostico das molestías do Ogado e seu tratamento; 2.° Atmos
phera; 3.° Tracheotomia; 4.° Nevralgia,

4665. - These apresentada á Fac.. de Med. do Rio de Janeiro por J030 Henrique
Branne. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. eH. Laemmet"t, i875, in·(j,.o gr. de 2 ff.,
78 pp.,2 Ir. (B. da F.)

Pontos: LO Diagnostico ditIerencial entre a molestias do estomago; 2.° Da
aspllyxia por submersão; 3.°Analomia e pbysiologia da placen ta; 4.°Das cond içôes
pathogenicas, cansas, diagnostico e tratamento do beri-beri.

4666.· These apresentada á Fac. de Med, do Rio ne Janeiro por Francisco dos
Salltos C.orrêa. Rio de Janeiro, i875,in-(j,.ogr, deifi.,50pp., in. (8. daF.)

Pontos: LO Do diagnostico das molestias do figado e seu tratamento; 2.° Da
aspllyxia por submersão; 3.° Das llemorrhagias puerperaes; !h ° Bypoemia inter
tropical.

4667.· These apresentada á Fac, de Med. do Rio de Janeiro por Ernesto de
Freitas Crís iuma. Rio de Janeit'o, TYI)' Univ. deE. & H. Laermnel't, 1875, in-fJ..o
gr. de i fi., 93 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do diagnostico das molestias do figado e ~eu tralamento; 2.0 Aborlo
criminoso; 3.° Hemorrhagias puerperacs; 4.° Das gJ'andes epidemias peslilenciaes
e das regras e preceitos hygienicos que se devem observar no intuito de obstar o seu
desenvolvimento na propagação,
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4,668.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio José
da Silva Rabello Junior. Rio de Janeiro, Typ. de B'rown & Evaristo, 1.875, in·4,.o
gr. de 1. []., 11.7 pp., 1. fI. (B. da F.)

Pontos: L° Do diagnostico das moleslias do ligado e seu tratamento; 2.° Caule;
3.° Amputações na perna; 4.° Da ictericia.

4,669.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Emilio Artbur
Ribeiro da Fonseca. Rio de Janei1'o, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, 1.875, in·4,.o
gr. de 1. fi., 91. pp., 2 Jf. (B. da F.)

Pontos: L° Diagnostico dilIerencial entre as roolestias do estomago; 2.° Atmos·
phera ; 3.°Tracbeotomia ; 4.°Do diagnostico das molestias do agado e seu tralamen to.

4,670 .. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por BernarJo Lopes
de Azevedo Babo. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. &}l. Laemnzel·t, 1875, in·4,."
gr. de 2 II., 64, pp., 1. fi. (8. da F.)

Pontos: L° Do diagnostico das molesli~s do figado e seu tI'atamento; 2.° Aborto
criminoso; 3.° He01orrl1agias puerperaes; 4.° Nevralgias.

4,67i.- These apresentada á Fac. de Ilíed. do Rio de Janeiro por Domingos de
Almeida Martins Co ta. Rio de Janeil'o, Typ. Academica, 1.875, in-4,. ° gr. de 1. n.,
75 pp., 1. fi., com fig. (B. da F.)

Pontos: L° Do valor das investigações lllermometricas no diagnostico, pt'ognos
Uco e tratamento das pyrexias que reinam no Rio de Janeiro; 2.° Cafeina; 3.° Pyo.
genia; 4.° HypolJemia intertropical.

4,672.- Observações do sr. dr. J. Z. Menezes Bram. V. Ann. Bras. de l1fed.,
XX VII (1.875-76), pg. 24,. (B. da F.)

Contém: LO. Pityriasis rubra; 2.' Dansa de S. Vito; 3.' Pyobemia chronica.

4,673.- Revi ta dos hospitaes. Hospital da Misericordia. Serviço clinico do sr. dr.
Torres Homem. Dous ca os de paralysia. de Bell. V. O Pt·Ogl·. l1fed., I, pg. 526.
(B. da.F.)

4,674,,- Abcesso do rim occasionado por um calculo retido no começo do ureter
pelo dr. J. L. Paterson. V. Gaz. Med. da Balda, 1.876, pg. 4,93. ('3. da F.

4,675.- Conge tão cerebral apoplectiforme. Delirio alcoolico pelo dr. Lacerda
Filho. V. Rev. Mé'd., 1.876, pg. 74,. (B. da. F.)

4,676.· Emprego vantajoso da. fava de Santo Ignacio brasileira (nhandiroba)
como emena.gogo, n'um caso de hys\.eromania. Pelo dr. Aureliano Portugal. V. Rev.
~fed., 1876, pg. 296 (B. da F.)

4,677. - Lympha.denomas abdominaes mesentericos. Parecer a.presentado á Socie
dade Med. do Rio de Janeiro sobre uma. observação do sr. dr. Julio de Moura,
pelo dr. Domingos de Almeida Martins Costa. V. Rev. lIfed., 1.876, pg. 352.
(B. da F.)

4,678. - Limpbo-adenomas dos ga.nglios do mesenterio. Breve resposta ao sr. dr.
Martins Costa pelo dr. Julio de Moura. V. Rev. Med., 1.876, pg. 4i7. (B. da F.)

O snr. dr. lIIartins Costa. deu resposta a este artigo na mesma Rev. ilfed., pg. 488.

4,679.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser sustentada em No
vembro de 1876 por Ma.noel Affonso Cardoso ... afim de obter o gráo de doutor em
medicina.. Bahia,lmp'·. Economica, 1876, in-4,.o gr. de 1. fi., 4,1 pp., 1. fi. (8. da F.)

Pontos: t. ° Qual o melhor tratamento da febre typlJoide; 2.°Banbos' 3.° Opb
tbalmia purulenta; 4.° B' isenta de critica scientiOca a fórma pbarmaceuÜca deno
minada extracto ~

4,680.· Tbese para. ser publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia
em Novembro de 1876 afim de obter o gráo de doutor em medicina. por José Ignacio
da. Costa. Bahia, Impl'. EconomicL!, 1.876, in·4,.o gr. de 1. fi., 4,2.pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L° Valor de alguns pbenomenos eongestivos na dotbienenteria; 2'0
Pbenomenos cbimicos da digestão e respiração; 3.° Da importaneia da auscultação
no diagnostico da prenbez; 4.°Das temperatuJ'as elevadas nas molestias. ......

113 ...
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!~68L· Tbese de doutoramento apresentada e publieamente sustentada perante a
Fac. do Med·. da Bnbia em Novembro de '1876 por Felippe Alves da Costa. Bahia,
bnpl'. Econa?n'ica, 1876, in-q,.o gr. de 1 fi., q7 pp., 2 iI'. (B. da F.)

Pontos: LO Das emi sões sanguineas no tratamento da pneumonia; 2.° Qual o
melhor metbodo para preparar os vinbos meelicinaes; 3.° Vicios de clJnformação do
l1tcro e da vagina ; ~.o Profissões.

q682.- T[lese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Alfonso
Faustino. Rio elg Janeiro, Typ. MOl'eil'lt, Maximillo & C.a, 1876, in-~.o gr. de 5 rr.,
50 pp., 1 n., 1 mappa. (B. da F.)

Pontos: L° Do diagnostico diITerencinl entre as Illolestias chronic::Ls do estomago;
2.° Uréa ; 3.° Do diagnosLico e tratamento ela coxalgia ; ~.o Do cruzamento dns raças
e ele suas vantagens ou inconvenientes sob o ponto ele vista hygienico.

q,683.- These npresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Cezario Nazian
zeno de A. MaLta Magalhiies Junior. Rio de Janeiro, Typ. Acadernica, 1876, in-~.o

gr. de 3 li'., 76 pp., 1 n. (B. da F.)
Pontos: LO Das condições patbogenicas da angina do peito, seu diagnoslicoe tm

tamento; 2.° Entozoarios do bomem e dos animaes domesticos em geral. Do berne;
3.0 Nervo pneumogastl'ico; ~.o Hypoemin inlertropicaJ.

q,68q,.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Augusto CezaI'
dns Chagas. Rio de Janeiro, Typ. MOl'eira, ll.faúmino & C."', 1876, in_q,.o gr. de 2 rr.,
37 pp., 111. (B. da F.)

Pontos: L° Das condições palhogenicas da angina do peito, seu diagnostico e tra
tamento; 2.° Atmo phera ; 3.° Tracbeotomia ; ~.o Belladonn considerada pbarmaco
logica e thera peu licamen te.

q,68õ. - These n]Jresen tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Augusto de Souza
Brandão Jnnior. Rio de Janeil'o, T'{jp. de·G. Lellzin.rte1· & Filhos, 187l5, in-q,.o gr. de
2 ff., 131pp.,1n.(B.daF.)

Pontos: LODo diagnostico dos aneurysmas da aorta tlJoracica; 2.° Glycerina;
3.° Do valor do tratamento do Letnnos tl'aumaLico ; ~.o Das condicções pathogenicas da
angina do peito, seu diagnostico e tratamenlo.

4,686.- Tliese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João SalusLiano
Moreira Mourão. Rio de Janeil'o, Typ. Academica, 1876, in-q,.o de 2 ff., q,2 pp., 1 fi.
(B. daF.)

Pontos: i. o Das condições patlJogenicas da angina do peito, seu diagnostico e tra·
tamento; 2.° Infanlicidio; 3.° Do thromlJo vulvo-vaginal; ~.o Tnberculos me-
sen tericos. -

q,687.- Tb.ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco de
Salles Cardoso. Rio ele Janeil'o, l'Up. de Domingos Lltiz dos Santos, 1876, in-q,.o gr.
de 1 fi., 36 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Das condições patbogenicas da angina do peito, seu diagnostico e tra
tamento; 2.° Infanticidio ; 3.° Tracheotomia; 4.° Da circulação.

q,688. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim Mauricio
de Abreu. Rio de Jalleiro, Typ. i'rlol'cira, Maximino & C.·, 1876, in-q,.o gr. de q tr.,
120 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: i. oDas condições patbogenicas do mal de Brigbt, seu diagnostico e tra
tamento; 2.° Funcções cbloropbylicas. Ha verdadeira respiração e hematose vegetal;
3.° Ligadura da subclavca ; 4.° Digestão eslomacal.
[1689.- Tb.ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por R. Gastão Fer

nandes de Sá. Roio de Ja'neil'o, Typ. Cenlml de Brown & Evaristo, 1876, in-q,.o gr.
de 1 fi., 78 pp., 1 fi. (B. ela F.)

Pontos: LO Das condições palhogenicas do mal de Brigbt, seu diagnostico e tra
tamento; 2.° Infanticillio; 3.° Corpos eslranhos do larynge; 4.° Tllberculos mesen-
tericos. .
~690.· Tb.ese apresen tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Saturnino Sim

plicio de Salles Veiga. Ciclaele da Campanha, Typ. do Monila?' Sul-Minei1'o, 1876,
in-q,.o gr. de 2 lt'., 72 pp., 1 fi., 1 mappa. (B. da F.)

Pontos: LO Diagnoslico difIerencial entre as molestias cbronicas do estomago;
2.° Infanticidio; 3.° Diagnostico das prenhezes, causas deeITo; 4.° Dos systemas peni
tenciarias considerados em relação â Slla influencia sobre o pbysico e \11oral do
homem.



365

4:691.. - The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Cesario Alves da
Silva Ramos. Rio da Jancil-o, Typ. Univ. da E. 6.: H. Laemmert, 1.876, in-4.0 gr.
de 2 II., 93 pp., 1. fI. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Diagno lico difIel'encial entre as molestins do estomago ; 2.0 Infan
ticidio; 3.° Thromho vulvo-vaginal; 1\,.0 Belladooa considerada pllarmacologica e
therapeu licamenle.

4692. - l'hese apresentada ;\ Fac ..do Med. do Rio de Janeiro por Vicente Ferreira
Souto Monat. Rio da Janei7'o, T!Jp. Central de Brown 6.: Eva7'isto, 1876, in-lJ,.o gl'.
de 1. fi., 63 pp. (B. ela F.)

Pontos: 1.° Das cOlldições patbogenicas da angina elo peito, seu diaglloslico e tra
tamento ; 2.° l~nvenenalUento [Jelo pbosplJoro; 3.° Nervo pneumogastrico; 1\,.0 Alaxia
muscular progressiva.

4693. - Parecer sobre (I olJserva\ão de um caso de febre typhoide, seguida de
hemipleg-ia directa, apbasia c gangrena e pontane::t da perna esquerda, pelo dr. Va
lentim José da Silveira Lopes. V. Ann. Bras. de Med., XXVIII (i876-77), pp. 39lJ, e
429. (8. da F.)

lJ,69L - Revista dos Hospitaes. 0b ervação de um caso de congestão meningo-spinal.
V. o PfO,ql·. nfed., II, pg. 133. (8. daF.)

lJ,695.· Revista dos ilospitaes. Casa de saude de N. S. da Ajuda. Serviço clinico
do dr. i. Costa. Observação de um caso de tumol' intracraneano, de origem syphi
litica; cegueira completa; cura. V. O Pr0.7'" Med., II, pg. 157. (B. da F.)

lJ,696.- Rovista do bospitaes. ea_a de saude de N. S. da Ajuda. Serviço clinico
do dr. Martins CosLa. Observação de um ca o de insufficiencia mi trai estenose aortica,
con ecutivas a uma cndocardo-aortite rheumalica. V. O Pro!J7'. Jled., II, pg. 25lJ"
com i est. interc. no texto. (B. da F.)

fJ,697.- Observação de um caso de hepatite parenchym:ltosa limitada ao lado di
reito ; peritonite consecutiva circumscripta. Por Oliveira Torres. V. O P7·O!J1'. Med .•
II, pg. 580. (B. da F.)

lJ,698. - Novas tentativas sobre o tratamento do rheumaLismo agudo; remedio
considerado especifico pelo dr. Bueno Mamoré. V. Gaz. Med. da Baltia, 1877, pg. 3i.
(B. da F.)

lJ,799.- Clinica medica. Observação de um ca30 de intoxicação saturnina (colicas,
artralgias e p:lralisias) colhida na clinica do sr. dr. Julio Brandão, no Ho piLal
da Santa Casa de Misericordia. V. Estu.do jfedico, 1877, pg. 23. (8. da F.)

lJ,700.- Clinica medica. Resumo da lição do dr. Torres Homem tomada no dia
i de Setembro de 1.877. V. Estudo _~fedico, 1877, pg. 98. (B. da F.)

fJ,701.~ Li~Õ6S de clínica medica. Extr. da lição oral de clinica medica feita
pelo prof. Torres Homem no dia 23 de Abril. Da paralysia infantil e da aLrophia
mu cular progressiva. (Por IL V. ) V. Rev. Med., 1877, pg. 1lJ,9. (8. da F.)

lJ,702.- Da eausa provavcl da irritação do esLomago depois da administração do
iodureto de potassio (pelo dr. Teixeira Maciel). V. Rev. Jlled., 1.877, pg. i69.
(B. da F.)

lJ,703.- CUl'a espontanea dos aneurismas jnLel'llos. Tratamento pela immobili
dade e pela diminuição do regimen, segundo o metboelo do dr. 'fufnell (pelo
dr. Julio de Moura). V. Rev. Med., 1.877, pg. HJi. (B. da F.)

lJ,70lJ" - Do nitrato de potassa em dose elevada a3sociado ao colchico no tratamento
do rbeumaLismo polyartieular agudo (pelo dr. Teixeirll Maciel). V. Rev. nled.,
1.877. pg. 207. (8. da F.)

lJ,701l.- Etyologia das Jymphatites e ery ipelas no Rio de Janeiro (pelo dr. Silva
Rabello). V. Rev. llfcd., um, pp. 278.(B. da F.)

lJ,706. - Fac. de Med. da Babia. Tbese para o doutorado cm medicina sustentada
por Joaqui m Jos6 da Si! va Sardinha. Baltia, T!Jp. de Affonso Ramos & (J.a.

1877, in-lJ,.o gr. de lJ, fI., 92 pp., 1. fi. (B. da F.)
Pontos: LO Tbermometria clin ica ; 2. ° Do mel boI' tratamento da febre amarei la;

3.° Feridas da articulações; 1\,.0 E tudo critico pharmaceuLico acerca dos pl'<lparadoso~
denominadas extracto. I'
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4707. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Aurelio Floro
de Ca tI'O Lavor Paes. Rio de Janeiro, Typ. eLo Imp. Inst. Art" 1877, in-4.0 gr.
de 4 tr., 78 pp. (B. da F.)

Ponto: LO Das indicações e contra-indicações da medicação revulsiva no
tralamento das mole tias inlerna ; 2.° Do infanticidio ; 3.° Operações reclamadas
pelos tumores bemorrboidaes; 4." Papel dos rins no organismo lmmano.
lJ,708.· The e apresentada á Fac. de Med. do ~io de Janeiro por Eduardo Augusto

de Souza Santos. Rio de Janei?'o, Typ. Univ. de E. & fl. Laemme?·t, 1878, in-4.0 gr.
de 2 !f., 93 pp., '111. (B. da Le.)

Ponlo : LO Do diagnostico e tralamento das diver as fórmas de febre perniciosa
que reinão no Rio de Janeiro; 2. 0 Dos ignaes de morte; 3.° Ampn tações em geral;
lbo Dos anthelmin ticos.

4709.- Tlle e apresent!.lda á Fac. do Med. ido Rio de Janeiro por Eduardo Joa
quim da Fonseca. Rio de Janeiro, José Dias de Oliveira, i878, in'[bo gr. de 5i pp.,
i fl. (B. da F.)

Pontos: LODo diagnostico e tratamento das diver as fórmas de febre perni.
ciosa, que reinam no Rio de Janeiro; 2.° Falsificações do sulfalo de rluinina; 3.°
Operações reclamadas pelos polypos u terinos ; 4.° Peri ton iLe.

4710.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro p01" Ernesto Brasi
lio de Araujo. Rio de Janei?'o, TY/J. Nacional, 1878, in-4..o gr. de 21Y., 91 pp., 1 O.
,B. da F.)

Pontos: i.° Diagnostico e lratamento das diversas fórmas rle febrr. pernicio a que
reinam no Rio tle Janeiro; 2. ° [JO envenenamento pelo pho phoro ; 3.° Pneumonia;
4. ° Das varices.

47B. - ~forphinomania por abuso das injecções bypodermicas pelo dr. J. F. da
Silva Lima. V. Gaz. Med. det Bahia, 1879, pg. 297. (B. da F.)

4712.· Do diagnostico e tratamento da syphilis vi ceral. Calor em gel'al. Tracheo
tomia. Do diagnostico e tratamento das visceralgias. These apresentada á Fac. de
lIfed. do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de 1879 para ser su tentada por Hen
rique Thomaz Corrêa de Sá ... afim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de
Janei?'o, Typ. Moreira, Maximino & C. a

, i879, in-4.0 gr. de 4, ff., 97 pp., 21Y, (B. da F.)
47i3. - These de doutoramento apresen tada á Fac. de Med. da Bahia e publica·

mente sustentada em Novembro dr. 1.879, por José Joaquim de Oliveira. Bahia, Typ.
de Lopes Velloso & C..., 1879, in-4.0 gr. de 4 JJ.• 76 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Dos diversos tratamenlOS da pneumonia, comparados com a expu
tação e sua preferencia relali va; 2. ° Ozona; 3.° Ictericia; 4.° Le ões traumaticas
do craneo.

4714,. - Fac. de Med. da Bahia. These apresentada para ser publicamente sus
tentada em Nonmbro de 1879 afim de obter o gráo de doutor em medicina por João
Baptista de Sá Oliveira. BaMa, Typ. de Lopes Vellnso & C.a, 1879, in-4.o gr. de 6
ff., 89 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Relações funccionaes e organicas entre as lesões do coração, do fi·
gado e do estomago e sua ordem de ~ppar'6ci mento nos doentes de nosso cü ma ; 2.°
Ferro; 3.° Dos sentidos como origem dos conhecimentos humanos; 4.° Tetanos
trauma tico.

4H5.-These apre-entada á Fac. de Med. da Bahia para ser publicamente sus
tentada em Novembro de 1879 afim de obter o gr'áo de doutor em medicina por João
Anastacio da Costa. Bahia, bnpr. Economica, 1879, 1n-4. o gr ..de 1 fi., 44 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pon tos: i. ° Considerações gemes aceTOa das causas e consequ6ncias da tbrom
bo e vascular'; 2.° Apreciação dos processos operatorios empregados na provocação
do aborto; 3.° Qual a acção da medica~'âo fel'l'ugillosa sobre o sangue~ 4. 0 Asphy.
xia por submersão,

4716.- FaC. de Med. da Bahia. Tbese apresentada para ser publicamente sus
tentada em Novembro de 1879 afim de obter o gráo de doutor em medicina por
Eduardo de Sá Bittenconrt e Camar'a. Bahia, Typ. de Lopes Velloso & c.a, i879, in·4.0
gr. de 2 {f., 76 pp., 1 iI. (B. da F.)

Ponlos: LO Relações funccionaes e organicas entre as le ões do coração, do fi·
gado e do estomago, sua ordem de aT,lparecimento nos doentes do nosso clima; 2.°
Qual o etreito da medicação ferrug'inosa sobre o sangue? 3.° Tetanos traumatico:
4.° Estudo cbimico do ar atmospberico.
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471.7.- TlHW para ser sustentada em 1879 afim de obter o gráo de doutol' em me
dicina por' Antonio Alves de Mou.ra. Balda, Typ. de Lopes Vellozo & C.a, 1.879, in-4.o >

gr. de 2.1 ,66 pp., 1. fi. (B. da 1".)
. untos: Ln ~s emis ões sanguine.1s no tratamento da pneumonia; 2.° Rbeu

matismo articular agudo; 3.° Tliagno,lico difTerencial entre a carie e a neerose ;
~.o Qual o lIlelbor metbodo j!ara .• preparação dos vinbos medicinaes.

lJ,7 I R.- Fac. de Med. da Bahia. These para o doutorado em medicina por Joaquim
Ac oJ ',lo teiro de Mattos. Bahia, hnpr. Econ mtca, i879, in·4.0 gl'. de i n., 73 pp.,
i li. IR I, F '

°llotOS : L ° Das emissões sanguineas no ll':\lamento da pneumonia; 2.° Con ide
(.p. cerca dos siguaes de certeza ab oluta de prenhez; 3.° Rbeumatismo articular

~'.~ 4.° Experimentação pbysiologica em toxicologia.
4,7 .. - Extractos das Jiçõe de clinica mediea profes ada na E cola de Iedicina

pelo profes 01' Torres Homem. Lição do dia 20 de Abril de i880. Mole tias do figado.
Sclerose hepatica. (Por Eduardo de Menezes). V. União Acad., de i de Junho de i880
eseg. (B. da F.)

4,72 .- Cancer do figado. Apontamento de uma liçiio de clinica medica, prore 
ada pelo dr. J. Y. Torres Homem na Fac. de Med. do Rio de Janeiro, em 18 de ltIaio

de i880 (por Agostinho de Araujo). V. Uniào Acud., n.O 6,1880. (B. da F.)
4,721. - Extractos das conferencias clinicas feitas pelo') sr'. dr. Torres Homem sobre

o mal de BrigtlJ. (por Pedro Nolasco e J. B. da Fonsec;1 Jordão). V. Rev. Acad., publ.
quinz., n.O i, '18g0, pg. 3; n.O 2, pg. 28; n.o 3, pg. 63; e n.o4o, pg. 80. (B. da F.)

4,722.- Extractos das conferencias clinicas feitas pelo sr. dr. Torres Homem sobre
o diabetes sacharino (por Pedl'o Nola CO). y. Rev. Acad., publ. quinz., n.O 5, i880,
pg. 1.05. (B. da F.)

4,723.- Tilese apresentada á Fac. deMed. do Rio de Janeiro por Sergio Florentino
de Paiva Meira. Rio de Janeif'o, Imprensa Industrial de Jotio Paulo Fen'eil'(1, DiILS,
i880 in-4.· gr. de i 1:1., 99 pp., i fi. (B. da F.)

PonIos : LO Das condições patbogenicas das palpitações do coração e Illeios de
combatei-as; 2.° Do opio; 3.° 00 curativo das feridas accidentaes e cirurgicas; 4.°
Do diagnostico e tratamento do bocio exopbtbalmico.
40724., These aprp.sentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Torquato Sá

Pinto de Magalhães. Rio ele Janel1'o Typ. Acade'lnica, i880, in-4.0 gr. de 1 fi., 68 pp,
i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Das indicações e contra-indicações do bl'Olllurelo de potassio no tra
tamento das molestias dos centros nervosos j 2.° Das quinas; 3." Indicações e contra
indicações da talba e da Jitholricia ;4.° Dos casamentos sob o ponto de vista LJygienico·

i.t725.- Tl1e-e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Agostinho Vieira
de Magalhães. Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo, i880, in-lJ,.O gr. de 2 tT.,91 pp.,
i n. (B. da 1".)

Ponlos : LO Das localisações cerebraes em relação ao diagno tico das molestias in
tra-r.ranianasj 2.° Das quinas; 3.° Das indicações e coutra-indicações da talba e da
li tbolricia ; 4. °DiJIerença do sangue arterial e venoso.

4,726,- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Ernesto do. a 
cimento Silva. Rio de Janeiro, Imprensa Industrial de João Paulo Fen-ei1'a Dias, i880,
in·4o" gr., de i fi., i08 pp., 1. fi. (B. da 1".)

Pontos: LO Das condições patbogenicas das pal,pitações do coraçào e dos meios de
combateI-as; Das strycbnaceas e seus productos pbarmaceuticos; 3.° Das il1dicações
e contra-indicações da litbotricia e da talba; 4.° Cbyluria.

4727.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Joneiro por Francisco Borges
de Souza Dantas. Rio de Janeiro, Impl'ensa Industrial de João Paulo FC1'reira Dias,
i880, in-lJ,.o gr. de i 11.,87 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Das localisações cerebraes em relaÇão ao diagnostico das moleslias
intra-craneanas; 2.° Das quinas; 3.° lJomologia e betnologia j lio.o Sclerose espi
nbaI posterior.

4,728.- These apre entada á Fac. de ?t1ed. do Rio de Janeiro por Frederico de
Albuquerque Fróes. Rio de Janeiro, Typ. Camões, i880, ln-~.o gr. de 3 ff., i77 pp.,
1 fi. (B. da F.)

Ponlos: .Lo Das indicações e conlra-indicações do bromureto de pota ia no tra
tamento das moleslias do sy tema nervoso j 2~° Dos signaes de morle; 3.° Do perino.
toneo; 4.° Pneumonia .fibrinosa. \~
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(j,729.-These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Julio Adolpho da
Fontoura Glledes. Rio de Janeiro, Typ. de J. D. de Oliveira, i880, in-(j,.o gr. de 2 fi'.,
60 pp., 2 fi'. (8. du F.)

Pontos: LO Das indicações c contl'a-indicações do bromureto de potassio nas
1I10le tia do systema nervo o; 2.° Valor da docimasia pulmonar; 3.° Das iudica
Ções e con tra-indicações da lithotricia e da talha; 4,.0 Beribel'i.

(j,73IJ.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Alves de
lonte . Rio de Jan6Íl'o, TUp. de .1dl'iano rllves de Souza, 1880, ia-Lo ,"'1'. de i n.,

76 pp., i n. (8. da F.)
Pontos: L° Do diagnostico das diversas fórmas do cant:ro latente do estomago;

2.° Signaes cal'actel'isticos da defloração recente c antiga; 3.° DJ tratamento com
parativo dos meios cil'llrgicos no hydrocele vaginal; 4,." Aneurismas da aorta.

(j,731.- Dis crlação. Do di"gnostico e trutameuto das divel'sus fórmas de febres
pernicio'as que reinão no Rio de Janeiro. Proposi ões. Morphina e seus saes. Das
varices. Beriberi. Tilese apresenladu á Fac. d Med. da Babia afim de obter o griÍo
de doutor em medicina por An tonio Clementino Lima de Aguiar. Balda, TVp. da
Gazeta de! Tarde, i880, in-4 .. 0 gl'. de Ln., 1],6 pp., 1. fi. (B. da F.)

4,732.- These inaugural apresen tad" á Fac. de Med. da Sabia e pu blicamente sus
tentada em i880 por Arth Ul' Americano da Sil va. Baltia, Typ. elo Dim'io da BaMa,
1880,in-4. o gr. de3fI.,-126pp.,'l0. (B. daF.)

Pontos: LO Das bemoplys s e eu tratamento i 2.° Origem do homem; 3.° Tem
peratura elevada lias molcslias; 4,.0 Eclampsia.
4,733.- Tbese inaugural para ser apresentada e sustentada perante a Fac. de Med.

da Bahia por Julio Eugenio David. Bahia, TUp. do Alabama, i880, in-q·.o gr. d 3 fI.,
109 pp., 1. O. (13. da F.)

Pontos: LO Diversos tl'atamenlos c1n pneumonin comparados com a exputação e
sua prefereneia rela ti va ; 2. ° Dyspep ia; 3. ° Con idel'ações sobre a ind icação do aborto;
4,. ° Juizo cri tieo pllarmaceutico sobre os preparado denominados extractos.
4,731.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 30 de Setembro

de 1.880 e su tentada em 4, de AUI'il de 1881, por dr. Pedro Velho de Albuquerque
Muraubão. Rio de Janeiro, Imprens(t Indt!slrial de J. P. Fe7'l'cira Dias, 1881, in-(j"o
gr. de f.l,fi'., 1.32 pp., i n. (8. da F.)

Pontos: LO Condições pathogenicas das palpilações do cOI'ação e dos lU ios de
com batel-as; 2. ° Valor da docima ia pulmonar; 3. ° Tratamen to com para livo dos
meios cil'llrgico no hydrocele va~inal; 4,.oIndicacõe e contra-indicacões do bromu-
reto de potassio nas molestias do sy'tema nervo '0. •

4,730.- These apre enLada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em Setembro de '1880
pelo dr. Guilherme Carlos Werneck Franco, su tenlada em Abril de 1881.. Rio de
Janei1'o, Typ. Nacional, i881, in-4,.o gr.de 1. n., 1.03 pp., i O. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Das condições paLllogenicas das palpitações do coração,e dos meiosde
combatel·as; 2. 0 Sig-naes dilTerenciac' entre os ferimentos feitos no vivo e no ca
daver; 3.° Est.reilamentos do esophago ; 4.° Pericardite.

M36.- Da acção dos cauterios na tuberculose incipiente pelo SI'. dr. Eloy Andrade.
V. Uniào!J{ed., 1.88'l,pg. 462. (B. daF.)

4,737. - These apresen tada á Fuc. de Med. do Rio de Janeiro e suslentada em 7
de Dezembro de i881 pelo dr. Eduardo AUgllStO de Meneze. Rio de Janelt'o, 1m·
lWe1W! Industl'ial, i881, in-f.I,. o gr. ue 6 fi'., 'lM pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Do valor das injecljões bypodermicas no lralamento das molesLias
internas; 2.° Estudo medico legal das manebas de sangue; 3.° Allestliesicos;
4,.0 DiITerença entre o sangue venoso e arterial: formação de seus elemento mor
pbologicos.

4,738. - These apresentada a Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 9
de Dezembro pelo dr. Fel'llundo Agostinho de Souza Aralljo. Rio de Janeiro, Typ.
de Machado & C,a, 'l88i, in·4.0 gr. de o ff., 14,6 pp., 2 [T. (B. da F.)

Pontos: LO Do diagnostico e tratamento do cancro do Ogado; 2.° Esludo medico
legal das manchas de sperma; 3.° Pblegmatia alba dolens; 4,.0 Do diagnostico dos
abcessos do Ogado. -
f.l,739.· These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e susteutada em i2

de Dezembl'o de 1881 pelo dr. Carlos Rodrigues de Vasconcellos. Rio ele Janeiro,
Typ. de Lombaerls & C.a, i881, in-4.0 gr. dp, 3 fi'., 1.33 pp., 2 0'. (B. da F.)

Pon Los: i. ° Do diagnostico di lJel'encia [ das moles tias que apresen tam a col ica no
numero de seus sym ptomas ;2. °Das qui nas; 3. °Do protoplasm ia eellula I' e de sua i.m
portancia anatomica e dynamica na formação e manu tenção da ceJll1la; 4,. °CbylUl'la.
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q,7l10.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i3
de Dezembro de i881 pelo dr. Joaquim Fernandes da Costa Lima. Rio de Janeiro,
Typ. Lombaerts & C.", i881, in-q,.o gl'. de ~ ff., 92 pp., 1 fi. (13. da F.)

Pontos: LO Diagnostico e tratamento da uremia; 2.° Das quinas; 3.° Dos anti·
seplicos e de suas vantagens para a cirurgia; 4.° Do uso do tabaco em relação á
hygiene.

lJ.7M.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em a
de Dezembro de 1881, pelo dr. Joaquim de Paula Xavier. Rio de JailCiro, 'l'yp. Lom
baerts & C.a, 1881, in-q,.o gr. de q,ff., 75 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do diagnoslico e tl'atamento do cancro do (]gado; 2.° Das strych
naceas e seus productos pbarmaceuticos; 3.° Ovariotomia; 4.° Meningite espinbal.

q,7q,2.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 1q,
de Dezembro de i881, pelo dI'. José Joaquim Peraira da Costn. Rio de fanai/'o, Typ.
Montenegro, 1881 in-q,.o gr. de q, fT., 158 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do valor das injecções hypodermicas no tratamento das Illoleslias
internas; 2.° Das quinas; 3.° Lcis geraes do mecanismo do parlo; lhO Da aral'óba,
sua acção pbj'siologica e tberapeulica.
q,743.- These apresentada á Fac. dl' Med. do Rio de Janeiro e sustentadn pelo

dr. José Pacifico Caracas, em:l.4 de Dezembro de :1.881. Rio de Janeiro, Imprensa
Industrial, 1881, in-q,.o gl'. de 5 /f., :1.45 pp., :I. n. (B. da F.)

Pontos: L° Do vaiai' das injecções hypodcrmicas no tratamcnto das Illolestias
internas; 2.° Estudo medico legal elas Dlanchas de esperma; 3.° Anestbesicos;
4. °Araróba, sua acção pbysiologica e therapeutica. -
q,7q,4.- l'hese apresenlada á Fac. de lIIed. do Rio de Janeiro e snstentada por

Carlos Lisboa, em i7 de Dezembro de 1881. Rio de Janei1'o, Typ. e Lith. de ]Ioreira,
llfuximino e C", :1.881, in-!l.o gr. de 8 Jf., :1.08 pp., :I. n. (B. da F.)

Pontos: LO Condições patbogenicas das palpitações do coração e dos meio de
combateI-as; 2.° Do opio; 3.° Coração; 4.° Nephl'ite pal'encl1ymato a.

47q,5. - These apresentada :i Fac. de Med. do Rio de Jnneiro e sustentada em 19 de
Dezembro de i88i pe10 dr. José Sombra. Rio de Janeiro, I11lpl"enSa Inclustj'ial, 1881,
in-~.o gr. de8 Ir., H8 pp., 1 fi. (B. da F.).

Pontos: 1.0 Condi ões patbogenicas da palpitaçõe do coração e meios de com
batel·as· 2.° Quinas; 3.° Coração; 4.° Nepl1ríte parenchymatosa.

4746.- These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Ignacio de
Moura Macedo. Rio de Janeiro, Typ. àe Almeida J1fQ1'ques & C..., 1881, in-!l.o gI'. de
i fi., 86 pp., 1 fI. (B. da F.)

Pontos: LODo diagno tico dos abcessos do figado; 2.° Estudo medico legal das
manchas de sangue; 3.°Ul'ethrotolllia interna; 4.° Do diagno tico e tralamen to do
caneer do figado.
4747. - Lições de clinica medica feitns na Fac. de l\Ied. do Rio de JaneiI'o (1867

-:1.881) pelo dr. João Vicen te Torres Homem, &. Rio de Janei1'o, Lopes do Couto & C.a,
editores (Typ. Central de Eva1'isto R. da Costa), :1.882, in-~.o de 655 pp. num .(B. da F.)

q,7lJ,B. - Doença de Addison ou Bronzeada pelo dr. E. Pereira de Abreu. V.
Ann. Bras. de 11Ied., xxxm (1881-82), pg. 419. (B. da F.)

4749.- Palestra medicas. Pelo dr. J. r. F. Gastou. (B. da F.)
Original. Sem data, in-fol. 20 pp. num.

4750. - Guia medico do fazendeiro pe lo dr. J. de Paula Souza. S. Paulo, 1'yp.
Commercial, 1882, in-8.0 de :1.66 pp. num. (B. da F.)

q,751.- Lição inaugural do curso da 2." cadeira de clinica medica da FilC. do Rio.
proferida em :1.6 de Março pelo sr. dr. João Paulo. V. UllicTo 11fed., 1882, pg. :1.16.
(B. da F.)

Mo:!.· Do escorbuto. Licão feita na Faculdade de Medicina, no din 1 de Junho
pelo dr. João Paulo. V. Gaz. l1fed. B1·az., I (:1.882), pg. 247. (B. da F.)

4753.· Da leucoceythemia e plenica o seu tratamento pela electrotherapia e pela
Untura de iodo. Communicação feita no Congresso Medico de Sevilhn, em 1882, p610
sr. dr. Moncorvo. V. União lIfeà., 1882, pg. 577. (B. da F.)

(&,754.- Polysteatose visceral (paI' Torres Homem). V. Ga:.. nfed. Bj'az., I
(:1.882), pp. 327 e 418. (!l. da F.) .qo

47
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f17Õõ.- Ob ervações clinicas (pelo dr. Campos da Paz). V. Gaz. Med. Braz., I
1882), pp. 420 e 452. (B. da F.)

4756. - Du nitrate de potasse a socié au colchique contre le rheumatisme polyarti
culaire aigu, par le dr. Teixeira Maciel. V. GazeUe Médicale, :1882, pg. 205.
(8. da F.)

4757. - Fil Culdade de Medicina da Bahia. Tllese apresentada para o doutoramento
de Joaquim Nogueira Paranaguá. Bahia, Lilho-typ. de Joeio Goncalves TOIl7"inh'l,
1882, in-4.o gl'. de 7 ir., 47 pp., 1 fl. (B. da F.) .

Pontos: LO Da analyse do sangue como elemento de diagnostico; 2.° Quinas
brasileiras; 3.° Signaes caracteristicos da defloração recen te e antiga; ~.° Rernias .

. 4758.· Tl1ese apresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Fer
retra Rodrigue Netto. Rio de Janei?'o, Imprensa Industrial, :1882, in·q. ° gr. ele :111.,
97 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: L° Diagnostico differencial entre as moleslias chronicas do pulmão; 2.°
Do opio; 3.° Do tratamento da retenção das ul'inas; ~.o Das febres peruiciosas.

4759. - These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João José Ribeiro
Junior. Rio de Janeiro, Typ. Camões, 1882, in-fJ,.o gr. de :1 fl., 210 pp., :1 U.
(B. da F.)

Pontos: L ° Do tliagnostico dilTerpncial entre as molestias que apresentam o
tremor entre os seus 'ymptomas; 2.° Dos alcaloides cadavericos ou ptomainas de
Selmi; 3.° Das septicemias cirul"gicas; ~,o Vantagens e inconvenientes da cremação
dos cada'/eres.

4760.· Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Manoel Gon·
çalves l3arrozo. Rio de Janeiro, Typ. de José Dias de Olioeim, 1882, in·4.0 gr. de 1
Jl., :170 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: LO Do diagnostico diJIerpncial entre as molestias que apresentam o
tremor entre os seus symplomas; 2.° Das strycbnaceas e seus pl'oductos IJlJarnlaceu
ticos; 3.° erviços prestados pela bistologia á pratica da medicina e da cirurgia;
~. ° Iosufficiencia aortica.
4761.- 'fhese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por ranoel Joaquim

Bahia. Rio de Janeiro, Imprensa Indust?-ial, de João Paulo Ferl'eim Dias, 1882, iu-4.0
gr.de1fi., 97 pp., 2 ff.(B.da F.)

Pontos: LO Do diagnostico diJIerencial entre as molestias que apresenLam o
tremol' enlre os seus symptomas; 2.° Agllas potaveisj 3.° Loucura puerperat; ~.o

Dos cemiterios publicas.
4762.-RecQrdaçõe de trinta annos de estudo sanita rio da cidade do Rio Grande

do Sul. Mais onze annos de es tudo do Hospital da Misericordiu. Do Dr. José de
Pontes França. (B. da F.)

Datadas do Rio Grande do SuJ a 21. de Janeiro de i883. O r i g i 11 a I, com a assign.
authograpba do auctor.ln-fol. 7 fi. inrr.

4763.- Contribuições para o estudo das mole tias da guarnição da cÔI'te. Memoria
apresentada e lida peran te a Academia Imperial de Medicina pelo dr. l\lanoel
José de Oliveira, membro titular. Rio de Janeiro, Typ. Universal de H. Laemmert &
C., 1883, in-8.0 gr. de 77 pp. num. (B. da F.)

476!J,.- Précis de therlllométrie clinique générale par la dr. P. F. tia Co la
Alvarenga ... 'fraduit du portuguis par le docteur Lucien Papillaud (Henri
Almés) .•. Deuxiême edition revne (Il augmentée de la thermosémioJogie t ther
milcologie. Lisbonne, Irnprzmerir: da Mattos MOI'ai/'u & Ca?'dosos, 1883, in-8.0 gr. de
VII-397 pp. nUlll. (B. da F.)

4765. - Dissertação. Do diagno tico diJTerencial entre as molestias chronicas do
figa do. Proposições. Viabilidade do reto. Estudo clinico da conj uncli vite granulosa.
A<;ção physiologica e ll1erapeutica do salicylato de soda. 'fbese apresentada á Fac.
de Med. do Rio de Janeiro em 27 de Ago lO de 1883 para ser snstentada por Per·
minio de Abreu e Lima Figueiredo ... afim de obter o gráo de doutor III medi
cina. Ri!) de Janeiro, Typ. de G. Leuzinger & Fzlhos, 188;3, in-4." gr. de 1 fl., 108
pp., { fi., i mappa. (B. da F.)

4766. - Dis ertação. Do diagnostico dilferencial entre o cancro do estomago e o
do pancreas. Proposiçõe . MOl'phina. Diagnostico da commoção e contusão cerebral.
Do diagnostico e tratamento elas adherencias do pericardio. These apresentada á Fac.
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de Med. do R.io de Janeiro em 12 de Setembro de '1883 para ser ustentada por
Miguel José Rodrigues Pereira Junior ... anlO de obter o ,gráo de doutol' em medi
cina. Rio (l" Jane'Íl"O, Typ. Central de EvalÍsto Rodrigues da Costa, 1883, in-q,.o gr.
de 1 fI., 8:.1 pp., i fi. (B. da F.)

4767. - Dissertaçiio. D,) diagnostico diflerencial dns molestias chronicas do figado.
Proposiçõe. Ag-uIJ. Tratamento da retençno das ul'Ín:\s. Fllucções do pancreas.
The'e lI[)l'eseutada á Fac. de MeLl. do Hio Lle Janeiro em '17 de Setembro Lle 1883
para ser sustentada pai' Alberto Dilliz Jllnljueil';\.,. afim de obler o gorDO de dontor
em medicina. Rio de Janeiro, TUp. Central de Evadslo Rodrigues da Costa, i883,
in·q,.o gr. de 2 fl'., 88 pp., i fi. (B. da F.)

q,768. - Dissertaljão. Do diagnostico elifferencial entre as molestias chronicas do
figad . Proposições. Do opio considerado cbimico-pharmacologicamente. Alburninuria.
Da ictericia. 'l'i1ese apresentada á Fac. de Med. do Hio (le Janeiro em Hl de :;etembro
de 1883 por Heitor dr. Paula Valle ela Flor6sta ... aom de obter o gráo de douto\' eln
medicina. Ltio de Janeiro, TUp. Hambul'.lJueza do Lobão, '1883, in-4,.O gr. de '1 fi.,
94 pp., '1 fi. (B. da F .)

4769. - Dissertaçiio. Inuicações e contra·indicações da Pereirina e seus .aes nas
manirestações agudas dll maJaria. Proposições. Dos IlIt;idoiUt' veg-etacs cbimico
-pharmacologicamente con iderados. Paludislllo. Do alcoolismo chronico e uas con
sefJnencias. These apresentada á Fac. Lle i\led. do [lio de .Janeiro em 29 de Setembro
de i883 para ser sustentada por Allllir Parga Nina, .. auuI de obter o gráo de doutor
em medicino. Ria de Janeiro, Typ. de G. Leazin,ljel' & Filitos, 1883, in-lj,.o gr. de
2 ll'., 95 pp., i fi. (8. da F.)

tinO. - Do diagnostico e trat~mento das pal'alysias de origem Illllbar. Caracteres
da manchns de 'perma. Hemúrrhai-!'ias pnerperae.. Electl'otlJerapi<l. Tlie e apre
sent~da :i Fac. de Med. do lHo de Janeiro em 29 de Setembro de i883 paro ser
5U 'lentada po\' Jono Nogueira Pellido Filho ... afim de obter o gr::ío de dOllto[' em
medicina. Rif) de Jnnei"a, Typ. de G. Lquzinger & Filhos, i883, in·4,." gr. de q, lf.,
H9pp.,2 fI'. (B. da F.)

1,771. -Do alcoolismo chronico esuasconsequencias. Lethaliclado dos ferimentos.
Diagnostico da commoção e contusão cerebral. Qualo tratamento que m3is aproveita
nos caso" de aneurismas ela aorta. The3e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro
em 29 de Setembro de 1883 para s.::r snstenLada por José Cupertino Teixeira Fontes ...
afim de obter o gráo de doutor em medicina. Ria ele Janeiro, Typ. de J. D. de Oliveim,
1883, in-q,.o gr. de 3 IT., i06 pp., i fi. (B. da F.)

4772 .. Qual o tratamento que mais aproveita nos casos de aneurisma da aorta?
Diagnostico o tratamento da aortite aguda. Tr~tamento da retençiío das urina. Pto
mainas ou alcaloides cadavericos. These apresentada á Fac. de Med. do Hio de
Janeiro em 29 de Setembro de 0)883 para ser sustentada por Julio Pedreira de
Freitas ... afim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro, Typ. Pel'se
verança, i883, in-4.0 gr. de 2 IT., 70 pp .. 1 fi. (B. da F.)

ti773. - F;lC. de MJd. da B:lhia. l'hese apresentada á Faculdade da 8abia afim de
obter o gráo de doutor em medicina por Hormindo José Marques. Bahia, LitllO·typ.
lIfiranda, i883, in-q,.o gr. de i fi., i22 pp., -1 n. (8. da [~.)

Pan tos: LO Das diversas fôrmas cl inicas do mal de Brigbt; 2.oCirrhose do figado;
3.° Abcessos frios; /j,. ° ComposiçilO da urina.

ti77q, . • Observação de um ea o de nevropathia cerebro·cardiaca (molestia dcl
lüishaber) pelo interno R.amiro Santiago. V. Gnz. dos Hosp., II (ol88lj,), pg. i5.
(8. da F.) . \ cH





CLASSE XVI

MATERIA MEDICA E THER.A
PEUTICA

Materia Medica

---..,.._---

4,775.- Cornpendios de m<lteria medica feitos por ordem de Sua Alteza Real e or
ganizados por José Maria Borntempo, medico d3 sua re;11 C3mara. Rio de Janeiro, na
Regia Olficilla Typografica, 181~, in-~.o de XV-2i3 pp. num., e mais l. inn. de erratas.
(B. da F.)

4,776.· Observação sobre o emprego do acido prussico medicinal no lraL.1mento da
tisica pulmonar, por F. M. Bastos. V. Propa[f. da. $G. Med., I, n. O 3, pg. 29:1..
(n. da F.)

fJ.777:- Disserlation inaugurale lIur los médicamens brésiliens que l'on peul sub
stituer aux médicamens exotiques dans la pratique de la médecine au Brésil, et SUl
les sympalbies considerées wus les rapports pbysiologique et médical. Tbese présenLée
et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris le 1.6 Avril de 1830; par Domingos Ri
beiro dos Guimarnens Peixoto. Paris, lmpr. de Didot le leune, i830, in-~.o gr. de
153 pp. num. (B. da F.)

4778. - Versão da disserlação inaugural sobrl3 os medicamentos bra!iileiros quI'
podem substituir os exoticos na pratica da mcdicin~ no Brasil, pelo dr. Domingo
HilJeiro dos Guimarães Peixoto. V. Rev. Pharm., II (11l1li-53). (B. da F.)

4,779.· Ensaio de algumas substancias indigcnas como succedaneo do sulphaLu de
quinina. A respeito da admi nistração do Phlumbago, vulgarmente Picuo da Praia.
Observações recolhidas na enrermaria dr clinica mediua dl\ Faculdade, á cargo do
sr. dr. Valiadão, pelo dr. Jo é Bento da Roza. V. Rev. Med. Flum., III, pg. 8.
(B. da F.)

[1780. - Páo Pel'eira e seu principio acLivo pelo dr. L. V. De-Simoni. V. Rcv. Jfed.
Y/um., III, pg. 3!J,0. (B. da F.)

4,781.- Materia medica hl'nsileira por E. J. da S. Maia. V. Rev. Med. F'lum.,
V, pp. 93,202,299, '515; VI, pp. iO~, 336,489. (B. da F.)

4.782. - Necessidade de crear e adoptar neste paiz uma medicina brasileira (por L.
V. De-Simoni). V. Ann. de Med. Bra.s., l, (i84.5-4,6), pg. 4.9.

(ó;xp.: Acad. lmp. de Modicioa.

4,783.· Carta dirigidn a redac~~o sobre II necessidade de se crear umn materia me
dica bra ileira, e indicando u modo como se ha de e!llender na conreição della. V.
AralL Med. Bms., Ir (l8~5-46), pg. i41. (B. da F.)

Assign. : J. A. E. B.

4.784..· M<lteria medica IJI'asileira (pelo dr. Saules). V. Gaz. dos Hosp., II i8~H-52)J

pg. 77. \~1..

Exp.: Dr. D. A. Mdrtins Gosta.
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4785.- Ma leria meuica. E lraclo da' licções do illm. snl'. dr. João José de Car
valbo. V. \nn. Bras. de Jfecl" IX (1853,54), pp. 13,4.2,63. (B. da F.)

4786.· Sy lema de malul'ia medica vegetal bl'a ileil'a, conLendo o caL. e clas iOcação
de toua' a planLa bl'a i!eil'us conhecida; os seus nomes em liug-na nacional e
com jndil'iuuação do modo pOl'qae ã,) chamadas nas diversa localidades; a sua
nomenclatura boLauica ; a sua Il'abitação e O' seus u os medici naes; modo porque
costumão e podem ser v"nt~jo.ame'l1Le emlJregadas, e ii COITe pondencia da- mesmas
plantas com as da materia medica gel'al. Ob,'u utilissima e illu trativa para o
exel'cicio e progresso ele qualquer sy'Lema medico extl'3hida e tl',rc1uzida das obras
de Cal'. Fred. Phil. de M:ll'tius pelo dr. emhargadór Henrique Velloso d' Oliveira.
Rio de Janeiro, Edaanlo & Hem'iqlle Laemlnprt, 18:)4, io·8.0 de 28~ pp. (B. da F.)

4787.· Matel'ia medica 1Jrasilien e ( paI" Manuel Freire AIlemão de Cisneiros).
V. Gaz . .l/erl.. d1 Rio de Janeirp 186~ e 18133 (8. da·F.)

4788.· PI'imeir,1 lição em 1863, ao SI'. cons. dr. João José de Cal'valho. professor
de materia medica e therapeutica dn Faculd<lele ele l\fedi~ina do 1Iio de Janeiro. V.
Gaz. 1I1ed. do Rio de Janeiro, 1863, pp. 81 e 92. (B. da F,)

4789.- Seg-uuda lição, em 1863, do 1'. cons. dr. João José de Cnrvalho. Ibi, pg.
103. (B. da F.)

4790.- Tercei 1''' lição em 186:3 do SI'. cons. dr. João José de Carvalho. [lJi, pg. H5.
4791.- Qllal'La lição do mesmo. Ibi, pg. 131. (B. da F.)
4792.- Quiota lição do mesmo. Ibi, pg. lH. (B. daF.)
4793. - SexLa lição do mesmo. Ibi, pg. UiL (B. da F.)
4794.. - Setima lição do me'mo. Ibi, pp. '166 e 180 (B. da F.)
4795.- OiLava lição do mesmo. Ibi, pg. 190 (n. da F.)
4796. - Nona liçJo do mesmo. Ibi, pg. 203. (B. da F.)
4797.- UndecilUa liçlio do mesmo. Ibi, pg. 224. (B. da F.)
4798. - MaLeria medica bra ileil'a. V. O ~Ied. do Povo, n. u 1 de 10 ele Janeiro de

186'1, e seg.
Rtp.: Bib!. 'acionaJ.

4799.- Analyses ela materia medica bra ileira do productos que forão premiados
na exposições Mcionae. e na Expo içfio Universal de PdI'is em 1867 pelo dr. Th.
Peckolt, &. Rio de Jalleil'o, E. &H. Laernmert, i868, in·8.0 de 108 pp. (B. da F.)

4300.- Ensaios de materia medica e therilpeuLica brazileira (pelo dr. Martin
Costa). ln-8.0 gr. ele 120 pp. num. (B. da F.)

Sem folha de rosto. Til'agem em separadO do que sahiu no P,·o.7resso ]Iedico,
I, pp. 25, 85, 130, Hl, 169, 197.

4801.- A matéria medica atravez dos tempos. EsLudo á vaI tl'oiseau pelo
dr. Marco, V: O PI'O.Ql'. Med., I, pg. 533. (B. da F.)

402.- Ocauhim pelo dr. Freire Allemão. V. Gaz. ll[ed. da Bahia, i877, pg.
423. (B. da F .)

Extr. do Progresso Medico do Rio de Jan~iro.

01803. - Apontamentos ·para a hisLl!l'ria uaLaral e phal'maceutica elo Cordão ele Frade
(Leonotis nepetreroliu) (pelo M. J, R. M@uleiro), V. Gaz. Med. da Bahia, 1878,
pg, ·501. (B. daF.)

4804.- FilC. de Med·. da Bahi'a. Thesc para o doutorado em 1llel~icil1a de .JoaCJlilim
Macedo de A!{uiar. Ba//iCL, fmpl'ellsa ECJnomic.a, :18i8, in'!Lo gr. de i fi., 212 pIJ., -1 fi.
(B. da F.)

Pontos: Lo Historia .natural da aI'aJ'óha ; 2.° Accidentes mais frequentes de
traulUatisn10 na Bahia ; '3.0 Morte nas mol~stias do ,cOl'''ção; 4.° Ozona, sua natu
reza e propriedades.

480:í.- Micl'obios dojeCJuiI'iLY. V. Uniiio llIed., 1883, pg. 544. (B. daF.)

Reprod. na Gaz. Med. da Balda, i883·8~, pg. 3~~.

4806.· Do jequirity. V. União M ed., 1884., .pg. 403. (B. da F.)
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Therapeut~ca

4807. Primera y segvnda y tllrcera partcs de la llistoria mediclnal de las cosas
que se trnen de nucsLl'as lndias OccidenLules que simon en medicina. Tratado de la
piedra bezoar, y tle ln yel'Ua escuen;onera. Dialogo de las grandezas deI hierl'o, y
de sus virLudes medicinales. Tratado de la nieve y dei beuer f!'io. Hechos por el
doctor Manardes, &. Sevil/w, em casa de Alonso Escriuano, :l.57q" in-!J,.o, com csL. gr.
sobre madeira.

Segundo Salvá, é a primeim edição da obra completa.
E,p.: Bibl. Nacional.

4808.- Memodill de varias simplicp.s que da India Oriental, da America & de
ouLras parLes do mundo vem ao nosso Reyno para remedia de muyLas doenças, no'
qual se acharão as virLude.s de cada hum, & ° modo com que se devem usar. V. Curvo
Semmedo, PolyanLhea medlClllal, q,.a ed., Lisboa, 1727, ill-foI.

E,p.: Bibl. Nacional.

1809.- Ob~erva1;ões s?bre a propriedalle dilo quina do Brasil, por André Compa
rctLI ; Lraduzldas do Italiano ... por José Ferreira da Silva, natural de SauLa Luzia do
Sabará. Lisboa, na Typ. Chalc. Litt. do Arco do Cego, 1801, in-q,.o de 53 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

4810. - Da febre e da sua curaç1ío em geral, ou novo e seguro meLhodo de curar
facilmente, por meio dos acidas mineraes, lodas as especies de febre; pelo doutor Go
torredo ChresLiano Heich, traduzido do allemão em francez pelo dr. Marl:, tirado em
linguagem, e ampliudo com annotações por M. J. H. de P. (Manuel Joaquim Ue1M'i
ques de PaivaJ Bahia, na Typ. de Manoel Antonio da Silva Sm"va, 1813, in-8.° peq.
de 130 pp. nnm. (B. da F.)

4811.- E baço de bum yslema de medicina praticn, pelo qual em qualqnerparte
do globo podem curar todas as mole tias irritativas, com hum Ó, e simples remedia;
applicação, e formação d'este, e rasão de sua simplicidade; bem como o modo pelo
qual se podem conbecer taes enfermidades: neste sysLema se expõe o verdadeiro, e
imparcial juizo sobre o remedia de Le Roy. Urganisado por José Maria BomLempo.
Rio de Janeiro, na Typ. j'lacional, 1.825, in-q,.o (B. da F.)

Anela nos Trabalhos medicas do auctor, com folba especial ele rosto.
4812.- Memoria sobre algumas cufermid ades do Rio de Janeiro, e mui particu

larmenLe sobre o abuso geral, o pernicioso efIeito da applicação da preciosa casca
peruviana, ou quina. EscriLa no anno de 18U por José Maria Bomtempo. Rio de
Janei1'o, na Typ. Nacional, 1825, in-q,.o (B. da F.)

Occorr~ nos Trabalhos medicas do auctol", com folba especial de rosto.
4813.- Medicina curativa ou o methodo purganLe dirigido conLra a causa das

enfermidades e analisada nesta obra por Le Roy. Traduzida no fr:mcez. Rio de Ja
neiro, Typ. Nacional, 1825, in.q,.o

E.p.: Bibl. Naeional.
q,81q,.- SUl' I'emploi de la racine de cainca, au Brésil, contre I'hydropisie. Extrait

d'une letLre de M. Lnngsdorf ... à M. le colonel Bory de Saint-Vincent. V. Anu. des
.se. Nat., liv. 9, 1.826, pg. 332. (IL da F.)

q,8Hi.- ReDexões sobre a admini traçã,o do sulfato de quinina (por J. F. Tavares,
dr. em med.) V. O Prop. das Sc. Mecl., I (1.827), pg. 86. (D. da F.)

q,816.- Observação sobre o emprego do acido prussico medicinal no tratamenlo da
tisica pQlmona~' (por F. ~l. BasLos, dr. em med.). V. O Prop. das Se. Med., 1(1827),
pg. 29'1. (B. da F.)

q,8:1.7.- Observações clinicas sobre a virtude Lreniruga da romeira (por Fidelis
Martins Bastos, dr. em med.). V. O Prop. das Se. Med., III, pg. H.

E,p.: Bibl. Flnminonsc.
q,8:1.8.- DissertaLion SUl' les nsage du fmit D'Anacardium Occidentale, et spê

cialement SUl' les pl'oprietés n~edicinales de sa résine. Tbê e p.résenlée et soulenue à
la Faculté de Médecine de ParIS, le 24 Aol1t :1.831, paul' obtenlr le grade de docl,eur
em medecine par Jo é Agu Liuho Vieira de MaLtas, de Minas Geraes. Pa'''is, Impr. ')..
de Didot Le Je/1ne, :1.831, in-4.ogr. de fi fI., 3q, pp., 1. fi. (B. da F.) ",o.'J
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4,819. - Dissertação sOGre os usos do Anacardium Occidentalo e especialmente
sobre as propriedades medicinaes da sua Fusina. Tbese apro entada e sustentada na
Fac. de Med. ele Pa ris em 2~ de Agost() de 1.837 por José Ago ti oho Vieira de Mattos.
V. Rev. do lnst. AeLlcl, IV 4, i869, pg. 7.

Salliu tambem reproduzida 110S At'cJ&ivosãellledicina, i87<\" pp. 12, 64 e i8<\'.
Como se vê, é lraducção da tl1ese pl'ecedente.

Exp.: Acad. Imp. de Medicina.

4320. - Ensaio sobre o uso do oleo de Ioannesia pelo elr. J. C. Soares de Meirelles.
V. Sem. de Sttttcle Publ., I, pg. 22. (13. da F.)

Mi2 L. - Memoria sobre a propriedade anti-carl:inoma tosa do Mappoam Mancinella,
da familia das ELlphorbiaceas e ela Monaesi<l Monadelpnia. Apresentada á Soco de
Med. pelo r. Emilio Gtlrmon. V. Set/'. de Sal/de Ptlbl., I, pg. 439. (B. da F.)

4822.- Observações sobre o uzo de hnm oleo mui efficaz para favorecer, e pro
mover a erupção das pu tulas varioiósas, quer uos casos de erupção incompleta, ou
viciadn, quer nos de repel'l:us iío; colhidas por João Alves de tvlouru. i83'l!. V. Rev .
.J1JIecl. Flum., IV, pg. 5. (B. da F.)

[~823. - A modA dos remedias () os remedios da moda (pelo dr. J. F. Sigaud).
V. Dial'ia de Sande, i83il, pg. 3L (B. da F.)

40824.- 00 uso medicinal do Gual'anú contra a dysentet'ia (p lo dr..T. F. Sigaud).
V. Diado de Saude, i835, pg. 73. (IJ. da 1".)

4825. - Do Mil-homens, o de seu uso medico; pelo dr. Bernardino Antonio
Gomes. V. Diario ele Salulr', i835, pg. 89. (B. da F.)

Tl'acta do Brasi \.
Extr. das 1Ifem. ela Acad. lleal das Sr.. de Lisboa.

4826. - Di serIação sobro' algumas plantas indigenas, e acclimadas u adas como
purgantes. Consideradüs debaixo da relac:ão therapeutica. Em particular da Nhan
diroba, conhecida entre nó pelo improprio nome de fava ele Santo Ignacio, precedida
de con iderações geraes sobre os purgantes. These apresentada e sustentada perante
a Fac. de Med. do Rio de .Ianeiro, a iL de Dezembro d 1835. Por Bernardo Fran
cisco Jnsliniano. Rio cle Janeil'o, na Typ. fieA. F. Pel'eim&C.a, in-q.o de4 fl'.,
30 pp. (13. da F.)

482í. - Enumeração das substancias brazileiras, que podem promover a catarze,
memoria coroada pela Imp. Acad. de Med. do Rio de Janeiro em o anno de 1836.
Feita por A. L. P. ela Silva Manso, &. Rioáe Janeiro, na Typ. Nac., i836, in-4,o de
5Ipp.num.

Sahiu antes na Rev. 1Iled. Flum., IV, pp., 319, 3U> e <\,Qq,.
Exp.: Acad. Imp. de Modicina.

4828. - Eactos que provão a propriedade anti-febril elo principio extrahido pelo
sr. Ezechiel ela casca do pau pereira, por Peregrino José Freire, cirurgião formado.
V. Rcv. Meel. Flum., IV, pg. '14. (8. da F.)

40829. -(Polemica a re'peito do páo pereira pelos drs. L. V. De-Simoui e Antonio
José Souto do Amaral). V. Rcv. lWed. Flltln., N, pg. i9. (B. da F.)

[~830. - Dissertação sobro o opio, de sua acção sobre a economia animal e dos casos
que reclamam o seu llSO, precedida de considerações g-eraes sobre o systema nervoso.
These apre'entada e sustentada perante a fac. de Med. do Rio de Janeiro no dia
9 de Dezembro de i8J9 por Luiz Antonio Chaves. Rio ele Janeil'o, Typ. Impare. de
F. de P. Brito, i839, in·lj,.o gr. ele 42 pp. (B. da F.)

4,83'1. - Bases fundamen taes de materia medica conforme o estado actual da
medicina na Italia. Memoria apresentada á Academia Imperial de Medicina pelo
dr. L. Bompani om tO rIe Dezembro de i84.0. Rio de Janeiro, T-yp. fie F-raneisco de
Paula Brito, i8ill, in-~.o gr. de i3 PIL num.

Exp.: Acad. Imp. do Afedicina.

4832. - 00 abuso dos vomitarias e purgantes pelo dt'. José Pedro de Oliveira
(de Montevidéo). V. Rev. Med. Flwn., VI, pp. i2, 4,9. (13. da 1<'.)

4,833.· Tbese apresentada ~ Fac. de :ltfed. da Bania para o concurso a um lagar
de substituto da secção accessoria por MalaquiasAlvares dos Santos. Baliia, Typ. de
Epifania J. Pedroza, i84,i, in·4.o de 2 ff., 38 pp. (B. da F.)

Ponlo : Quaes as appl icações das sciencias accessorias ao estudo e pl'atica da me
dicina em geral e da tbel'apeutica em particular '!
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4,83l\,. - Alguma proposlçoes sobre emissões sanguinens. Tbese apresentada c sns
tentnda perante á FlIc. de Med. do RIO de Janeiro a H de Dezembro de t8U POl'
Franci co Cyrillo Ribeiro e Souza. Rio de Janeiro, TY1]. Amel"ieana de l. P. da
Costa, i,8M, in-4.o gr. de 9 pp. (8. da I'.)

l\,83õ.- Memoria sobre o emprego de nilrato de prata nas molestias das vias genilo
-minarias ... pelo dr. LuizCl1ernoviz. V. Rev.1fi[ed. Bras., I ('18U-42), pg. 2H.

Exp.: Bibl. Nacional.

/1836.- Noticia sobl'e hlltna nova substancia medicinal cbamada PaulIini~ (Gua
raná), .. pM M. A. Gravelle ... j trad. do francez, por 1. M. N. F. V. Rev. Med.
Bms., I (i8M·4::'), pg. 616.

Exp.: BibJ. Nacional.

4,837.- Veg-etaes que servem para uso ca~eiro dos habitantes desta prov. de Per
nambuco. Pelo senbur Joaquim Jerony.mo Serpn. V. Ann. da Med. Fel·n., pg. 140.

Extr. da Rev. lIfed. Flum.
Exp.: Bibl, Nacional.

4, 38.- DisserLação sobre as canLharidas em geral e em pnrLic.ular de um novo in
'soeto v",icante conhecido vulgarmente pelo nome de cantllarida mineira. These que
foi apre,'ent3da á Fac. de Med. do Bio de Janeiro e sustentilda em 5 de Dezp.llibro de
18112 por Manoel Jonquim Pereir~ de Magalhães. Rio de Janeiro, TUp. de Laemmert,
181,2, in-4.o gI'. de 30 pp. (B. ela F.)

4839. - A intolerancia em medicina (pelo dr.. F. de Paula Menezes). V. Rev. Med.
Bras., II (18'k2-'J,:1), pg. 55.

EXJ1.: Bibl. 'aciono!.

/k840. - Duas palavras sobre o systema italiano, pelo dontor X. V. Rev. iW d. Bms"
li (184:2·43), pg. i97.

EXJ1. : Bibl. Nacional.

4,tl41.· Preconceitos populares contra a medicina; pelo dr. 1. M. de Noronha
FeiLa!. V. Rev. Med. BJ'(ls., Ir ('l842-43),pg. 299.

Exp.: Bibl. Nacional.

4 42.· FaculLé de MédGcine de Paris. These pour Ie doctor;lt en médecine presenté'tl
et outenue le 8 M8r. i8~4, par José de Siquelra Tinuco, ne à Campos ltio de Janeiro.
I. Quelles sont les regles a nivre dilns les Axpcriences a tenteI' m I'aclion des me
dicameut ~ n. Que penseI' de celte methode opératuire dans la quelle on place plu
sieru' lig"Atnres snr une artêre; et de celle qui cllUsi to êI couper f'arlere entre deux
ligatLlre ? Determine'r si on doit renoncer cOlllpletement aux ligatures mediates. IlL
Pour quel mecanisme II') boi aliLIlentaire et les hois ons franclJissent-ils le pharynx
sans pénetrer dans les cavités nA~ales et du larynx? IV. Commel1t 'assurer que la
résine de jalap que J'on trouve dans le COlUll1erce n'a pa" été preparée avec la résine
de Il'uiac, colophane, de la ré ine d'aO'Aric, et une peliLe quantilé de résine de jalap 't
Paris, Riljnoltx, 186,4" in-!],.o gr. de 3 if., 30 pp. (B. da F.)

48'J,3.- De la revul ion. Thêse presenLée devant la Faculté de I'Ecolo de Méd.
de Rio de Jilneiro et soutenue le 23 Aout 1844 P;ll' Pierre Ryadnthe Benit, doe tem
en méd. de 1[1 Faculté de Paris, pOLIr la verillcalion de son diplôme. Rio de Jane/1'o,
I1npl'. Fmnçaise, 18114, in·4.0 gr. de 3 fI., 7 pp. (B. da F.)

/186,11.- Principios geraes de therapeutica na infancia. (Pelo dr. Aznmbuja.) V.
AreI!. Med. Bras., I, pg. 26,. (13. da F.)

l\,84,5. - Da timbó, e de suas applicações em medicina. (Pelo dr. J. da S. Gui
marães.) ii. Are/L Med. Bras., I, pg. ~17. (B. da F.)

/1846.- Porle'Ee admittir uma medicina substitutiva ~ Tbese apre enlada e sus
tentada no dia L° de Setembro de 18\,5 pMante o .iury da Fac. de Med. da Bahia
no concurso pnra a cadeira de materia medica e pharmacia theralJeutica e arte de
formular por Joaquim de Souza Velho, 1'111te subs. da mesma Fac. Ball'ia, TUp.
de Ellífetnio Pedroza, i8M5, in-Lo gr. de 2 ff .• 12 pp. (B. da F.)

48l\,7. - Sobre a tberap1mtica gr·raI. 'l'hese apresentada e publicamente su ten·
tndn em 25 de NovemlJl'o de i8!k5 perAnte a Fac. de Med. da Bahia por Joaquim
Carneil'o de Miranda ... p;lra obter o gráo de doutor em medicina. Bu/úa, Typ. do
Correio Mercltntil, de Rdis Lessa e Comp., i845, ;n·6,.o de 2 Ir., 2i pp., ~ lI.
(n. da F.) Iq l.t

·3
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q8:lo .- Do emprego e uso da mane ia ( pelo dr. J. 1. Rodrigues). V. A1"eh. Med.
Bras., III (18q6-!l7), pg. 183. (H. da F.)

481.1,9. - Noticia da momordica-bucha, vulgo, cabacinha, ou bucha dos caçndores
de Pernnmbuco; pelo sr. Joaquim Teixeira Duarte S. Paio. V. Areh. 1lIIed. Bms.,
III (18lJ,6·j,7), pp. 223 e 2lJ,9. (B. da F.)

lt850.- Breves re.flexões sobre a influencia da dóse na medicação (pelo dr. J.
J. Rodrigues). V. Areh. 11fed. Bras., III (18il6-!l7), pg. 225. (B. dn F.)

q85'J.- Uma ideia do sy tema italiano; pelo dr. J. M. de Noronha Feita!. V.
AreI!. Mecl. B1·as., III (18lJ,6-il7), pg. 276. (B. da F.)

q852.- Do pau pereira, da pereirina e de sua virtude antifebril. V. Areh. Med.
B-ras., III (18il6-q7), pg. 285. ( B. da F.)

Exlr. do Blllletin Généra/e de 1'he1'ape~!tiqne.

lJ,853. - Reflexões ncerC3 do modo de obrar do sulfato de quinina sobre a organi·
sação, e dos casos em que póde convir ou ser prejudicial sua applica\ão nas febres
periodicas (pelo dr. José Pereira nego.) V. Ann. de i1Ied. Bras., II (18il6-lJ,7),
pg. 278.

Exp.: Bibl. Nacional.

Ij,85il.-Remedio contra a toenia, vulgo solitaria. V. .cheli. Med. Bras., IV
(1817-q8), pg. 88. (B. daF.)

1.1,855. - Pnrecer spbre o assacú apresentado, e approvado pela Academia de Scien
cins Medicas da Hahin; pelo di'. M. A. de M. Albuquerque Pitta. V. rireI!. jJled.
B1'as., IV (18"'7 -1.1,8), pg. 27il. (B. da F.)

neprod. 110S Aml. ele .ii/cd. Bras., IV, pg. 220.
q856.- Resumo de medicina pratica. Ouro Preto, TUp. Ilnpr. d~ B. X. P. de Sotlsn,

18yB, in-8.o de 336 pp., 1 a.
Sem folba de 1'0 to. A pg. 213, occorre: «Formularia particular apropriado ao

Resumo de medicina pratica .•
Exp.: Di bl. riacion:t1.

!J,857. - Monographia do GeissOSpel'lllUm Vellosii vulgo Pao Pereira. These apre
sentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro e su tentada em 7 de Dezembro de 1818
por Ezequiel Corrêa dos Santo. Rio de Janeiro, Typ. do Are/I. Med. Bras., 18il ,
jn-il.o gr. de 5 IT., 26 pp. (B. da F.)

q858.-Considerações sobre a ambayba o sua applicação á cura do c,mcro. Tbcse
apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro o sustentada em 1il de Dezembro de
i8!j,8 por Carla Luiz de San leso Hio de JC!lwil'o, TUp. Imparcial de Fm1!eiseo de Pallla
Bnto, i8il8, in-4,.o gr. de 5 ir., 18 pp. (B. da F.)

q85\1.- Dos a~estbosicos em geral e do ether o cbloroformio em particular. These
apresentada á 1"nc. de Med. do Hio do Janeiro e.sustentadn em 1.\:1 de Dezemuro de
18il8 por Francisco Manoel da Conceição. Rio de Janeiro, TUp. do Diario, de N. L
Viamw., i8lJ,8, in·il.o gr. de 3 IT., q5 pp. (B. da F.)

il860.-Manual de saude, ou medicina e pharmacia domesticas ... pelo sr. F. V.
Raspail. obra traduzida do original segundo a edição de 18"'7 por J. B. A. (JoàlJ.
Bernardo de Almeida). Rio de Janeiro, TUp. ele Agostinho de F. Guimarc7es & C.',
181-9, in·12.o

Exp.: Bib!. Nacional.

il861.-Breves consillerações ácerea da medicação emetica. These apresentada á
FilC. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 28 de Novembro de 1.819 pelo dr.
José Manoel da Silveira. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemlllel't, 18M), in-il.o gr.
de5fr.,20pp. (B.daF.) .

1.1,862 . • Algumas proposições sobre therapeutica. These apresen tada á Fac. de
Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 3 de Dezembro de 18lJ,9 por Claudio Luiz da
Costa. Rio de Janeiro, TUp. Univ. deLaemmert, 18il9, in-il.o gr. de 9 pp. (B. da F.)

4863.· Breves considerações ácerca da applicação do iodo, e seus compostos. These
apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada a 5 de Dezembro de 18il9
por José Caetano de Oliveira. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, 18/19, in-q,.o gr.
de 311'., 20 pp. (13. da F.)

q86il.· Algumas reflecções sobre a acção do ferro. These apresentada á Fac. de
Med. do Rio de Janeiro e sustentada no dia 15 de Dezembro de 18q9, pelo dr. João
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Baptista Soares de Moirelles. Rio de Janeiro, Typ. Cal'ioca de J. I. da Silva e C.a, 184.9,
in·4.-.o gr. de 21I., lD pp. (B. da F.)

486D. - Algumas considerações sobre o LÍmbó. These apresentada e sustentada
perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 19 de Dezembro de 184.-9, por Carlos
Augusto Cezar de Menezes. RIO de Janeil'o, Typ. doAI"ch. Med. Bras., 184,9, in-4.-.ogr.
de 4.- íL, 18 pp. (B. da F.)

4,866. - Duns palavras sobre a codeina ; pelo dr. Albuquerque Pitla. V. Ann.
Bras. dt Med., V (l849·50), pg. 33. (B. da F.)

4867. - Pthysica curada pelo assucar (por A. Victorino A. Sacramento). V. OAthenêo,
I (1850), pg. 61-

Exp.: Dr. A. V. A. Sacramento Dlako.

4..868.· Um ca. o de pthysica curada pelo assucar (pelo dr. Augusto Victorino AI ves
Sacramonto [Blake]j. V. Gaz. dos Hosp., I (1.850-51), pg. 1.93.

EXJl.: Dr. D. A. Martins Costa.

4.869.- i,o Ponto. Qual é a composição chimica dos o .sos humanos ~ Sua C01l1
posição é a me ma em todos os ossos do mesmo individuo ~ Que vantagens praticas
se podem obter por meio deste conbecimento ~ 2.0 Ponto. Circulação do feto. 3.° Ponto.
Do azevre, sua acção physiologica e tberapeutica. These apresen tada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro e sustentada em H de Dezembro de 1850 pelo dr. Albino da Silva
Maia. Rio de Janeiro, 1.'yp. de Francisco de Paula Brito, 1850, in-4.-.o gr. de o ff., 19 pp.
(8. da F.)

4.-870.- 'rhese apre-entada á Fac. de Med. do Rio do Janeiro e sustentada em 19
de Dezembro de 1850 pelo dr. Ma noel Esteves Ottoni. Rio de Janei1'o, T !lp. Univ. de
Laem11lCl-t, 1850, in-li,.o gr. de 31I., 25 pp. (8. da F.)

Pontos: 1.0 Acido prussico, agoa de louro-cereja, sua acção pbysiologica, suas
inrlicações tberapeutic'ls e doses; 2.° Quantas serosas tem, ou póde ter, o apparelho
genito-urinario? Como se distinguem ou demonstrão ? 3 ° Funcções de nutrição,
ab orpção radicular, movimento ascendente da seiva, sua elaboração nas folbas, seiva
descendente, assi mitação.

4..871.· Usos e propriedades de um poderoso agente therapeutico denomi nado 
abobreira do mato (pelo dr. 111. de Drumll1olld). V. Gaz. dos Hosp., I (t850· 5f),
pg. i20.

Exp. : DI'. D. A. Marlins Costa.

4.0872.- Do acido arsenioso como succedaneo do sulfato de quinino nas febres in
tcrmittentes (pelo dr. Augusto Victorillo Alves do Sacramento [Blake]). V. Gaz.
40s Hosp., I, (1850-Dl), pp. 203,218 e 229.

Exp. : DI'. D. A. Marlins Cosla.

4.873.· Di senação inaugural sobre a medicação revulsiva. These apre eotada e
publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia aos 29 de Novembro de
i851, pelo dr. Adriano Alyes de Lima Gordilllo. Bahia, Typ. de Carlos PO.?.Qetti, 18D1,
iu-y,.u de 11, tf., 4.,0 pp., 2 ff. (B. da F.)

11874.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
iO de Dezembro de 1851, por José Coustancio de Oliveira e Silva. Rio de Janeiro,
TVp· Univ. de Laemmel't, 1851, in-4.o gr. de 4 ff., 44.- pp. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Do iodo, suas preparações medicinaes: qual seja a sua acção no tra·
tameu to das molestias em que é reclamado; 2. o Que papel representa o fluido electri
co ou galvanico nos plJenomenos da vida? 3. 0 Quantas serosas tem ou pode ter, o
apparelbo genito-ourinario? Como se distinguem ou demonstrão?

4875. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 16
de Dezembro de 1851 pejo dr. Joaqui m dos Remedias Monteiro. Riu de Janeiro, Typ.
àe Agostinho de P1'eitas Guimal'cIes e C.a, 1851, in-4.-. o gr. de 4.- ff., 26 pp. (D. da F.)

Pontos: LO Digi talis purpurea sua ação pbysiologica e indicações tbe.rapeuticas
que ella preenche no tratamento das molestias; 2.° Indicar os meios de reconhecer
as diversas preparações do arsenico ; 3.° Amputações em geral.

4.,876 .. Do maganez empregado como succedaneo, ou associado ao ferro Das ane
mias, e chloroses (pelo dr. Augusto Victorino Alves Sacramento [B1ake] ). V. Gaz,ií c.
dos Ilosp., II (1851-02), pg. 7. ..,'J

Exp. : Dr. D. A. Martins Cosla.
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f.!877.· Observnções sobre o emprego thernpeutico do centeio 11 pigado nas arrecções
do apl).1relho genito-urinnrio do homem (p~lo dr. José Alves Nogueira da Silva). V.
Gaz. dos Hosp., II (18tH-52), pg. 1.;.13.

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

f.!878.- r.antharida' (pelo dr. Saules). y. Gaz. dos HosJl., II ({851-52), pp. 1.q,1., 1.61,
177, 193, 209, '225, 2H, 257.

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

4879.· Memoria sobre o acirJü valerfauico, pelo sr. João Francisco Alexandre Blanc.
Y. Anil. Bras. de 11fect., VII (1851-52), pg. 177.

EXII.: Bibl. Nacional.

4 80.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Jnneiro por Joaquim de Oliveira
Garcia, em Dezembro de 1852. Rio de Janeiro, 'l.'yp. do Jomal das SenllOras, de Santos
e Silva Junior, 1852, i n .q,.o gr. de i fi., 29 pp. (8. da F.)

POI1 to~ : LO Ch nmbo e spus com postos, elIri los ph y inlogicos e thera pcu tiros; 2.°
Expor o mnllo porqne se pror,ede enlre nós o nuto ue corpo de delicto, qunes o seus
defeitos, e qunes as regra' que devem pI'e idir a redacção de UIlI relataria; 3.° Olotrlmia.
4,881.- Praticn e(,.>rnenttlT do magnetismo ou therapeuLica (undnda em 30 :J1lnos de

ob,ervnl;ão '" pelo barão du Potet, traduzida da ultillla edição frauceza, 3rr30j:lda e
nnnot:lda para o uso do LJovo pur Guilhcrme l:Jenriquo Briggs. Rio de Jeneil'o, Typ.
Guanabtwense de L. A. ll. de l1Ienezes, 1.853, in-8." de 162-Vll pp.

Exp.: Bibl. N.lcional.

48 2.- Os &1'1'0:> da thel' npentica fr3ncez3, demon. trados pela doctrioa italinna,
The.e apresentada e puldicalJlente sustenl;1l1a pe/nnte a Fõlc. de Med. d3 Bilhia no
dia 5 de Dezembro de 18S1, por Americo Mllrql1es S;mta-Rusa pnr3 obter o gl'au de
doutor em medicion. Bahia, 'l.'yp. Const. ele VICente Ribeiro Moreira, 1.853, iD-~.o

de 31I., ~O pp., 2 lf. (B. da F.)
4883.· Occnsião opportunn na therapeutica. These ustentnda Derante 3 Fac. de

Med. da Babia 00 dia 6 de Dez'OllJro de '1853 por' Fnlllcisco de Pnu]a Soare ".
Para obter o gnío de doutor em medicina. Bahiu, 'l.'yp. de Luiz OI"(Ja7'io .·Uves, 1.853,
in-4,.O de 3lT., 1.5 pp., 1 fi. (8. da F.)

4,88q,.· These apresentada á I"ac. de Med. fio Rio (le Janeiro e sustentada em 3 de
Dezembro de 185::! pelo dr. Joaquim Pinto Netto Mnchndo. Rio ele Janei7'o, 'l.'yp.
Univ. dI! Laem11le r t, 1853, in-li." gr. de 5 lf., 34, pp. (B. da F.)

Ponlo : LO Do nitro, sua acção physilllof1;ica, quaes o~ casos em que sua acçãoé
reclamada e em que dós'~ ; 2.° I)as hemorrlJagras uterillas; 3.° Como se devc pro
ceder' a uma autopsia juridica? Quaes as alterações cadavericas, que se podem COI1
fundir COIU as pallJologicas 1 Quaes suas diJIerenças?

q885.· These apresentada á Fnc. de Med do Rio d Janeiro e sustentnda em 15
de Dezembro de 1 '53 pelo dr. Marcolino José AI'enn. Rioele Jtmeú'o, Typ. de F. A
de Almeida, 18:>3, in-li. °gl'. de q, If., 17 pp. (8. da F.)

Ponlos: LO Do estanho, seus etreitos physiologicos e therapeulico ; 2.° Da
o teite em geral. e cm particular ela craneana e seu tratalllento; 3 o Expor o modo
porque se protede enlre nós o aula de corpo de delicto, quaes os seus eITeilos; e quaes
as regras que devem presillir a reducção ele seu relalorio.

q886.· These npresentada á Fnc. de Med. do Rio de Janeiro em Dezembro de 1853
por Doming-o Jacy Monteiro. Rio de Janeiro, 'l.'yp. de F. A. ele Almeida, 1 5::!, iu-fJ,.o
gr. dI:: 58 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Do arsenico e seus compostos; elIeitos physiologicos e therapel1ticos;
2.° De pondere characterum ab avario frllctuque in eadem planta ministralllum;
3.° De casibus otolontiam reclamantibus; /lIetlJodis ac ralionilJus.

48';7.- These apresentêlda á Fnc. de Med. do Rio de Janeiro e sustentnrla pelo
dr. Rcginaluu CI~le,tioo de Torres Quintnnilha. Rio ele Ja?U'i7'O, 'l.'yp. Gttttnabarensede
L. A. F. di! Menezes, 185J, iil·li.o gr., cle 3lf., '20 pp. (B. da Ii'.)

Pontos: LO Como se deve comprehendrl' e explicar a cura das mole tia; 2.°
Qua"s >ão as causas de morte subila'/ 3." ILIlllJI'yotolllia.
q888.· These apl'es ntada á Fnc. de Med. do Hio de Janeiro e ustentndl1 em 6 de

Dezembro de 185'1·, pl'lo dr. Joaqlli1l1 Gomes Vieira. Nicthero!J, 'l.'yp. de 111. F. do
Espirita Santo &. C.a, 18M, io-f.!.o gr. de 6 11'., 11~ pp. (B. da F.)

·Pontos: LO Da acção dos medicamenlos e sLia classificação; 2.° Da vesicula
omlJitlicat e a!Jautoille, sua origem, descripção e uso; 3.° Da assimilação no ve·
gelaI.
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4889.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su teulada em 1.3
de Dezembro de 1.855 pelo dr. João lIlaria Lopes da Co la. 'Rio de Janeiro, Typ. Univ.
de LClemmert, i855, in-4,.O gr. de 61T., 1.9 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Do acido prussico e sua acção pbysiologica e tberapeutica ; 2. 0 Do
bYllro-racbis COl1l spina bifiola; 3. 0 Da cicula consi,teratla pl1armacologica e tbera
peuticamente; 4. 0 D~terminar e UJn recem-nascido é ou não vitabil tauto no caso
de ser natural, Como no de ser mon truosa a sua organisação.

4890.· FaClllte de Médecine de Pa ri . Tn' e pour le doctorat en médeeine pré
sent e et soutenue le 8 Janvier i856 !llJr Luiz de Mello de Souza Brandão e Me
nezes ... Cun idérations UI' les proprielés physiolo)!ique- et tberapeutiques du
nitrale d'argent. Pahs, Ri.Qnoux, i856, in-4. 0 gr. de;) Jf., 5R pp., i fi. (B. da F.)

4891. - Rrlatorio apresentado á AL:ademia Imperial de Medecina (sic) da Côrte
sobre a memoria do Dor. Pieutzenaucr. Applicac;ão do olao de crllton; úa J3repa
ra~ões opiadas e do vinno m dy"enteria pelo Dor. Thomaz Coelho, Membro Titular
da AcatlelUia, &. &. &. 1.857. (l:l. da F. )

Or i g i n a l. ln-foI. 4 J'f. ino.
4892.· These apresentada á Fac. de Med. da Babia e publicilment~

sustenLadu em 4 de Maio lIe i857 por José Carlos Mariani; al1m de ohter o
griÍo de doutor em medicina. Pouto. QUlIl a influencia da lua sobre o estado de
doença e acçno dos medictlmentos; e como? 2.° Diagno·tico dill"erencial das moi stias
do cora ão. 3.0 Apreciação dos meios hemo taticos cirurgicos. 4.° Em que consiste
a dissolução? Bailia, Typ. de Camillo de Letlis J1Iusson & C..., 1.857, in·4.0 de 1. fl.,
1.5 pp. (B. da F.)

4893.-These defendida em publico peranle a Fac. de Med. da Bahia pelo
doutor Luiz José da Custa em .Iullho de i837. Ponto. Acção physiologica e thera
peu Lica do opio. Bailia, Typ. de Camillo de Lellis ~Iclsson & C., in-tí.o de i fi., 10
pp., 4 Ir. (B. da F.)

489'L- These que e propõe á sustentar no dia ... de Novembro de 1.857 Manoel
BapLi La Valladão Junior, para obter o gráo de doutor em medicina. Puntos.
Quaes <1S circumstancins que modiâ ão a acção dos medicamentus? Determinar as
condições organicas ou humol'aes necessaria á produc'ião da l1ydropesias. Ter
minações da illflamação. Como reconhecer se uma criança nasceu viva. B.lllia,
Typ. de Gu1'lus Po.qgetti, i857, in-4. 0 gr. de 4 II., 18 pp., 1 Jl. (B. da F.)

4 95.- A pepsina e a digestiío ou noticia da pep irra e sua acção no organi mo
pelo doutor Paula Candido. Rio de Janeil'o, Typ. ~,rac., 1858, in-8.0 gr. de 19 pp.
nUl\l., i lI.

Exp.: A.cad. Iml!. do Modicina.

489G.- Ponto formulados pela Fac. de Med. da Bahi:J. De cripção, acção pby
siologi(;<1, e theurapeutica do nicotiana tabaculI1. Qual é a acção plJY'iologictl e thrra
peut!co do tarlaro emetico. Ac(;idente das ferillas de (ll'wa de fogo. Iufanticidio
con,iderado de baixo do ponlo de vista medico-legal. Para erem su tentados
em the e perante (l mesma Faculdade em Novembro de 1l:i1í8, por lo'io Garcez;
de Mendon~(l ... para ob ter o gráo de doutor em medecina. Bahia., Typ. de Carlos
POi/Uetti, 1858, iu.~.o gr. de i fi., 20 pp., i n. (B. da F.)

11897.- TlJe e apresentada á Filc. de Med. da Bahin e ustentada em Novembro de
1858, por Luiz Ferrcira da Ro~ha Lima ... alim de obter o g-r:io de dou tor em
medicina. Poutns. Em que consiste a merlicaç:1o subslitutiva? Acclimatümento.
Quaes (l circumstancias que justil1c,lll1 a provocilção do aborto? Ozona: ua natu
reza, propriedades e preparação. B.chia, Typ. de Gados PO.IJ.lJetti, 1858, in-4.0 gr.
de 22 pp.,1 n. (B. du F.)

4898.· These apresentada a Fac. de Med. da Bania e perante ella sustentada em
Dezembro de 1858 por Aristides Cezar Spinola ZOLlla ... paro obter o gráo de doulor
em m dicina. Pontos. Bebidas aromatlcas. Etheres sua acção physiolog-ica, e
therapeutica. OZOO<1, e suas propl'iedades. Nas lesões traumaticlls a amputa
ÇÕd develll er praticadas antes do dcsl~nvolvlmenLo dos ph·nomeno de feacção
ou depois que estes liverpm curado? BCI/lia, Typ. de Carlos P09gelti, i858, in-4.0 gr.
de;) 11'.,15 pp. (B. da F.)

48!l9.· Tbl'se aprrsentada á Fac. de lIIed. da Babia e su"tentada ao '" de Dezem·
bro de 1858 por Ianoe1 Ca dos de Gouvêa... para olltel' o gráo úe dou tor em
medicina. Ponto. Lo Bebidas aromalicas. 2.°.As eVacuações sanguineas convirão

,q 6
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nas congestões cerebraes? 3. 0 Tratamento da hydrocele. 4,0 Dos processos empre
gado para purificar as aguas de má qualidade, qual deve ser preferido? BlIhia,
Typ. de Gados Po,qgetti, :1858, in-4,.O gr. de:1 fi., i8 pp., :1 fi. (B. da F.)

4,900.- These sobre os seguintes pontos. Acção physiologica e therapeutica do
iodo. Etheres, sua acção phy iologica e theraupeuLica. Tratamento da hydrocele.
Pode·se considerar legitimo herdeiro o filho de uma viuva que nasceo dez mezes
depois da morte do marido? Apresentada ã Fac. de :Med. da Bahia, e perante a
mesma sustentada em Dezemuro de i8fi8 por Francisco Homem de Carvalho afim de
obter o grão ce doutor em medicina. Bahia, Typ. de Garlos Poggetti, 1858, in-4,.o
gr. de21f., 16 pp., 10. (13. daF.)

4,901. - These a sustentar perante a Fac. de Med. da Bahia por Francisco Adolpho
de Azevedo ... para obter o grão de doutor em medicina. Pontos. Acção therapeu
tica e physiologica do iodo. Do diagnostico diITcrencial da bronchite capillar e do
emphy.ema pulmonar. Nas le ões traumaticas a amput3(;ÕeS devem ser praticadas
antes do de envolvimento dos phenomenos de rca::(;ão ou depois que estes tiverem
cessado? Pode-se em g-eral ou excepcionalmente affirmar que houve estupro? Bahia,
Typ. de E. Ped1'oza, 1858, in-4,.o gr. de 1 O., 18 pp., 1 O. (B. da F.)

4,902.-Memoria (obre a cevada e cevadiuha) ... pelo sr. dr. Francisco da Silva
Castro. V. Ann. Bras. de MuI., XII ({858-59), pg. 56.

Exp.: Bibl. Kacional.

4,903.· These apresen tada e su tentada em Novembro de 1859 por Manoel da Silva
Romão .. ' para obter o gráo de doutor llm medicina. Ponto. Tartaro emetico, em
prego, eü'eitos physiologico e therapeutico. Terminacões da inOammaçiio. Ex.istirão
prodromo nas mole tias? Poder-se-ha em geral ou excepcionalmente allirmar que
houve estupro? Bahia, Typ. e Liv. de E. Pedro::a, 1859, iu-á,.o gr. de 2 II., 19 pp.
(B. da F.)

4,90iJ,.- O lactucario e tridaceo (pelo dr. Bezerra). V. Ann. Bras. d~ Med., XIV
(:1860-61), pg. 34,.

Exp.: Bibl. Nacional.

4,905.- Memoria sobre a acção physiologica parliculnr da san~oni na ... pelo SI'.
dr. Nicolao Joaquim Moreira. V. Ann. Bras. de Med., XIV (L860-61), pg. 14,4,.

Exp. : Bibl. Nacional.

4,906.- Santonina. Acção physiologi<la particular (pelo dr. Nicoláo Joaquim Mo·
reira). V. Gaz. Med. do Rio de Jalleil'O, 1862, pg. 89.

Exp. : Bibl. Kacional. .

4,907. - O antagonismo reciproco entre o opio e a belIadona (por T. n. [Torres
Homem]). V. Gaz. lIIed. do Rio de Janeiro, 1.863, pg. :111. (8. da F.)

4,908.· Do oleo de naphta e de seu emprego em medicina (pelo dr. Baptista dos
Santos). V. Gaz. Med. do Rio de Janeiro, 1863, pg. 25'L (B. da F.)

4,909. - These de sufficiencia apresBnlada li Fac _ doe Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada em 25 de Novembro de 1863 pelo dr. João Pedro Lacour. Rio de Janeiro, Typ.
Uaiv. de Laemmel-t, 1863, iu-4,.O gr. de 2 ff., 17 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pon to : Ensaio sobre a therapeu tica moral.
4,91O.-These que deve de sustentar em Novembro de 1863 para obter o gl'áo de

doutor em medicina Carlos- José de Souza Nobre. Balda, 'J.'yp. de Epiphanio Pedroza,
1863, in-4,.o gr. de i [l., i6 pp. (8. da F.)

Pontos: 1.0 Acção physiologica e thempeutica do iodo; 2.° Abscessos por conges
tão; 3.° Tincturas alcooticas e sua preparação; lt.o Virus e peçonba.

4,9il.- Leitura academica pelo H. dr. Noronha Feita!. A belIadona é narcotico?
V. A.nn. Bms. de Med., XV (1.863-64,), pp. 92, i37.

Exp. : Bibl. Nacional.

4,9:12. - Memoria do sr. dr. J. Baptista dos Sanlos sobre a efficacia da napht81 nas
diversns c1iarrhéas chronicas e cholericas, e em outras moles tias . V. Ann. Bms. de
Med., XV (1863-64,), pg. 1fi8.

Exp. : Dibl. Nacional.

4,9i3. - A nova medicina fundada sobre a lei fundamental da natureza ou se·
gundo os cinco principios que constituem a natureza humana ... por Desiderio
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da Bahia, II (1867·68), pp. 232 e -=\
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José da Costa 'l'ibau. R'io ele Janeil'o, Typ. de Soares & Inllào, 186r., in·r..o, de 60
pp., com retr .

. Apologia da hcrva de Saneta Maria.
Exp.: Bill!. Nacional.

r.91lJ,.· VantaO'ens do emprego do calomelanos no tratamento de certas molestias:
acção therapeutica d'este medicamento (por T. H. [Torres Homem]). V. Gaz . .illúl.
do Rio de J aneil'o, 186lJ" pg. 39. (B. da F.)

q9Hí. - These que sust9nta para obler o gráo de doutor em medicina pela Fac. da
Bahia Manoel Joaquim Saraiva. Pontos. Como obra o sulfato de quinina nas febres
intermittentes? EITeitos da privação dos sentimentos do amôr e da nmisade. Haverá
casos em que o medico )Jossa assegurar que houve envenenamento pelo arsenico,
a despeito da existencia natural d'aquelJe eorpo na terra que cercava o cadaver antes
da exbumação. Tratllmento dos kistos do ovario. Ba/tia, Typ. POfjgetti de Totwi-
nho & C.O, 1.86~, in-4,.O gr. de22 pp., I. fi. (B. da F.) .

lJ,916. - These apre-entada e sLlstcntadn na Fac. de Med. da Babin enl Novembro
de 1.86q com o üm de obter o gráo de doutor em medicina por Antonio Joaquim de
Cerqueira Mendes. Pontos. Como obra o sulfato de quinina nas febres inlermittentes?
Indicar. o principaes aperfeiçoamentos da fabricação do a sucar de cana. Herança.
Qual o mais seguro, mais prompto e mais inoffensivo meio de promover-se o parto
prematuro? Ba/tia, Typ. Poggetti, de Tourinho & C..., 186~, in-lJ,.o gl'. de 6 II, 25
pp., I. n. (B. da F.)

lJ,917. - Estudo pbysiologico e therapeulico sobre a lobel ia inData. Memoria... pelo
dr. Torres Homem. V. Jinn. Bras. de Mee!', XVI (186!l,-65), pg. 53.

Exp. : BibI. Nacional.

!J,918. - These publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Babia para
obter o grão de doutor em medicina por Francisco de Lins obre ... em Novembro
de :1865. Ponto. Qual o modo de obrar das preparações ferruginosas no tratamento
da cbIoro e e anemia? Cura radical das bernias inguinaes. Febres. São os medicas
responsaveis pelos fatco commeLtidos no exercicio de sua profis ão? Existe disposi
ção ~lguma da lei no sa que seja applicavel á este caso? Se pela affirmativa, qual é
ella? Bahia, Typ. do Interesse Pulj/ico, 1865, in-lJ,.o gr. de lj, II, 33 pp., 2 ff. (B. da F.)

!J,9l9.- These que em Novembro de 1865 deve susteutal' perante a Fac. de Med.
da Babia para obter o grão de doutor em medicina Emilio Teixeira Santos Imbas
sahy. " Pontos. Acção physiologica e therapeulica do opio. Do casamento. Aborto
provocado o suas indicaçõe. Tinturas alcoolicas. Bahieb, Typ. Poggelti, ele TOU1'i·
nho & C.n, 1805, in·!J,.n gr. de 22 pp., i fI. (B. da F.)

4.920.- These que deve sustentar em ~ovembro de 1866 para obter o grão de
doutor em medicina pela Fac. da Babia Olegario Ferreira Bandeira ... Ponto. Acção
physioIogica e therapeutica da strycbnina. Ha signaes certos de prenbez? Em que
ca os e com que fundamentos poderá medico legis,ta as"egurar que a mulher não
e tá gravida. Apreciação dos meios empregados na busca do corpos lançados por
armas de fogo. A febre biliosa será a mesma febre amarelIn, ou será dilIt3rente ?
Bahia., Typ. de TO!bl'inlto & C., :1866, in-~.U gr. de 21 pp., 1 fi. (B. da F.)

!J,921.- Considerações praticas sobre o centeio'e a ergolina pela parteira Durocher.
Rio ele Janeiro, T!1p, do Imp. Inst. Artistico, 1867, in-8.o gr. de 12 pp. (B. da F.)

Sabiu antes nos Anil. Bras. de jJ[ed., X\ II (1866-67), pg ~Ô.

lJ,922.- Injecções hypodermicas de sulfato de quinina. Pelo drllf. M. Pires Caldas.
V. Gaz. Ivled. da Bahia., II (1867-68), pg. 76.

Exp.: DI'. J. Z. do Monezos Brum.

!J,~23.- Nota sobre a droga Uiráry, ou CuflÍre, apresentaLb ã Acad. Real da Sc. de
Stoclolmo. Pelo sr. dr. Francisco da Silva Castro. V. Gaz. Mal. da BaltiCl-, II
(:1867-68), pp. 172 e '18lJ,.

Exp.: DI'. J. Z. do ~fonozos Brum.

!J,92!J,. - Paracary contra as mordeLluras da cobras (pelo dr. Joaquim de Aquino
Fonseca). V. Gaz. Med. da Bahia, II (1867·68), pg. ii!J,.

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

4.925. - Observações sobre o vegetal Paracary,
Pelo dr. Franciseo da Silva Castro. V. Gaz. Med.
272.

Exp.: Dr. J. Z. do Monozes Brum.
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4,926.- Ob erl'at.ions SUl' la plante nommé Paracary, et sm les applications
therapeutiques: par le docteur da Silva Castro. V. Gaz. J11éd. de PaTis, t. 2q"
1869,pg.iO~. (8. daF.)

11927. - Tbe e npresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentnda em 30 de
Novembro de '1868 pelo dr. Benjamin Franklin l1amiz Gaivão. Rio de Janej,ro, T1JlJ.
Tltevenet & C.a, 1868, in-lho gr. de 311'.,92 pp., I fi. (B. da F.)

Pontos: LO Dovalor therapeulico docalomelanos 110 tl'atamentodas inClammações
agudas e cltrolJ icas das mellllmtnas sel'osas; 2. ° Diagnostico e tmctamen to das lesões
dos ori Ocias esquerdos do coração; 3.°Da tu berculose pulmonar; (,..0 Infanlicid io por
omissão.

4,928. - O tratamento da auginn diphtherica pelns fiores de enxofre (pelo dr. Silva
Lima). V. Gaz . .1IIed. da Bahia, flI (1863-69). pg. 13.

EXIl.: D,'. J. Z. de Menezes DmUl.

lJ,929. - Do emprego da copnhibn contra a hemoptysc. Pelo dr. Lucien Papillaud.
V. Gaz. lYled. da Bahia, II! (186 -69), pg. 61.

EXIl.: Dr. 1. Z. de Menezes B1'1l1n.

11930.· Do emprego da ipecncuanha na dysenteria. Pelo dr. Alexandre Paterson.
V. Gaz. Med. da Bahia, III (18G8-69), pg. 90.

Exll.: Dr. J. Z. de lIenezes 01'l1l1l.

/1931.. - Medicamenlo ineligenas do Pará contra a dysenteria e dia1'l'hea (pelo dr.
Silva. Lima) . V. Gaz. ilIed. da Balda, III (1868-69), pg. 121.

EXIl.: DI'. J. Z. do Monezes Bnllll.

lJ,932.- Da medicação ai' eninal contra a ictericia. Pelo dr. Lucilln Papillaud.
V. Gaz. Med. da Baftia, III (1868 - 69), pg. 205.

Exp.: Dr. J. Z. de Menozes Brulll.

lJ,933.- Memoria sohre a Paulinia sorbilis pelo dr. Manoel da Gama Lobo. V. Ann.
Bras. de llIed., XX (1868 - 69), pg. 62!. (D. da F.)

lJ,931. - These apresen tada e suo tenlada em Novembro de i869 perante a Fac. de
Med. da Bahia pnra obter o g-rüo de doutor em medicina por Arsenio de Souza
Marques. Bahia, TYf1. de Camillo ele Lellis lWassoli & C..., j869, in·4,.o gr. de 2 iI.,
20 pp., 1 a. (8. da F.)

Pontos: Lo Acção physiologica e tllel'Upeutica elo café e do chá; 2.° Vanlag-ens
da auscultação e percussão sobre o diagnostico; 3,° Tlloracentese e suas indicações;
4.° Vinhos medicina.es.

lJ,93;>'- Tbese npresenLnda á Fac, de Med·. do Rio de Janeiro pnra ser susLenlada
por Arthur Barbosa Rodrigues. Rio de Janei1'O, Typ. do Apostolo, 1869, in-lJ,.o gr.
de i fi., 4,5 pp., 1 fi. (8. da L".)

Pontos: :1.0 D.ls indicações e contra-indica ões da dig-itnlis no tratamento das
molesLias do aj1parelllos circulatorio e respiratorio: 2.° I1ypertropbia do cornção;
3.° Opprações recLamadas pelos tumores bemorrhoidaes; 4.° Da digitalis e suas pre·
parações pharmaceu Licas.

4,936.- These apre!'entada á Fac. de Med. do Rio de Janeil'o e su tentada por
Antonio Nogueil'a de Mendonça. Rio de Jetneil'o, TYlJ. Americana, 1869, in-4,.o gr. de
i a., 65 pp., 1 a. (B. ela F.)

Pon tos: l. o Da medicnção anesthesica; 2. ° A I' atmospherico ; 3. o Das contusões;
4.° Do emprego da hydrotllerapia no tralamento das molestias chronicas.
q,937.- Nota sobre a acção do sublimado empregado como medicamento re·

constituinte. Pelo dr. Lucien Papillaud. V. Gaz. lWed. da Bahia., IV (1869 - 70),
pg. 13.

EXJl.: DI'. J. Z. do Menezos Brlllll.

lJ,838.- Maçadura. Pelo dr. Chernoviz. V. Gaz. Med. da Bclhia, IV (1869 - 70,
pp. lJ,0, 51, 6~, 7lJ, ~ 88.

Exp.: Dr. J. Z. do Meuezos Dmm.

1.1939,- Alguns casos que nbonum a medicação isolante. Pelo dr. A. Pacifico
Pereu'a. V. Gaz. },-fedo da Bahic~, IV (1869-70), pp. 99 e H2.

EXIl.: Dr. J. Z. de Meuezos Brllm.

lJ,9lJ,O.- Chloral pelo dr. Pedro Luiz Napoleão Chernoviz. V. Gaz. Med. da Bahia,
IV (t869-70), pg. 207.

Exp.: DI'. J. Z. de iIlenezos Bmm.
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q,94-i. - Da injecçl'io sub-cutanea em geral. Thrse apresentllda e sustentada para
verificação de titulo, em Junho de :l8iO, perante a Fac. de Med. da Bahia por Germano
Michaelis. Bahia., Typ. de J. G. Tourinho, 1870, jn-~." gr. (B. da F.)

lJ,9lJ,2. - Tbese aprrsentada á Far.. de Med. do Rio de Janei.f() e sustentada em 5 de
Dezembro de :1.870 pelo rir. Leopuldo Alberto de Mag;dhàes CtJuto. Rio de Janeiro,
Typ. Pe?'severança, 1873, in-q,.o gr. de 3 ff., 73 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Medicação anestbesica; 2. oResecções em geral; 3.° Calor animal;
4.° AtlJ 1II0spbera. .

lJ,9lJ,3.- Tbe.e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pelo
dr. João Baptista dtl Lacerda. Rio de Janeiro, Typ. do Apostulo, 18iO, in-q,. ° gr. de
2 JI'., 59 pp., 1 fi. ( B. da F.)

Pontos: LO Das indicações e contra·inrlicações da digitalis no tratamento das
mole,;tias (los appilrellJos circulatorio e rl'spiralol'io; 2." Gleo de ligado tle bacalháo
considerado pbnr'macologica e tberapeuticalnente; 3.° Tracheutomia; 4.° Das quinas
e sua. preparações pbartrlaceuticas.

11,911,1.- Concurso para a cadeira de materia medica e therapeutica. These apresen
tada e publicamente sustentada em Agosto de :l.8i1 perante a Fac. de Med. da Bahia
pelo pr. Llliz Alvares dos Sauctos. Bahia, Typ. Constitucional, 1871, in-!J..o gr.
(B. da F.)

Ponto: Qual é a allção da dedaleira nas divel"as moleslias em que é empregada.

lJ,96,5.· O calomelanos applicado para a mordeduras das cobras peçonbentas (por
JulioR. deMoura). V. Gaz. Med. da Baliia, V (187i-72), lIg. 36.

Exp.: Dr. J. Z. de Menozes Brnm.

6,9~6.- Valor therapeutico do ncido phenico nas molestias de pelle. Pelo dr. De
melrio C. Tourinho. V. Gaz. Med. da Bahia, V (1871-72), pg. 67.

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

6,947. - O cnndurnngo, supposlo remedio contra o cancro. V. Gaz. Wed. da Ba/tia,
V (:1.871-72), pg. 73.

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

6,9q,8.-Ainda O cundurango no cnncro. Ibi, pg. 142.
Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Brum.

11,949.- Eucalypto pelo dr. Pedro Luiz Napoleão Chernoviz. V. Ga~. Med. da Bahia,
V (:1.87:1.-72), pg. 36,0.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Bl'Um.

11,950.- Cundurnngo pelo dr. Pedro Luiz Napoleão Cbernoviz. V. Ga::. Aled. da
Bahia, V (187:1.-72), pg. 354.

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

6,95:1..- O chlora\. Memoria da parteira Durocher. V. Ann. Bms. de .~Ied., XXllI
(:1.871-72), pp. 39 e 72. (8. da F.)

11,952. ".Casos do cancro tratado com o vegetal cundurango. (Pelo dr. José Pereira
Rego Filho.) V. Ann. Bt'as. de 11Ied., XXIII (1871-72), pg. 271. (8. da F.)

11,953. - De l'action du permanganllte de potasse contre les accidents du venin des
Bolhrops; par M. Couty. V. Répert. de Pltarrn., liv. 2, :1.872, pg. 311. (B. da F.)

495q,.- These :lIJ 'esenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concurso a um
lugar de oppo~ilOl' di! secção de sciencias medicas, pelo dr. Frilncisco José Xavier.
Rio de Janei7'o, Typ. do Apostolo, 1872, in·q,.o gr. de 3 ff., 90-8 pp., :lil., 2 quadros.
(B. da F.)

Ponto: Digital considerado plJarmacologica e therapeulicamente.

lJ,955. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Hermenegildo
da Cunh!l Ribeiro Feijó. Rio de Janei'I'o, Typ. de Quil'Íllo, :l872, in·6,.ogr •.de:l fi.,
64 pp., :l fi. (B. da F.)

Pontos: i.o Indicações e contra-indicações dos saes de quinino ms pyrexias;
2.° ()o procedimento do parteiro nos casos ele apresentação da espadua com proce- 4
dencia do braço do feto; 3. o Fecundação; 4. o Da eSllollJa de medicameulos. 1q II

49
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~91í6•. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Manoel Luiz de
Moura. Rio de Jallei1'o, Typ. de F. A. de Souza, 1872, in-~.o gr. de 2 Ir., 42 pp, i fi.
(B. da F. )

Pontos: i.o nescripção, acçii.o pbysiologica e tberapeulica do antimonio e seus·
preparados; modo" de administraçào edllsesj 2.° Da atlllUspbera j 3.° 03 esterilidade,.
suas cau,as e meios de curaI-a; 4.° Do mOl'mo no bonlem.

1j,9r:S7 •• These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Anlollio da Silva,
Oliveira Junior. Rio de Janei1'o, Typ. de F. A. de Souza, Hf72, in-lJ,.O gr. de 2 tr.,
lJ,6 Jl P" t fI. (B. da F.)

Puntos: LO Indicações e contra-indicações dos saPos de quinino nas pyrexias j
2. ° Arnpu tação coxo-femural j 3.° Rheuul:\lismo; 4. o Dos villbos como excipienles.
dos lIlt'dicallJen tos.

lJ,958. -Sulfovinato de soda pelo 01'. Pedro Luiz Napoleão Chernoviz. V. Gaz
J1Jed. da Bahia, Vi ( t872-73), pg. 299.

Exp.: Dr, J, Z. lIe Menezes Brum.

4959. - Cbloroformio pelo dr. Pedro Napoleão Cherno\'iz. Y. Gaz. Med. deI Balna,
VI (H172·73,l, pg. 3iO.

Exp.: DI'. J. Z. do Monozes Brum.

4960. - Arnroba pelo dr. Pedro Luiz Napoleão Cbernoviz. V. Gaz, jJled. da Bahia,
VI (t872-73), pg. il7:2.

Exp.: Dr. J. Z. de Monezos Bl'Um.

~96t , - NoLe SUl' la poudre anti-herpétiq un D',1rarnba I ar M. Polasne-Cl1ampeaux.
V. Are/I. de iJléd. Navale, t. 19,1873, pg. 368. (B. da F.),

4962. - These apresentada::í Fac. de Med. da Babia para el' susLenLada em No
vembro de 1l~~3 por Manoel Dantas .. ' para ohter o grão de doutor em medicina.
Ponlos. Do emprego das emissões sanguineas na pnl'llmonia. TIH'oria da o leogenia e
da regeneração do osso. Das ob~ervll~ões thel'mOllletric"s no estudo da ti 'ica pul
monar. COlIJO reronbecer-. e que bouve alJOrto em um cn o medico-legal. Bahiu,
Typ. do Düwio, t67J, in-4.0 gr. de 28 pp., t fl. (B. da F,)

4963.- These que su~tenta em Novembro de 1873 para obter o gráo de noutor
em medicina pela Faculdade da B:dlia Antonio Hermenegildo de Caslro. Pontos.
Regimpn dietelico nas molestias agudas e chl'Onicas. Emprego das emis~ões sangui
neas nll pneumnnia. [-Jemorrhag-ia lruumatita. Re~piração nus vegetaes. Bahia, Typ.
ele J, G. T"win'IO, 187J, in-lJ,.ogr. de 1>2 pp., 1 fi. (D. da F.)

496lJ,.- These apresentada á Fac, de Med. do Rio de Janeiro por Fernando Al
berLo Vieira de Lemos. Rio ele Janeiro, 1873, in-il,.o gr. de t n., 52 pp., t fi,
(B. da F.)

Pontos: LO Medica~ão anestbesica; 2. 0 Da eseolba uos medicamentos; 3.° Acu
pres'ul'a; 4.° Das causas, palbogenia e tratamento da bernol'rbagia pulmonar.

496?i.- ThE'se apresentada á Fuc. de Med. do Rin de Janeiro por AlfrE'do Vieira
Bareellos. Rio de Ja7lci1'o, tb73, in-lJ,.o gr. de 1 0.,80 pp., '111. (B. LIa F.)

Ponlos: LO Mprlicllção anesthesica; 2.° Do envenenamento pelo pbm:pboro; 3.·
Acupl'essul'a j 4.° Telano essencial.
4966.- These llrresentllda á Fac. de Mpd. do Rio de Janeiro pelo dr. ManDe

Felizardo de Azevedo. Rio de Janp.i1·o, TI/p. Economica de Jacintho José Fontes, 1873,
in-lJ,.o gr. de lJ,ff., 70 pp., 1 fI. (B. dn F.)

p(jnto~: LO lIIedicação anestl1esica; ?o.o Calorimetria; 3. 0 Ul'etbl'otomia; ~,"

Pneumonia.
4967.- Tbe~e apresentada á Fac, de Mp.d. do Rio de Janeiro por Prudeucio Au

'gusto Suzano Brandão. R;o de Jetneil'o, Typ. Academica, 1873, in-lJ,.o gr. de i n.,
5'1 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: 1.0 l\Ip.r1icação anp.stbesica; 2.° Aborto cl'imino.o j 3. 0 Uretbrotomia; ~.t>
Do conlagio e ria infecç~o, Qual o regimen saniLario que se deve observar durante as
grandes epidemias peslilenciaes.

" 4968.- These aprcsentnda á Fac. de Med. do Uio de Janpil'O por Silvestre Dia
Ferraz Jnnior. Rio de Janei1'o, Typ. da [,uz, 1873, in-!bo gr. de 1 n., lJ,0 pp., i n.
(B.. daF.)

P..ntos: i. o l\IprcuI'io e spu~ preparados considerados plJysiolo:,(ica, therapeutica
e pl)fll'lfI~ColoRicaole/lte j 2. 0 ElpctriciJ1ade; 3 o Acupr~sslll'a; 4.° Da causa, patllo
genH\ e tralamento da hemu1'I'bagia pulmonal'.
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~969.- 'I'he;;e npl'C'st'ntarla á Fac. de Med. do Hio de JHneiro por HeOl'ique José
do Carlllo NeLto. Rio de Janeiro, Typ. Gultenber.q, i873, in·~.o gr. de i fi., 4,8 pp.,
1 fi. (B. da F.)

Pontos: .Lo MerliCHçãoanestlJesica; 2.° Da nOr; 3.° Acupressura; q,.o Febres palu
dosas do~ pHlzes Ifltel'tI'Oplcae~.

4,970 O onio no tratamento do tetallos pelo academico Ribeiro da Cunha. V.
Gaz. Jlled. da BuMa, VII ( 1873-74,), pg. 8.

Exp.: Dr. J. Z. tio Monezos l3rum.

4,971. - Mr.diéamenLo novos e medicações novas pelo dr. Peclro Luiz Napoleão
Chernoviz. V. Gctz. 111ed. da Baltia, VI[ ( 1873-7~), pp. 72, 82, 146 e 2l8.

Exp.: DI'. J. Z. tio MonezesIlrum.

4,972. - O jaborandi do Brazil (pelo dr. Hubert). V. Gaz. jJ[ed. da Balda, VIl
(187J-74,), [Jg. ;lt5.

Exp.: DI'. J. Z. de Mellezo.·BI·um.

4,973.- O jahorandi : estado da que tão (pelo dr. C. Gayenu). V. Gaz. Med. da
Bahia, VIl (18j3-7l~), pg. 3í!5.

Exp.: DI'. 1. Z. do ~Iellozeil Bl"lllll.

4974.· Um novo medicamento diaphol'etico e siaJogogo, o jaborandi do Brazil. V.
Gaz. J[ed. da Bllth, VII (1873-74), pg. 326.

Extr. <.lo Bordeaua: Médica/.
EX(J.: Dr. J. Z. do MOllozos Brum.

lJ,975.· Da propriedade antiputrida do hydrato de chloral (por Carlos Vedova e R.
Villares). V. Rev. J{ed., i87a~74" pp. lJ" i8. (B. da F.)

4,976. - Da propriedade anti-putrirla do hydrato de chloral (por Aureliano Pímenlel).
V. Rev., Med., i813-7l~, pg. 35ii; ib7lJ,·75, pg. 58. (B. da F.)

4977. - Di! acção da gellciana associada ao acido sul phurico pelo dr. C. A.
Moncorvo de Figueiredo, &. Rio de Janei'ro, Typ. F1"allco-Amel"icana, i87lJ,.• in-q.o
de 29 pp. num. (B. di) F.)

lJ,971l. - Da Hcção abortiva do sulphato de quinina pelo dr. C. A. Moncorvo de
Figueiredo, &. Rio de Janeiro, TyIJ. Fmnco-AmeJicana, i874, in·8.0 gr. de 2J pp.
(B. da F.)

lJ,979. - O jaborandi (por L. C.). V. Arclt'ivos de Med., n.o~, 1874, pg. 72. (B. da F.)
4980.- O ~uJpbalo de quinina gOSH de propriedades abortivas e 'emmenagogas ~

(Pelo dr. Almpida HalJtista.) V. Lux I, i87lJ" pg. 29.
Exp.: Bi bl. Naeional.

lJ,98L· O jaborandy. Therapentica brasileira (pelo dr. Almeida Bapt,ista). V. Lux I,
:l87lJ" pg. 65.

Expo: BibI. Naeional. o

4-982. - Note SUl' un nouveHU méJicament diaphol·itique et sinlogog'uA: le jaboraudi
du Bresil, par M. le dr. S. Coutinho (de Rio de Janeiro). Vo oTou1'nal de Tltér. de Gu
bler, t. ioro, i87l~, pp. 161. (B.da F.)

Sahiu tHmhem no Reperloi,.e (le Pltm'lIwcie, li\'.~, 187i, pg. 17i; e na Goz. Hébd.
de ~féd. et. Chi,.., 187~, pg. 2:.19.

lJ,983.- These aploe;;entad3 á Fac. de Med. da Bahia para ser perante ella susteu
tada em Novembro de i87l~ aOm de obter o grào de dOUI01' em medicina por
Valentim Antunio ria Rocha Bitpnr.onl't ... Ponlos. Emprego das ellli:,sões sangui
neas na pneumonia. Qual o melhor tratamento para a hypoemia intertropical?
Pode-se considerai' herdeiro lr.gitimo o rJlho de nma mulher nascido 10 mezes
depois da morte de seu marido? Indicações e contra·indil:3{'ões da nretbrolomia
intel'l1a. B'lliÍtI, Typ. Masson, (le José Bernardo Ramos, 1874, in·4. o gr. de 26 pp.,
i fi. (B. dll F.)

lJ,98~.- These apresentaria á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Gabriel Antonio
PimentH. Rio de Janeiro, Typ. da G,I~eta J!lriclwa, 187lJ" in-4-. o gr. de l fi., 57 pp.
(B. da F.)

Pontos: LO Curare considerado phanucologica e tllerapeuticamente; 2. 0 Do
envenenamento pelo pho plloro; 3. o Dos tu mores brancos: i.° Da circulaçào. \ q~
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498:).- Alg-umas p'"avras sobre o eucalypl,us-glob!llus, ~l'inc!palmente em relação
á Slla acção nas f~hre pnlustres, pelo dr, José Pereira GUlll1al'aes. V. Ann. Bms.
de Med., XXVI (18711-75), pg. 190..

Exp. : Dr. José Poroira Hogo l'ilho.

4986.- Do eucalyptus glnbulus em relariío á sua ncção nas febres pnlnstres
(pelo dr. J. Pereira Guimarães). V. &v. 11Ied., 18711-75, pp. 7 e 1.7. (. 1 F.)

4987.- A l\Jutnmba. Nolicia sobre uma planla braz;Jeira (por Domingos Jaguaribe
Filho). V. Rev. Med., i8711-75, pg. 1.0. (B. da F.)

4\:)88.' Da propricrJade anli,pulrida do hydl'ato de chloral (pelo dr. R. M. Vianna).
y. Rt'v. M/'d., 18711-75, pg-. 3n.

4989.- Da propriodade anLi·pulrida do hydralo de chloral (pelo dr. M. A. da
Cunha. I"areuga). V. Rev. Med., i871~·75, pg. M (B. da F.)

11990.- Do kOU01YS e do suas applica~ões therapeutica. Trabalho original de F.
Labadie-L'lgrave ... e colleccion;,do em Paris por Jo~é Rodri~ues dos Santos, &.
Rio de laneh'), Typ. dCl Amcric,', 1875, in-8,o gr. de 1.9 pp. num. (B. da F.)

1199'1.- Arnrobn, suas applicações sob nomes diversos na India. Carla escripta
pelo dr. SilviI Lima c ao Medical Times, de Loudl'e , V. Norte-Acadernico, 1.875,
pg. 50. (B. da F.)

Sal1iu lnmbem nos Ann. Bras. de nIed., XXVII, pg. 392, com um appendice
e criplo pelo DI'. J. L. Paterson.

4992.- O rmprego do leite da Illangabefra no tratamento da phtbi ica pulmonar.
\. Lacerda Filho, Estudos clinico' e th 'l'lIpeuticos, pg. 61. (B. da F.)

499:3.- Contribution à I'étude du jaborandi, médicament sudoriOqlle et sialagogue
par H, Pilicier, O'Yverdon ... Dis'enalion inaugul'~le présPIIlée:i la Fac. de 1I1éd.
de Berne et ago-rré 11>11' celte Filc. SUl' le r<lJJlJort de '[. le professeur H. Quincke.
LaHsallne, bnpr. L. Corúas et Comp., i875, in-l~.o gr. de 2 (]'., 22 pp. (B. da F.)

499L· E'cola Mpdico-Cirul'gica ele Lisboa. Breve estudo :iccrca do jalJOrandi.
These iU<lIlgural defendida per~nte a E colil 1IIedico-Cirurgicil de Li uoa por Joaquim
Augusto dil Silva Ribeiro. L,sboa, Typ. de J. A. de Ilattos, i1S75, in-lh O gr. de 7 IT.
63 pp., 2 tI. (B. da F.) ,

1~991í.- Tl1e~e aprrs!.'ntada á Fac. ele Med. do Rio de Janeiro para o concurso á ca·
deira de Illllteria medica e therapeutica pelo dr. Albino Rodrigue:; de Alvarenga.
Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. Lae1ll11lert, i~'15, in-4.0 gr. (8. da F.)

Ponto: D:t acçilo physiologica e therapeulica do oleo de figado de bacallláo.
Ml96.· Tbese apresentada á Fac dc Med. da Bahia pal'a ser sustentada em Núvem·

bro de 1875 alim de obter o Irrilo de doutor em m>dicina por Luiz Anselmo da Fon
seca. Bllhia, Typ. do Dütl'io, 1875, in-I1." gr. de 2 IJ., i06 pp., i n. (B. da F.)

PO'lto.>: LO Quaes a p,'opriedadps cllimicas, as acçõps physiologicas, tl os etreitos
lherapeulic"s do clJioral e do clJlorofof'lllio I EIII que relação se achào? 2. ° Circula·
çào comparada nos nnilnae' vertebrados; 3.° Feridas envenenadas; 4.° ; Quaes os
elementos que constituem o diagnostico.

11997. - Do scepticismo em therapeutica (p lo dr. J. Remedios Monteiro). V. Ann.
Bras. de Med., X.XVIl (1.875-76), pg. 711. (B. dll F.)

4!l98.• Da acção e valor tberapeutico do jaborandi. V. Gaz. Med. da BaMa, i876,
pg. i31. (B. da F.)

5999. - Medicromenlos novos pelo dI'. P. L. N. Cbernoyiz. V. Gaz. Med. da Bahio,
i876, pg. 1.75. (B. da F.)

5000. - Os quatro jaborandis de Pison. V. Gaz. 1I1ed. da Bahia, 1876, pg, 2~9~
(B. da F.)

500i.- Formulas para injecções bypodermicas (pelo dr. P. Caldas). V. Gaz. ],fedo
da Balria, 1.876, pg. 263. (B. da F.)

5002.- Di~curso do sr. prof. Cuuha Vinnna sobre a araroba, pó de Goa e pó da
Bahia. V. Gaz, ll1ed. drt Bahia, Hl7ti, pg. 30~._ (8. da F.)

500:3.- Confusão de jaborandis. V. Gaz. Med. da Bahia, i876, pg. 383. (8. da F.}
500".- O juborandi como gnlnctagog-o. V. Gaz. lIled. da BaMa, i876, pg. 56L

(B. da F.)
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5005.- Do vnJol' therapeuLico da hyosciamina pejo dr. Torres Homem, V. O
Prog1·. l1fed., I, pg. 29. (!:l. da F.)

fí006. - Continl!enle p,lra a therapeulica indígena pelo dr. A. J. P. da Silvn Araujo.
V. O Prog?·. lJi/i-d., I, pp. 94, ~fí8. (B. da F.) .

5007. - O cnjueiro e suas aplJlicações em medicina pelo dr. (José) Agnello Leite.
V. O Pro.q'r. lJili'd., I, pg. 321.. (g. da F.)

5008.· Do pbo,phureto de zincu : sua acç1io physiol'og-ica e therapeutira pelo
dr. Martins Costa. V. O P/Ogl·. Med., I, pp. 4~6, 51.8, 546, 574 e 595. (B. da r.)

5009.- A sicupirina, suas propl'íedades. V. O Pl·o.qr. Med., I, pg. 522. (B. da F.)

50~0.- A sucupira branca pelo dI'. Corrêa de Azevedo. V. O Pro.qr. Med., I,
pg. 5~9. (B. db F.)

50Ll. - Do valor thprapeulieo das injecções bydricas subcutaneas pelo dr. Mon
corvo. V. O Pl'n,91'. 11íed., I, pp. 598, 6:t9 e 652 ; lI, pp. ii,35. (B. da P.)

5012. Umnovopul'galivo pelo dr. Martins Costa. V. O Progl'. Mecl.,J, 607.
(B. da F.)

5013.· Cayponi~. Recla mação do SI'. (João Manoel de) Castro. V. O Progr.
Med., I, pg. ti36. (B, da F.)

50l!~.· A mutamba pelo dr. Jaguaribe Filho. V. O Progl" 11fed., I, pg. 660.
(B. da F.J

50'15.· Do jaborandi pejo dr. Julio de Moura. V. Rev. Med., 1.876, pg. 21.
(B. da F.)

50'16.- 00 tayuyá pelo di'. Gonçalves Ramos. V. Rev. Med., 1876, pp. 85 e
:193, (B. da P.)

5017.- Algumas palnvrns sobre o acido salicylico pejo dr. Carlos CosIa. V.
Rev. Med., :I!l76, pp. ~66, 406. (B. da F.)

5018.- Injecçõps bypouermicas de sulfato de quinina pelo dr. Nuno de An
drade. V. Rev.lIf,d., :l8i6, pg. 412. (B. da F.)

5019.- SUl' la natnre de la poudre de Goa. y. Journal de Tltérap. de Gubler
t. 3,° 1876, pg. 278. (B. da F.) . '

50iO.- SUl' I'araroba (Poudre de Goa) par M. le dr. 1. F. da Silva Limn.
V. Jo/,rual de Therap. de Gublor, 18i6, pg.779. (B. da F,)

5021.- De la pl'opylamine dans le traitement de la pneumonie aigue paI' le
professeur Alval'enga. V. Gazelte 11'Iéd. de PaI-is, t. 5, 1876, pg. 221. (B. da.F.)

502~. - These apresentada á Fac. de M"d. do Rio de Janeiro por Oomingos Alves
Moreira. Rio de Janei1'o, Typ. Gentml de B1'Own & Evarislo, 1.876, jn-q,.o gr. de i fi.,
1.22 pp., :l fi. (B. da {t.) .

Pontos: f. O Aci.do arsenioso con~iderado phaTmacologica e tberapeulicampnte ;
2.° Estudo chimico pbal'lliacologico sobre as quinas; 3.° Do valor do Iratamento
do tetano traul11dtico j 4.° Das paraly ias.

5023. - Tl1ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Carlos Pereira
de Sei Furtes. Rio de Janeil'o, Typ. da Rf!Oll1W, 1.876, iu-4.0 gr. de:l fi., 1.09 pp.,
i fi. (B. ela F.)

Ponlos: LO Do ferro considerado pbarmacologica e theurapputicamentp; 2.°
Envenenalllento pelo arsenico ;3. 0 00 elllprego dos aneslIJesicos dUFanw u tlabalho
do parlo; 4.° Hypoemia iotertropical.
502~. - These npresentada li. Fac. de Med. do Rio de Janeiro pOl' Feliznrdo .de·

AssumJ.lç'50 Cavalheiro e Silva. Rio de Janeil'o, Typ. Ginco de lIfarf'o, i!l7ü, in-4.'"
gl'. de 58 pp., i fi. (B. da P.)

Pontos: L ° Acido arsenio~o considerado pharmacologica e Lherapp,1l t;camente,
2.° Envenenamento pelo pltospboro; 3.° TraclJeotomia; 4.° Das paralys,as.

5025.- These apresentada á Fac. de Me·d. do Rio de Janeiro por 'Ad;fp'ilO M~noel
Mour:io dos Santos. Wo de Janf'iro, Typ. Gentlal de Brown & Evaristo, '1876,
in-4.0 gr. ele '1 fi., 1.02 pp., :I fi. (B. da F.)· .

Pontos: LO Ferro considerado pIJarmacologica e tbe.rapeulif~mel\te; 2.~ na esco
lba e colheita dos medicamentos do reino vegetal; 3.° 00 val(.r do tratamento dC}O'J
telano traumatico ; 4.° RachiLi mo. .1.
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8026. - 'l'hese apresentnda á Fac. de Mecl. do Rio de Janeiro pOl' Joaquim Goncal
ves Fem~ira JUlIiur. Rio de Janeiro, Typ. da Reforma, i876, iu-lj,.o gr. de 3 tf.,
9lj, pp., :I. tI. (B. da F.)

POlltoS: LO ~Ip.rcnrio considerado plJaI'macololtica e tlJel'al'euliCamenle; 2.°
Aborto crirl1 inoso ; 3.° Do emprego dus anestllesicos durante o traballlO do p<lrto; .\,.°
Hypoemia intertropical.

50,27.- These apresentada á Fac. de Mrd. do Rio de Janeiro por Jo é Antonio
de Almeida. Rio de Janeil'o, Ty!!. Central de Brown & Evltl'isto, :1.876, In-4,.o gr.
de i fi., 93 pp., i fl. (B. dtl F.)

Pontos: LO Acido arsenioso consid~rado pharmacologica e tlJerapruticamente;
2.° Infanticídio; 3.° Das causa' que concorrem para irreductlbilidade das bernias
inguinaes; 4,° Hypoemia intertropical.

5028.- l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio (le Janeiro por José Joaquim de
Oliveira Teixeira. Rio di' JaneiJ'o, Typ. Ultiv. de E. & H. Laemrnert, i870, ill-lj,.o gr.
de 21f., 4,8 pp., :I. fi. (8. da F.)

Ponlos : LO sU I)·n itrato de bi~1ll u1110 considl'l'ndo pila I'Inacologica e tllerapeu tí
call1ellle; 2.° AtlllosplJel'a; 3.° Alterações do sangue durante o estado puel'peral;
4.° Do Illôl'mo no lJolIJem.
5029.· These apl'esentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pnr Luiz Carlos Bom

tempo da Yicloria. Rio de Janl'iro, Typ. Central de Brown & Evaristo, i87li, ln-lhO
gr. de :I. fi., 69 P(J., :I. J]. (8. da F.)

Pontos: LO Brlladona considerada phal'maco!ogica e therapeulicalllente; 2.°
Da escolha e colheita dos medicamentos do reino vegetal; 3.° TraclJeotumia; 4.°
HYíloemia intertropical.

50:iO.- These aprpsentada á Fac. de Merl. do Rio de Janeiro pOl' Mnrlinho Gomes
Freire de Andrade. Rio de Janeiro, Typ. Ullív. de E. & H. Laemme,·t, :1.876, in·!J,.o
gr. (8. da F.)

P,)ntos: L° B~lIadona considl'J':Ir1a pharrnacologica e tlJerapeuticamente; 2.°
AsplJyxias; 3.° Coração; ~.o DaciJ'culação.

50JJ .' Da pro(Jylamina, trimetbylnmina e seus saes sob o ponto de visttl pbarma
colog-ico e tltel'iljJeulico, memoriH apresentnda á Acad. RelI! dlls Se. de Li 'lJoa pelo
dr. Pedro Francisco da Costa Alval'eng-a, &. Lisboa, Typ. da Academia, 1877, in·4,.o
gr. de fOi pp., 4, Ir., com fig. inlerc. no texto. (8. da F.)

5032.- Estudos sobre as pl'Opriedades therapeuticas da salicina e do acido snlicy
lico na Europa pelo dr. Buello Mamoré. V. Gttz. jJ!led. da Bahia, i8n, pg. 1:1.7.
(B. da F.)

1>0.J3.· Contribuição para ii a historia da Maroba, pó de Goa e pó da Bahia ; sua
procedencia, itlenlidilde, composidio e prllpriedades therapl'Ulicas: acido cllrysopha·
nico. (Por S. L. [:;ilv11 Lima].) V. Gaz. Med. daBahia, Hln, pp. i67, 215, 269,32:1.,
363,4,02,4,5:1.,504. e 554,. (13. da F.)

50i4,.· A rlliz de mucumnn e suas propriedades nutl'itivas (pelos drs. Agostinbo
José de Souza Lima e José Borges Ribeiro da Cuuba). V. Gaz. Med. da Bahia, 1M77,
pg.4,t5. (13. da F.)

5035.-G.. lsemium Sempervirens (por Th. Peckolt). V. Gaz. l1fed. da Bahia, i877,
pg. 4,;25. (8. da F.)

Extr. da Rev. ~fed. do Rio de Janeiro.
5036. - Do emprego do ox.ido de zinco nas diarrhéas rebeldes pelo dr: Silvn Ra

bello. V. O P'·J.'Ir. Mrd., II, pg. 2.l. (8. da F.)
1>037.-Canlh3rida do Brazil pelo dr. Marlins Costa. V. O Pro,fjl'. Med., II, pg. 27.

(8. da F.)
Reprod. na Gaz. Med da BO./lia, :1877, pg. 1)24.

5038.- O milbo e suas propriedades pbysiologicas e therapeuticas. V. O PI'O.fJI' .
.lled., II, pg. 572. (8. da F.)

5039.· A ti~'ana de'Z;ttmann (p~lo dr. Nuno de Andrade).- V. Rev. 11fed., i877,
pg. 7. (8. da F.)

1>0~0.- Araroba (pelo dr. Joaquim dos Remedios ~[onteiro). V. Rev. Med., 1877,
pg. 78. (B. da F.)

T'ranscrípt~dos AlIrt. Bms. de Med. de Janeiro de 1877.
50%.1.· Do j"bofiJnJi no tet"oo. V. Rev. _"+led., i877, pg. 93. (8. da F.)



391

iJOl12. - Bromureto de potassio. Acção pbysiologica e therapeutica. (Pelo dr. Bel
ford Duarte.) V. Rev. Med., 1.877, pg. fi5. (B. da F.)

50fl,3. - Tbese apresenLada á Fac. de Mpd. do Rio de Jant1iro para o roncurSfl n um
lugar de subsliluto da sec{'ão de sciencias medicas pelo dr. José Basilêo das Npves
Gonzaga Filbo. Rio de Janeiro, Typ. do Diario do Rio, '1877, in·fl,.O gr. de 3 .tr., 1.79-8
pp" 1. li. (B. da F.)

Ponto: Saes de morpbina, suaR applicações nas molestias dos apparelbos circula
Lorio e respiraLorio.
50M~. - Fac. de Med. da Bahia. The. e inaugural de Francisco Martin Men

des. Bahia, Typ. do Dim-io de Noticias, H177, in-4,.o gr. de 1. Il., 9fl, pp., i n.
(B. da F.)

Pontos: L° Do cbloral e do cbloroff')'Lllio nos eus eITeilos lbrrapputicos; 2.°
Aralmospllpl'ico i 3.° Ua imporLancia da auscultação no diagnostico da prenbez ;4.°
TherlUullleLria clll1ica.

5045.- Tbese aJlresrnt~da ii Fac. de Mtd. do Rio de Janeiro por Julio Braz de
MagõdLtães CalveI. Rio de Janei1'o, Typ. de G. Leuzingel' & Filhos, 1.IH7, in-!l-.o gr. de
99 pp., 1. Il. (B. da F.) .

Pontos: LO Do jaborandi, sua acç~o physiolo!!,ica e IlIerapeutica; 2.° Do infan
ticidio; 3.° Ilo eutropio e ectropio; 4.° Dos casanlenLos sub o ponto de vista;
hygienico. .

tl046.- These apresentada li Fac. de .Med; do Rio de Jnneiro por José Telles de
~reneze·. Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo, i877, in-4.0 gr. de '2 fI., 7'2. pp., i fi.
(R. da f.)

Ponlos: i. o Dos bromurel.os, sua acção physiologica e tlJpl'apeulica; 2.° Do in
fanticidio; 3.0 DOIS estaltos gerae' do individuo que podem influir para a. producção
da KcratíL_ ; 4.° Febre amarella.

50117.- The e apre~entada á Far.. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim Rodri
gues Lyra da Silv~l. Rio de Janeiro, Typ. Acudemica, 1.877, in-fl,.o gr. de 1. fi., 30 pp.,
i fI. (B. da F.)

Pontos: i. o Do jaborandy, ua acção pliysiologica e therapeulira; 2.° Do aborto
cri nlinoso; 3.0 Do eruprego dos aneslhesicos durante o trabalho do parLo; 4. 0

Berilleri.
50q,8.- Tbese apre~enlada á Fac. de Med. do Rio de Janriro por João Manoel de

Castro. Rio de Juneiro, Typ. },loreira, lIfaximino & C.', i877, in-fl,.o gr. de i86 pp..
j n. (B. da F.) .

Ponlos: LO Purgativos indigenas do Brazil; 2.° Do opio; 3.° Do coracão
4.° Lesões organicas do coração. -
50fl,9.- Tbese apre~pnt:lda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Henriques

Fernandes da Veiga. Rio de Janei1'o, Typ. do Direito, 1.877, in-q,.o gr. de 76 pp., i Il.
(B, da F.)

Pontos: LODo jabol'andi, sua acção pbysioJogica e tllerapeu lica : 2.° Do anky
JOSlOfU li 1.11 duodenale; 3.° Operações reclaluadas pejos estreitamentos da urethra;
4. U EpilelJsia .
5050 - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Guilherme Fre

derico Victoria da Costa. Rio dI! Janpil'tJ, Typ. de Domingos Lniz dos Santos, 1.877,
in-q,.ogr. de t fi., 62 pp., i f1. (B. da F.)

Pontos: LO Da ipet:acuallha, sua acção physiolog-ica e Lllprapeutica; 2.° Do
envenpnamentn pelos compustos arSell!CaeS; 3.° Operações reclamadas petos calculos
vesicaes ; 4.° Tu berculose pu (monal·.

50õL- These apresentada á Fac. de Mert. do Rio de Janeiro por Graciliano Gon
çalves Negreiros. Rio de Janpil'O, Typ. do Fi!Ja1'o, de Joãu de Aguiar, i877, in-/ho
gr. de 1. li., 5fl, pp., it!. (B.daF.) ,

Pont"s: LO Ila ipecacuanlla, sua acção physiologica e therapeutica; 2.° Do
infanticidio; 3.° Fellre alllarella; 4." Do cerebro. .

5052. - Note SUl' 1';lclion pbysiologi'lue du Pao-Pereira. Par M. M. Bochefontaine
elC.ue Freil;ts.V. Ann. lh·as. de!t1cd., XXIX (1.877-78), pg. 330. (H. da F.)

505:l. - Estudo de materia medica () tberapeulica brazil;.\iras. Da Vieirina, sua acção
e eJfeitos ph ysiulogicos e thern peu licos. Mellluria Iid:1 em i 877, em uma das sessões do
Alheneu At'adelllil'o pelo sacio Jo<é Thomõlz da Porciuneula, l\~t. de merl. (RIO de
Jm/eh'o), TlIp. Popular de C/l1'istúvào },f. c/o Amllml V(Isconcctlos, 1.878, in·8." gr. de \
37 pp. num. (B. da F.) 1,0
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5054,.- Memoire SUl' la Vieirine (principe nctif du Cinchona Fel'l'uginea), par M.
JOse Thomnz da Porciuncllla, intPl'Oe de la Mil i on de Snnlé de San SelJUsLiiio. V.
Repel·t. de Pllarm. et JOl/1'nal de Chim. lI1éd. Réunis, t. 6, :1878, pg. 4,93. (B. da F.)

Ex tI'. elo J01'nal de Tilé1'apeutique.

5055.- Apontamento snure a araroba (pai' S. L. [Silva Lima]). V. Ga~. Med.
da Baltia, 1878, pg. 347. (B. da F.)

50:i6.· Communicação á redncção da • Gazela Merlicn • sobre a historia natural da
araroba (por J. Mi!cedo de Aguiar). V. Ga::. Med. da Bahia, 1878, pg. 353. (B. di! F.)

5057.- Ainda o jaborandi, empregado no tractamento da parotidite. V. O PI'ogl'.
lIed., lfI, pp;. 136. (B. da F.)

505~L- Nota sobre a acção physiologica e tberapeutica da Cnr'ica Fapaya (Mamotliro),
pelo dr. Moncorvo. V. O Progr . .ilIed., lU, pp. 20í, 2:27. (B. da F.)

5059.- Bases organicas artificiaes, analogia de sua acção pbysiologica com a do
curare. V. O P1·O.qI'. lI1ed., lU, pg. 24·4. (B. da F.)

5060.· Therapeutica. (Topico de umn carta do dr. Scrg-io Eustnqu ia Ferreira de
Oliveira acerca cln propriedade do em prego tberapcutico dos stygmas do milho.) V.
OP1'O,gI'. Jfed., m, pg. 5;)2. (B. da F.)

5061.- Nlltas sobre o acido snlicylico (pelo dr. Carlos Costa). y. Rev. Med., :1878,
n.ode30 de Setembro, pg. 3. (B. daF.)

5062. - Pe ql1i7.as acel'C'l da al'vore que pI'odl1z a araroba pelo dr. J. F. da Silva
Lima. V. Rev. l1Jed., 1878 n.O de 31 de Ago to, pg. :11. (B. cla F.)

Extt·. do JOltrnal de Thé1'apelttiqlte.

5063.· Do tayuyá na syphilis e na escrofula. V. Rev. ,lIed., :1B78, n.o de 31 de
Agosto, pg. :14. (B. da F.)

Extr. da Gazzelta Medica ltaliana.

5064,.· Nota sobre a nssociação do opio ao chloral (pejo dr. l'eixeira Maciel). V.
Rev. Med., 1878, pg. 57. (B. da F.)

5065.· De I'emploi riu chIara te Ide potasse dans la dial'rhée des enrants par le
dr. Moncorvo, &. V. Journal de Tltérap. de Gubler, L. 5, 1878, pg. :150. (B. da F.)

5066.- De quelques plantes médicinales employées au Brésil et ele leur vertus
therapeutiq ues pilr le dr, Jaguaribe, de Rio Claro. V. Joumal de Thérap. de Gubler,
t. 5, 1878, pg. 234,. (B. da F.)

5067. - De la valeU!' therapeutique des injections hyrlriques souscutanées par le
dr. Moncorvo. V. Jounwl de Tltérap. de Gubler, t. 5, 18i8, pg. 357. (B. da F.)

5068.· l'bese de sutlicieucia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por
João Jo~é do- Santo, Junior, da Escl')la Medica Cirurgica de Li·boa. Rio de Janeiro,
Typ. Montenegro, 1,878, in-4.0 gr. de 611'., (j,9·3 pp., :1 fi. (B. da F.)

Ponto: Estudos sobre a I'evulsão em geral e em especial sobre o modo de acção do
vesicatorio na pleul'esia.

5069.- The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio An
tunes de Campos. Rio de Janeiro, Typ. e Litll. do Imp. Jnst. Art., :1878, in·4,.o gr.
de 2 .ff., i\J6 pp., :I. fI. (B. da F.)

Ponlos: LO Dos anthelminticos; 2.° Dll trenia, seus principaes typos e caracteres
pspecificos; 3. ° Relações da parctida ; ~. °Tetano.

5070.- 'l'h.ese apresentnda á Fac. de Me . do Rio de limeira. por Artbur Fel'·
nandes Ctlmpos da Paz. Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo, :1878, in·(j,.o gr. de 2 tr.,
66 pp., i fi. (8. da F.)

Pontos: Lo Dos bromuretos e suas applicações Lherapeulicas; 2.° Ammonea j
'3.° Ttloracentese j ~.o Pneumonia.

5{)7:1. - Tbese apresent;lda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Benjamin Fran·
klin de Almeida Lima. Rio de Janeiro, TyP. Central de Evaristo R. da Cost(~, :1878,
in·(j,.o gr. de 83 pp., i fi. (B. daIF.)

Pontos: LO Das indicaçõps e contra-indir.ações da medicaçãorevulsiva no trata
mento das moleslias internas; '2.0 Dos alienados' dllrante o direito criminal; 3.°
Transfusão; ~.o Dos casamentos sob o ponto de vista hygienico.
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5072. - Thcse npresentada 3 Fac. de Mcd. do Rio de Janeiro pOt' Fernando
Abbott. Rio de Janeiro, Typ. do Ap:Jstolo, 1.87~, in-4,.o gr. de 1. n., 82 PP" 1. fi. (B. da F.)

Pon tos: L ° Do ja horanr)y, sua acção physiologica e tbempeu tica; 2. ° Qual o
acido de succo gaslrico? 3.° Da bematocele; .1.° Hysteria.

5073.- The,e tlpresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Franrisco de
Paula Dias de Castro. Rio de Janeh'o, lnlpl'. lndust1'ial, 1.!l78, iu-4.0 gr. de 2 fi'.,
76, pp., i n. (B. da F.)

Pon los: LO Da digi lal is, sua acção physiologica e thel'a peut ica ; 2.° Estudo phy ico
-cll iIII ico d9 lei le; 3. o Acu pt'essura; 4.° Do jalJorand )', sua acção pbysiologica
e therapeutlca.

507 l!. - These apresentada li Fac. de M~d. do Rio de Janeiro por Jo.é Moreira
Bastos. Rio de Janeú'o, Typ. de J1Iol'eira., J1faximmo e Comp., i878, in-4,.o gr. de 2 fI.,
66, pp., i 11. (B. da F.)

Pontos: LO Da. ipecacuanlJn, sua acção physiologica e therapeulica; 2.° Dos
signaes de murte; 3.° Acupressura; 4.° Pneumonia.
5075.- These apresentada á Fac. de Med. do Bio de Janeiro por José Moreira da

Silva. Rio de Janeiro, TUp. de J. de Afluím', 1.878, in-oÍ.O gr. de i fi., 58 pp., '1 fi.
(B.daF.)

Pontos: L° Da ipecacuanha, sua acção pbysiologica e tlJerapeutica; 2.° Dos
signaes de morle; 3. o Das varicps; 4.° 'fala no.
5076.· Da terebinthina; sun acçno physiologicn e thArapeuticn. MAmoria .•. pelo

dr. Philogonio Lopes Utinguassü.. V. Anil. Bras. de Mr·d., XXX (1878-79), pp. 5l!,
i36 e :24,2. (B. da F.)

5077.- Memoria _sobre 8 araroba pelo dr. Joaquim Macedo de Aguiar. Bahia,
Impl'CIlsa EcotlOmica, 1.879, iU-lb O de 15i! pp. num., -1 n. (fi. da F.)

50i8.- Nuta sobre a areno physiologica e therapAutica da Garica Pnpaya (mamo
eiro) 1Jp.lo dr. Moncorvo, &. Rio dlJ Janeiro, Typ. Academica, '1879, in-q,.o de 25 pp.
num. (B. da F )

Foi reproduzida na Gaz. lrIed cla Baltia, 1879, pp. 465 e 4-89.
5079. - SIlII';lzione fislOlogica e lerapeutica delln Carica Papaya del dottore

Moncorvo. V. Gaz. Med. Italiana, 1.879, pg. 1!76,. (B. da F.)
5080.· Note SUl' les propriélés phisiolog-iques et thérnpeutiques du Caric.a Papnya,

par 1\1. Moocorvo. Rappurt par A1. R. Perrin. V. L'Uní'm Médicale li"'. i, i880,
pg. 1.03. (fi. da F.)

5081.- O Snr. Dr. Moncúrvo c (j SUl'. Dr. Bouchut. Questiio de prioridade sobr~

o descobrimento da Caricina (Moncorvo) ou Papaina (Wurtz e Bouchut). (Pur C.)
V. Hevisla cle Medicina, dt.: Paris, voI. I (i879-81), pp. 197 e :209 (com fig.) (B. da F.)

5082.- Da Carica Papaya e seu fermento digestivo. Questão de prioridade dtl des
coberta Ja pp.psina vegetal ou caril:iua pelo sr. dr. E .·R. Perrin (de Pariz). V. União
n[r!d., 1881, pg. i31. (B. da F.)

5083. - Pormu!ario para o Hospital da Snnta Casa da Misericordia do Hio de Janeiro,
org'[lUisado de a(;(;ordo cllm os mediros eifectivos do Hnspital, pelu dr. Augusto Fer
reira dus Santos, &. Rio de Janeiro, Typ. de Almeià!! Mm'fj/les & C.a, i879, in-8.0 de
203 pp. (B. !la F.)

5081.- Rechercbes SUl' j'action phy,iologique du Páo-Pereira par MM. Bochefon
fnine el Cypri,ano de Freitas. V. COlllples l'endus et mémoi1'es cle la Socielé de Biologie,
t. 6,.0, i8i\:l, pg. Ui. (B. da F.)

5085.- Fac. de Med. da Bahia. These para o doutorado em medicina apresentada
por Pedro Tenorio Carneiro de Albuquerque. BlIhia, Impl'enSCI Economica, 1.879,
in-4,.o gr. de ~ fi'., 77 pp., '1 n. (B. da F.)

Pontos: 1 ° Do cbloroformio e do cblora! nos seus eITeitos therapeulicos; 2. oFe_
ridas articulares e seu tralamento; 3.° Aspbyxia por estrangulação; 4.° Emissões
sanguineas no tratamento da pneumonia.

5086.- Opiaceos : sua acção physiolog-ica e suas applicações nas mole~tias dos np
parelhos circul;,lturio e res~iratol'io. Da~ quin'ls. 'l'r'icI1l1otomia. Dns hydropisias.
These ,I presentada á Fac. d~ Med. do l1io de JanclI'o em 25 de Selellluro ue i879 e
sustenl,ida perante a Fac. de Med. da Bnbia ('m Dezeluuru de -18!i9 pnl' Justino Mido:i
de Novaes. Rio de Janeil'o, Typ. Carioca" 1879, in·/j"o gr. de 1: fi" 80 pp., i 11.
(B. da F.) 1..01-

50
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D087.- Dissertação. Medicação tonica. Das quinas. Das molestias da cornea trans
parente. Dns hydropisias. These apresentada ó Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 30
de Sptembro de 1Il79 e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em 3 de Janeiro
de 1830 por Antonio Mnrque" da Silva Mariz. Rio de Janeü'o, Typ. Carioca, 1880,
in-~.o gr. de 2 II., 83 pp., i n. (B. da!!'.)

5088.- Dn acção physiologica e therapeutica do nitrato de amylo. Memoria ... pelo
dr. José Eduardo Teixeira de Souza. V. Ann. Bms. de ilfed., XXXI (1879-80),
pg. 6t. (B. da F.)
. 5089.- Algumas questões de therapeutica (por Clemente Ferreira). V. União

Acad., de 16 de Abril de 1880.
Exp.: Bibl. Nacional.

5090.- Breves considerações therapeutir,as sobre a Cayaponina (por Torres Homem).
V. A?'ch. de Med., Ci'/'. e Phal''I1i. do Brazil, n.o D, 1880, pg.~. (B. da F.)

5091.- Pharmacothermogenese ou tbeorias da acção dos medicamentos sobre a
temperatura animal pelo dr. PelIro Francisco da CosWl Alvarenga, &. Lisboa, Impr.
!'{acional, 1880, in-8.0 gr. de 80 pp. num. (B. da F.)

5092. - Tbese de suJliciencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por
Wollf. Havelburg. Rio de Janeiro, Typ. Perseverança. i880, in·lj,.o gr. de 2 II .•
21·lj,pp.,ill. (B.daF.)

Ponto: Da acção do cblorureto de sadio sobre o corpo hUinano no estado physio
logico e pathol(\Rico.

5093. - Tbese de sufilciencia apresentaõa á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por
dr. Francisco La Rotonda, da Univ. de apoies. Rio de Janeiro, Typ. da Gazeta cle
Noticias, i880, in-~. o gr. de 1 n., 2~-5 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: Acido salicyJico e salicylatos.
509~. - Theso apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 23

de Dezembro de 1880 pelo dr. Luiz Ribeiro de Souza Junior. Rio de Janei?'o, Typ.
Camões, i880, in·~.o gr. (B. da F.)

Pontos: LODos alcoolicos, sua acção physiologica e therapeulica ; 2. ° Derivados
chlorados do gaz dos !Jantanos c sua imporlancia em medicina; 3.° Leis gel'aes do
mecanismo do parto; <l.° Febres perniciosas.

5095. - Those apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Tito de Sá Ma·
cedo Carvalbo. Rio de Janeiro, Typ. Academica, 1880. in·lj,.o gr. de i fi., lj,2 pp.,
1 fi. (!:l. da F.)

Pontos: LO Dos alcoolicos; sua acção pbysiologica e ther'apeutica; 2.° Das
quinas; 3.° Das indicações e contra·indicações da lithotricia e da talha; <l.o Pilthysica
pulmonar.

5096. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Alfonso da
Rocha. Rio de Janeiro, Typ. Montene.r;ro, i880, in-lj,.o gr. de 2 lf., 7fJ, pp., i n.
(B. da F.)

Pontos: i. ° Do acido salicylico e seus compo tos, sua acção pbysiologica e thera
peutica; 2.° Dasquinas; 3.° Das indicações e contra·indicações do lithotl'icia e da
talha; 4. o Hypoemia intertropicat.

5097. - Estudo sobre o guaco (por ELlphrasio José da Cunha). V. Rel!ista de
ilf~dicina, de Paris, vaI. I (i879-81), pg. 23fJ,. (B. da F.)

5098. - Do papel e das vanLag-ens das peptonas na alimentação pelo recto (por S.
da F. [Simões da Fonseca]). V. Revista de lI'Iedicina, de Paris, vaI. I (1879-81),
pg. lj,02. (B. da F.)

50G9 .• Breves considerações sobre os anesthe icos. Memoria ... pelo dr. Alfonso
PinhJiro. V. Ann. Bras. de nIed., XXXII (i880-81), pg. 83. (B. da F.)

5:100. - Memoria sobre o j urumun ou abobara, co m observações clinicas em
relação a sua acção physiologica e tberapeuLira... pelo dr. Eduardo Augusto
Pereira de Abreu. V. Ann. Bras. de i1fed., xxxn, (1880-8i), pg. 297. (B. da F.)

5iO L. - Nota sobre a araroba ou pó de Goa pelo sr. Bouvier. V. Gaz. ilfed. da
BaMa, 1880-8i, pg. 279. (B. da F.)

Extr. do Bt,ll. Pharm. de Bordeat'x.
5102. - Da chrys'arobina e do supposto acido chrysophanico no pó de Goa pelo

dr. Victorino Pereira. V. Gaz. lJfed. daBahia, i880-81, pg. 361. (B. da F.)
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fH03 .. Mu~eu Nacional. Investigações experirnentaes sobre a acção physiologica
da ASl'lepins Cura,:s3vica por Eduardo A. Ribpiro Guimarães, estudante do 5.° anno
do curso rnediL:o, &. Rio de Jalleil'O, Typ. e lith. Lombaerts & C.a, 1881, in-8.0 gr.
de VI·54- pp. num., com Og. inlerc. no lexto. (B. da F.)

5104.- Nota sobre a acção pby iologica da Asc1epias Curassavica, conhecida vul
garmente pelo nome de Oficial da Sala pelo sr. E. A. Ribeiro Guimarães. V. União
llfed., i88-1, pg. 372. (B. da F.)

5105. - Des médications hypothermique et hypertherrnique et des moyens tl1éra
peutiques qui les remplissent de la pharmacolbermogenése ou tbéories de l'action
rles médicaments SUl' la température animale par le docleur P. F. da Costa Alvarenga,
&. Lisbonlle, Impr. dI! l'Acad. R. des Se., 1881, in-8.' gr. de 4, 1I.,202 pp. num.
(B.daF.)

5106.- Theorias da acção therapeutica do tartaro sUbindo na pneumonin pelo
dr. P. F. da Costn Alvarenga, &. Lisboa, Typ. da BilJliutheca Universal, 1881,
in-8.0 gr. de 16 pp. num. (B. da F.)

5107. - Tbéorie de I'action tberapeutique du tartre stíbié dans la pueumonie par
le docreur P. F. da Costa Alvarenga, &. Lisbonne, Impr. de l'Acad. R. des Se., 1881,
in·8.0 gr. de 4,~ pp. num., 4, tr. (B. da F.)

5108. - Vinbo de caju e ferro ou vinho medicinal de A. P. C. Mamede. Fm·taleza,
TUp. elo Cearense, 1881, in-8.0 de 22 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

5109. - O permanganato de pata sa como antidoto da peçonha das cobras pelo
sr. dr. J. B. de Lacerda. V. União lIIed., 1881, pp. 5!4-, 561. (B. da F.)

Reprod. na Gus. Med. da Bahia, i88i-82, pp. iD3 Bi9l.
5UO. - Permanganate de patas e, antidote du venin du serpent j par ~L de Lacerda.

V. Jou'/'nal de llfed. et de Chim., 1881, pg. 470. (B. da F.)
5UL· 'fhese de ufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus

tentada pelo dr. Adolpbo LUlZ. Rio de Janeiro, Typ. G. Leuzingel' & Filhos, 1881,
in-4,.o gr. de 2 tr., 28-3 pp.,! fi. (B. da F.)

Ponto: Sobre o eITeito tlJerapeutico do Quebracho Colorado.
5H2.- Do jalJorandi, sua historia natural, acção physiologica e indicações thera

peuticas. 'l'hese apresentada á Fac. de Med. da Babia em Setembro de 1881 para
ser perante ella sustentada em Novembro do mesmo anno por João Pereira da
Costa. Pontos. Hypobemia intl'rtropical. Estreitamento organico da urethra e seo
tratamento. Envenenamento pela digitalina. BuMa, Typ. J. G. Tourinho, i88i,
in-4.0 gr. de 8 tr., 1.13 pp., 1 11. (B. da F.)

5H3. - 'l'hese apresentada á Fac. de l\Ied. do Rio de Janeiro e sustentada em 7
de Dezembro de 188L pelo dr. Raymundo Belfort Teixeira. Rio de Janeiro, Typ. de
Lombrterts & Comp., 1.881, in-4-.o gr. de 3 fY., 53 pp., 1 n. (B. da F.)

Pontús: i.o Medicação revulsiva; 2.° Das strycbnaceas e se,us productos pharma
ceuticos; 3.° CUI'ativo das feridas accidentaes e cirurgicas; 4.° Das condições patho
genicas das palpitaçõe do coração e dos meios de combatei-as.
5H4. - Tl1ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em

10 de Dezembro de 188L pelo dr. Theodoro PecloH Junior. Rio de Janeim, Typ.
de f1ypp. Jose Pinto, 1881, in-4-. o gr. àe 5 fi'., 14.3 pp., 3 tr. (B. da F.)

Pontos: LO Plantas adstringentes brasileíras ; 2. o Do opio; 3. ° PlJlegmatia alba
dolens; 4.° Do uso do tabaco eUl relação á bygiene. •
5H5.· Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro ~ sustentada em ii

de Dezembro de i881 pelo dr. Tbomaz Augusto de Mcllo Alves. Rio de lanelm, Typ.
Lombacl'ts & Camp., 1881, in·lj,.O gr. de õ tr., 180 pp;, 2 ir. (B. da F.)

Pontos: LO Dos antisapticos e suas vantagens para a cirurgia; 2.° Classificação
dos ferimentos segundo a. letLra do codigo; 3.° Das septicemias cirurgicas i ~.o Dos
casamentos em relação á hygiene. .

õH6.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i5
de Dezembro de i881. pelo dr. Felici:simo Rodrigues Fernand6S. Rio de Janeiro f

Typ. Litteraria, 1881., in-4-." gr. de 3 tr., 51 pp., 2 tr. (B. da F.) •
Pontos: LO Acção plJysiologica do salicylato de soda e suas applicações nas pyre·

xias e nas aITer:çôes rheumaLicas e gottosas; 2, °Das strychllaceas e seus praductos
pha'l'mac.euticos; 3.°Urethrotomia interna; 4.° Diabetes. '\...0~
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5II7. - The,e ~pl'esenlaLb á Fac. de Mer]. do Rio de Janeiro e sustrnlaela pelo
dr. Anlonio Moreira dos anlos Juninr. Rin dI' J f l1leü'o, Typ. de J. D. de Olireil'a,
.:1881, in- f1.0 gr. de :3 Jf., 106 pp., 1 11. (B. ria r.)

Pon los: i. ° Acção ph ysiolo~ ira dn sa Iicyla lo de soda c suas li pplicaçües nas pyre
xia", nas afI,'ccões rlll't1ulal.icas e /Wllosas; 2.° Das sll'yclln;lcras e seus [lrorluclos
pllar'rnacculicos'; 3.° Curativo uas feridas accidenlacs c cil'urgi('a'~; ..... 0 Febre biliosa
climalica.
5li8.· A fórmula em lheraprulic.a. Memoria ... pelo dr. .José F'rl'cira Anjo Cou

·j.inho. V. Anl!. .Bms. dl'll!1.!lI., XXXfII( '1881-82), pg. 2:JI. (B. ela r.)
5119.· Da mel no. Suns qualidafles Illedicinaes e lhel'apenlicas. \1el1lori;1 '., pelo

dr. Eduardo Aug-n~lo Púreirll de Abrc:u. V. ,·ln/!. .BI' IS. (l.! .IId., xxxm (1881-82),
pg. ;39;3. (LI. da l".)

5120.- Eucalyplus globnllls pelo dr. J. Remedio" Monteiro. V. GIZ • .l/ed. dn
.B{[!tia., (1881-82), pp. Hl e 84. (13. da F.)

512[.· Forl1lulas novas pelo dr. P. L. N. Chcrno\,jz. V. GJz. Med. (/1 Bllhill,
188/-82, pg. 25. (B. da r.)

512L· AnUI/ato contra o veneno' das cohras. V. Ga:::. Urd. dn Dahi'l, 1881-82,
pg. 1::21). ( B. da F.)

M23. - Da permanganato de potnssa conlra o ,'eneno das cobras pelo dr. J. ne·
medios Monteiro. V. Ga:r. Med. da lJl!hia, 11,.81·82, pr;. 1!li. (B. da r.)

5124.- Tntamenlo das mordedura dr: cobra (p lo dr. 1. fiemedios Monteiro).
V. GlLZ. Me.ll. da Bahia, 1881-82, pg. 429. (13. da r.)

5125. - () permanganato de pota S~. conlra a mordedura de cobras. V. Glt::. nJed.
dlt .Bahia, 1881-82, pr;. 51~9. (B. da F.)

5,126.- O permanganato de potassa contra a hydl'ophobia pelo sr. dr. Julio de
Mllura V. G"z. M,Il. da lJohia, 11:l81-82, pg. 565. (B. da F.)

Exll'. da Unilio Me/fica.
5127. - Nota sobre o mulll ngú pelo dr. Pedro . dc ?lJilga/ hlíes. V. Gaz. -'fed. da

Bah 'a, 1881-82, pg. 357. (B. da F.)
Reprod. na Ga::;. Med. nraz., I, pg. 41.

51:8.- Apo:llamentos sobre os pontos d'applicaçiio ou vias d'ab~orpçã() dos medicl!
menl s pel .. dr. r. P. da Co~ta Alvarenga. Lisboa, 'l'!JJ1. Nova ,lIinerva, 188~, in-8.0
gr. de 47 pp. num. (D. da r.)

5129.- Contrihuiçio para o estudo therapeulico da resorcina pelo dr. Silva Araujo.
V. Uniria Med., 1882, pg. 26. (13. da F.)

Reprod. na Gaz . .l/ed. lia Bahin, 1882-83, pg. 393.

5.130.-0 permanganalo de potassio contl'a a hydrophobia. V. Uni/Ia Jfed., 1882,
pg. i2'L (D. da F.)

5131.-0 permangnnato de potnssio conll'a a hydropho!.Jia pelo sr. dr. Julio de
Moura. V. Undio Mett., l i 82, pg. 1'1,5. (13. da r.)

Õ132. - Extracto da lição 'obre o permanganato de potassio profe;'itla lIa Fac.
de Med. do Rio de Janeiro. no dia 4 de Maio [Jelo sr. prof. Albino de Alvarenga.
V. UniãJ 111ed., 18tli!, pg. i97. (13. da F.)

Reprod. na Gaz. Med. da Bahia 1982-83, pg. 60.

_ tiI33.-lnconveniente do emprego therapeutico intel'no do leite da mangabeira
pelo sr. dr. Silva Araujo. V. União Mell., '1882, pg. 32í,. (B. da F.)

õ134.- A proposito da «Inconveniente thl','apeutico do uso interno do leite rln
man.:abeira » pelo sr. dr. Silva MaujO. V. U,úà'J Meá .. i88i!, pg. lJ,97. (8. da F.)

51.31). . l'\ota sobre o r.mpJ'i3go (10 ca fé corno desinfectante pelo sr. dI'. Bernardes
Das. V. Uniào llifed., i882, pg. 329. (B. da r.)

5136.- Bl'eve nolic.ia sobre a ac ·~o lhel'i1prutica da aconilina cry tnllisada (pelo
dr. 'I'orres Homem). V. GaJ;. Med . .Bl'az., I (t882), pg. 28. (B. dn F.)

5137. - ACCãn nhy io\ogiL:a e therapel1tica dil (:arqlleja (por Ij";·hwrdo Augusto n.
Guimarães). V. Gaz.'J1Jl'll. Bmz., I (1882), pp. 81 e 275. (TI. da F.)

51.;38. - AcCão physiologicn e ther~peulica (lo café ( por Ed. Au::! usto n. Gui marães
e Juvenal Raposo). V. Ga;. Med . .Bl'az., (1882), pp. 121, 1.79, 2~3. (B. da r.)
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t:i1:~9.- Applicaçi'ío ela ilvina em um caso de hematul'ia, com feliz resullado
(pelo rir. lJellrrlljUe deSá). V. Ga~. 1l1cd. fjraz., I (i!i&2), pp. 312 (I!. duF.)

5140.- Algumas palavras .obr o iodtlflr.nio(pelo Llr. Til. Pet;kolt Junior).
V. Gaz. AleI!. BJaz., I (1!l82), pg. lJ,0lJ,. (U. da 1.".)

5[!d.· Da aeçiio dos S3PS de quinina sobl'e o ntero (pelo dr. Rilario de Gouvêa).
V. Gaz. Jlli'd. E,az., I (1382). pg. lJ,09. (13. da F.)

51/d.· Guerisl1n des morsul'es dn crpent par le pr'l'mang:lOate de potasse, Lacer
da. V. L'Union Méd., Jiv. 3, i &2, pp. 32i!, q04, Ml8. (U. da 1.".)

51lJ, \,- Oes mpdic;ltiolls hYPlllbermique et hyperLlJermique, de la pllHmacotller·
mog(}lI" e. ou Lbéoric de l';IcLlon d,·s nlédir·:tmenls SUl' la lelllpér:tture unimdle, par le
dr. 1'. P. da Cosla Alvarpnga. V. Gaz. MM. di! Paris, L. '1, '188:2, pg. 18:2. (8. dn 1.".)

51'14,. - Tlll~ apr~sl)Ot3da á Fac. de Mel!. do Hia cc .Janeiro flor r,t!Sal' Augusto
Pereira da Cunha. Rio de J(Weil'o, Imprensa Iltdustrial de .Ioão Pa.ulo Fcrreira Dias,
'1882, in-lJ,·.o g'r. de '1 n., 6/1 fiP., '1 O. (D. da F.)

Ponto-; LO Ac.ç:io physiologica e lherapeulica dos alcoollcos; 2. 0 AtmosplJera;
3. ° nllS corpos rslranllos elll geral e de sua tolerancia nos leddos; 4.° Vantagens e
inconvenientes da cremação dos cadaveres.

51Mí. - O jaborandi contra a pleuresia. V. Rev. de Metl., de Paris, voI. II (-188'1-83),
pg. 7;16. (B. da I'. )

5tMl.- O j:lborandi como elllmenagogo e derivativo inle5tinal. Commllnicncões
feilas á Arad. Imp. de Med. (pelo dr. Auju Coutinho). V. Ann. Bras. de Med.,
XXX.IV (HH,2-83), pg. 182. (13. da F.)

514·7.· O permanganato de potassa na mordedura das cobl'ns. V. Guz. Med. da Ba
hin, i88:'H,3, pg. 97. (B. da F.)

5L48 - DI, clllorhydralo (le pereirina uas febres iotermiúenles palustres por AI·
mil' Nina. V. Gaz. ,lIeel. d't Bi/tia., '188.2-8J, pg. 5ÔO. (B. da F.)

5I1~9.- Ligeiros ensaios de Iberapeutica geral. Apontamentos para sel'vir de con
tribuiçno ;lO t:Jstutlo da cla" iJic[lçito dos purgativos (l01' Clemente Ferreir.1, estudante
do sexto anno da Escula dt:J ~Jedicina do Hio de Janeiro. (Rezellde), Typ. do Rezendense,
1883, in·4,.o de 16 pp. num. (13. da F.)

5150.. O iodofol'lnio em cirurgia. (Curativo cirurgico_ com iodoforrnio pelo dr.
Pedro ::l. de Magalhães.) B.io de .IaneiTo, Typ. de J. Paulo Hildebmlldl, H!83, in-S.o gr.
de 18 pp. nuul. (8. da F.)

5'15i.· A ma sage e asuu impol'lancia therapeutica pelo dr. Carlos Heotscbel, for
roado pelas ulIiversidildes da Allelllaoba e app1'llvado pela Fac. de ledo do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro, H. L'lemmcrt &: C.a, 1883, ia-S. gr. dt:J iJ,0 pp. (8. da F.)

5i5::!.· Fl'êlgrneotlls de pharmacotberapialogia geral ou de rrwteria medica e
Ihera(Jeutica. Primeira parte: principios l-fer~les; problemas capitae' de tliel'1l!ieutica
pejo dr. I'. F. da Costa Alvllrenga, &:. Lisboa, Typ. Editol'a de ilfllt/os ~[oreira& Cal'
dosos, '1883, in-8.o gr. deXL - 4,05 pp. (8. da F.)

515J.· Parllllelo entre a 'acçào therapelltica da pelle tierina e das sementes
da allolJora (Cucurbilus pepo). Pejo sr. Nestor Freire de Carvalho. V. Gaz. dos
RasJl. (1883), pg. 30. (B. da F.)

5'15'1-.- Da incompatibilidade do jaborandi com o aconilo pelo dr. A. Epimacho. "\ .
Gaz. dos Rosp. (1!l8J), pg. '14,7. (8. da F.) .

5-155.- Le permanganate de pota-Fe dpvllut l:I Societé de Méd. de Londres pelo
sr. prof. I. B. de L:lcerda. V. Uniclo1l1ed.,-1883, pg. 327. (13. da F.)

5i56.- Af:Ciio plly~iolt\gica e therapeulira do leile. Dos nlcldnidos vflg-etaes, chi
mico-pllarmaclJlogieallleule con~ide[';ldos. Ferimeutos por armas de rogo. Sypbilis con·
g-enita. influencia relath a dos prugenitores nn sua produn·ão. Tll/'se apl'e:entõ,da á
Fac. de Med. do Rio de JI1I1,·iro l'm '27 ele Al!o~to de 1883 para ser suslentada por
Jo,é FI ederico J.1 11 ffl'flL. .. afim ele olHeI' o gráo de doutor em medicina. Rio de .Ta
neiro, Impl'enS,t Industrial, '1883, iu·4,.o gr. de 2 fr., i4, pp.,·1 fi. (8. da F.)

5'157.- Acção physiolo~ira e tbernpeuticn do leile. Idade do feIo. Ferimentos por
armas de fogo. Dy"enleria. These apresentada á I."ac. de Med. do Rio do Juneiro em
31 di, Agos lo de '11,83 pa 1'3 ~er su. tentad" por JuI ia Ba r!Josa da Cu nha. .. afi lU de obtel'
o grão de doulor em m~dicina. Rio de JanJJiI'o, Typ. de J. D. de Oliveira, 1883,
in-!t-.o gl'. de 2 !f" 105 pp.,·L n. (B. da 1".) 'l:,Qq
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5158.· Dissertação. Medicação revulsiva. Proposições. Das quinas chimico·pharma
cologicamente consideradas. Das luxações em geral. Hypoemia intertropical. Tbese
apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro em 18 de Setemuro de :1883 para ser ~us

tentada por I mael Pinto de U1y éa ... afim de obter o gl'áo de dout.or el1l medicina.
Rio de Janeiro. Typ. Centl'al de EV.wisto Rodrigues d;~ COJta, 1.88::1, iD-~.o gr. de 1 n.,
53 pp., 1. fi. (8. daF.)

5159. - Acção pbysiologica e therapeutica do leite. Acido oxalico. Estudo critico dos
tratamentos empregados coutra o tumures do seio. Do diagnustico e tratamento das
adherencias do pericardio. These a(Jresent,lda:i Fac. de Med. do Rio de Janeiro a
1.9 de Set.embro de 1.883 por João Pereira de Souza HocLHI. .. aüm de obter o grãu de
douLor em medicina. Rio de Janeiro, Typ. de ilfimnda & fllmeirta, 1.883, in·!J,.O gr.
de 1. 11., 6i pp., 1. fi. (I~. da F.)

51.60. - Dissertação. Acção phy iologica e therapeuLica dos alcoolicos. Proposições.
Opio chimico-pharmacologicall1ente cun iderado. Tratamento da retenção das oLuiDas.
Hypoemia intrrtr'opical. 'fhese apre enLada á Fac. de Med. do llio d~ Janeiro em 20
de Setembro de 1.883 pura ~er sustentada por Manoel Clementiuo de Barros Carneiro...
afim de obter o gráo dedoutor em medicina. Rio de Janait·o, Typ. Centl'al, de EV(I
1'isto Rod1'iglles da Costa, 1.883, in·4.0 gr. de 1. fi., 1JI-102 pp., 1 [1. (H. da F.)

5161.. -Dissertação. Acção physiologica e tberapeutica do acido phenico. Proposi
ções. Dos vinhos chimico·pharmacologir.amenLe considerados. Nervo 'l'rigemeo. Da
cremllção dos cadaveres. 'l'hese apresentada á Fac. Med do Hio de Janeiro em 25 de
Setemuro de 188J para ser sustentada por Augusto Gomes de Almeida Lima ...
nfim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro, Typ. de G. Leuzinger &:
Filhos, 1.883, in-4.o gr. de 1. fi., 80 pp., 2 IT. (8. da F.) .

5162. - Dissertação. Veg-etaes tonicos brasi leiros. Proposiçõe . Dos alca loides ve
getaes cbimico-pharmacologieamente considerados. O u o dos vinhos artiliciaes será
prejudicial á aude ~ Das contra· indicações da ane.thesia cirUTgica. These apresentada
ti Fac. de Med. do Hio de Janeiro em 27 de Setembro de 1883 parn ser su tentada
por Franci co Maria de Ml'llo Oliveira ... aO III de obter o gr:io de doutor em me
dicina. Rio de Janeiro, Typ. da Re'/). do Exerc. Bras., 18 3, in·4.o gr. de 1. 11.,
155 pp., 2IT., 2 esL, 9 gravo e i mappa. (B. da F.)

5163.- Dissertação. Medicação revul iva. Proposições. Das qui nas chimico-phur
macologicamente consideradas. Operação de Porra. J:Iypoemia intertropical. Thesc
apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro em 29 de Setembro de 1883 para ser
sustentada por Antonio Nunes Gaivão Juniol' ... afim de obter c gráo de doutor em
medicina. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1.883, iD-4.O gr. de 1 fi., 71 pp., 1. n.
(13. da F.)

5i6lj,.- Dissertação. Acção physiologica e t.herapeutica do leite. Proposições. Do
opio chimico-pharmacologicamente considerado. Tratamento da retenção das urinas.
Febres perniciosas no Hio de Janeiro. The e apre entada á Fac. de Med. do Hio de
Janeiro em 29 de Setembro de 1.883 para ser su tentada por Antonio Xavier de Al
meida ..• afim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeil'o, Typ. de G.
Leuzinget' &: Filhos, 1.883, in·!],.O gr. de 1. fi., 50 pp., 1. fi. (B. da F.)

5165. - Emprego do salicylato de sodio no rbeuma'tismo ugudo. Observações coo
lhidas na clinica do illm. sr. dr. Iartins Costa. V. Ann. Bras. de ]Il.'ll., XXXV
(1883-8(&,), pg. 9. (B. da F.)

5166.- Da Blatta orieutalis no tratamento da nephrites pelo dr. Altonso Pinheiro.
V. Ann. BI"as. de ][ed., XXXV (1883-8!J,), pg. 235. (B. da F.)

5167.- O alveloz no tratamento das ulceras cancerosas pelo sr. dr. Ignacio Alci·
biades Velloso. V. Gaz.llIed. d~Baltia, 1883-84,pg. 518. (8. daF.)

Tambem sahiu na União J1Ied., l.88q" pg. l.20.

51.68.- Formulario magi~tral de tb.el'apeutica (apontamentos) organisado pelo
dr. Urias Antonio da Silveira, &. Ban'a Mansrt, Typ. Anrol'l~ Ba1'l'amllnSense de João
Z01'Oast1'o Bittencow"t, 1.884, in-8.o de VI-374-X pp. num. (B. da F.)

5169. - Formulario thel'apeutico contendo breves noções de tberapentica e grande
numero de 'principaes formulas dc clinicos bra ileiros, pharmnceuticos e alguns
autores e trangeiros por Joaquim Marcelliuo de Brito, &. Rio de Janeiro, 'fyp. na
debrandt, 1.884, in-8.o (B. da F.)

5170.· Do .emprego da estrychnina no alcoolismo pelo sr. dr. Clemente Ferreira.
V. Untão Med., 1884, pg. 1.59. (13. da F.)
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5171.- O iodoformio na tisica pulmonar, na hemoptyse e na coqueluche pelo
sr. dr. Jeronymo de Cunto (da Barra do Pirahy). V. Uniria lIfecl., 1884., pg. 163.
(D. daFo)

51720- Da acção physiolog-ica da pereirina e de seu mechanismo pelo sr. dr. Gui
marães. V. União Med., 1884., pg. 269. (B. da F.)

5173.· Do uso therapeutico do quingombó ou quiabo (hibiscus esculentus) por
Eusebio Martins Costu. V. Rev. Pilarmo, I (1!l84,), pg. 70. (B. da Fo)

. 3.°

Electrotherapia

5174.. - Do galvanismo e sua util idade em mediciua, pelo dI'. 1. J. Rodrigues.
V. Ann. B/·as. de Med., V (18Ml-50), pgo 1f1,. (8. da F.)

51750- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 5
de Dezembro de 1851, por Antonio Joaquim de Miranda Nogueira da Gama. Rio de'
Janeiro, Typo do Dim'io de N. L. Vianna, 1851, in-4. 0 gr. de 61 pp., 5 II. (8. da F.)

Pontos: Lo Da applicação do galvanismo e da maquina eleclrica como meios
therapeu ticos ; 2. ° Marear os Iifi ites en tre a pathologia interna e externa. E a ser esta
divisão pbilosopbica, qual d'ellas gosará da supremacia; 3. o Acido prussicoo Agoa de
louro cerejo, sua aClião phisiologica. Indicações thel'apeuticas e doses.
5176.- Da applicação do galvanismo e da machina electrica corno meios therapeu

ticos (pelo dr. ogueira da Gama). V. Ga::o dos Rosp., II (1851-52), pp. 325, 3~0,

355 e 371.
Expo: Dr. Do A. Martins Costa.

5177.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia e perante a mesma publica
mente sustentada em 6 de Dezembro de 1859 por Virgilio Climaco Dnmasio o'' afira
de obter o gráo de doutor em medicina. Pontos. Emprego thernpeuLico da electrici
dade, e do galvnnismo. Das applicnções do magnetismo anim91 e therapeutico. Qual
o melhor meio de preservar os edilicios do rnio, e quaes ns plnntas que podem sup
prir os para-raio ? Mostrar pelo e.queJeto, que o homem foi creado para andar
erecto sobre os dous pés e não sobre os quatro membros. Ballia, T!Jp. de Antonio
Olavo da França .Guerra, 1.859, in-~. o gr. de i no, 252 pp., 1 n. (B. da F.)

5178.- These apresentada á Fnc. de Medo do Rio de Janeiro por Antonio de 80uzn
Campos. Rio de Jallei?'o, Typ. Academica, 1872, in-4.. o gr. de 1 fi., 49 PPo, 1. n.
(8. da F o)

Pontos: LO Das vantagens da electro-thel'apia no tratamento das molestias
cbronicas do systema nervoso; 2. o Syphilis ; 3.° Acupl'essura; 4. o Da electricidade
como meio tberapeutico.

5179.- l'hese de sutliciencia npresentada á Fac. de Med. e sustentada pelo dr.
James Macfadden Gaston. Rio de Jane i1'O , Typ. de F. A. de Souza, 1.873, in-4.. o gl'.
de 1. n., 23-fI, pp., i n. (B. da F o)

Ponto: Electro-Lberapia.
5180.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Manoel Monte

GodinlJo. Rio de Janeiro, Typ. Academica, 1873, in·4. 0 gr. de i n., M pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos: LO VanLagens da electricidade na therapeutica cirurgica; 2. 0 ElecLri
cidade; 3. 0 Medicação anestbesica; 4. o AcupressUI'a.
5181.- Applicação do galvano-caustico á cura radical do hydrocele. V. Rev. _~[ed.,

1.873 - n, pp. 3~4, 356, 377, a8 ; 1.874 - 75, pp. 20, 44., 72. (B. da F.)
Artigos do Sor-. Dr5. Antonio Murcolino Fragoso, V. Saboia, ~Jotta Maia, A.

Felicio dos Sanclos e CarLLs COSt,l.
5'182.- Thc e aprf-sent:,da á Faco de Med. do Rio de Janeiro por Pedro Macedo

de Agujar. Rio de J[l?Hil'O, Typ. AC.ldemicc!, 1874., in·4.. o gr. de 2 ±r., 11.7 pp., i fi.
(13. da F.)

Pontos: LO Electrotherapia; 2. 0 ElIeilos lia electricidade dynamica; 30° Hemor
rhagias puerperues; 4. o A leilamen to na tural, arlificia I e mi xto em geral e em par
ticular do mercenario atte'ntas as condicões em que se acba a cidade do Rio de
Janeiro. • l.,. lJ
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tH83.- A elect.l'o·therapia nos aneuri"mns; intel',ll'etação de um caso recenle
pelo dr. Bueno Mamol'é. y, Gaz. Med. {li Bahia, 1877, pg.213. (B. da F.)

518fJ,.- Tilese para ser publicnmente nstentatla perante a Fac. de ~Ied da Bahia
em l'\ovembl'o de Hl77 alim de obter o grtÍo rle d.!lltor cm medit.:lna por Caries da Silva
J"opes. Bahia, lmpl'ensaEIJo/wl1ÚCL, 1877, iu-fJ,.o gl'. de2 tr., 85 pp., 1U. (13. da F.)

Pontos: LO Galvano cau tico e suas indicações; 2.° lmportancia da auscul·
tação no diagllostico da pren hez; 3." E tando cull i vado) e con hecido en tre nós o
eucaliptus, qu:tes são os prepal'al!os plial'llIaeellticos que pMe fornecer, e qual ou ql:aes
os mais \ antajo os; 4." negill1en alimcnlar.

5181>.- Thf'se de doutoramcnlo npre~entadn á FiIC. de Med. da Bahia e publicn.
mente sustenlada em Novembro de 1877, por Gui Iilcl'me Studart. Bahia, Typ. de
AlTo/!so R17nos & C.o, i877, in-lbo gr. dll 2 n., i!j,fJ, ·15 pp., 1 n. (8. da F.)

Puntos: L° D.t eleclrotherapia; 2.° Qual o melhor lratamento da febre amarella i
3.° Ua eclalllpsia; 4." Da ozolla.
5i86.-Caso de cilyluria, elephllncia do escl'oto, escrolo lymphalico, craw-crnw e

el'y~ipela elll um mesmo individuo; descub"lmellto pcla elel'lricidilde com excl'JJenle
resullado, pelo dr. :)ilva Ara ujo. y. Gaz. Med. d'J BahiLL, 1877, pg. q92, (B. !la F.)

Este interessante artigo do Snr.Dr.Silva Maujo foi analy~a,lo pelo Sllr.Dr. Bourel
.-Ronciere. nos Afcilives de Méd. Navale, de ~Iarço de 187!l, t. XXIX, IJg. 200, e referido
:i Sociedade IIJ"tlica dt' Londres. 11111 se são de 27 dt) IIle'llIlI IIlt'Z e anno pelu SUl'.
Sp'Jucer Cobbolú. V. 7'lte Lancet. de Lond res, de 30 de Selem bro de 18~8.

5i87.- Tl'aitement de l'elepllanliasis du scroLum et de la Iymphecta,ie des P9YS
chauds par I'lllectricité. V. JOLti'lVLl de Thérap. de GulJler, t. 6, i8i9, pg. 7"2. (B. da F.)

Di88.-Do emprego dns correnlr.s cuntinuas nas afft'cções IYll1phaticas dI! r.onjun·
tiva e da curnea, pl'lo dr. Moura I3rasil. Y. Afclt. de llfed., Gil'. e Ph(wln. d:J BrClsil,
u.05,1880,PIi.6. (B.daF.)

5189 - Trailement de I'élépllauliilsis des Arabes par les couraul continlls et
interrompus silllultanémenl, par MM. Moucorvo et da Sill'a Araujo. Y. G.lzette Hcbd.
ele UM. el de C/úr., Hl8U, pg. 281. (B. da F.)

5190.- Traitement de I' é'lépballliasis par MM. Silva Araujo et Moncorvo.
V. Gmlte lJébcl. de Med. et de Chir., 18tH, pg. i5~. (1:1. da F.)

5i91.- These apresentarIa á Fac. de Med. do Hin de Janpiro e 5U lentada pelo
dr. !:lento Ferraz !lo Nascimcnto, em 9 de Dezembro de 1381. Rio de Janeiro, Typ.
jJ[ontenegl'o, 1881, io-q.o gr. de 111f., 4G pp., i fi. (8. dn F.) .

Pontos: 1." Da electrothl'I'al,ia; 2." Ell'eitos da electricidade; 3.° Ure1lJrolomia
inlerlltl j 4." ~Jeningite tuberculosa.

5192.- Tbese apresentada:í Fac. de Med. do Rio de Jalleil'O e sustentada em ilk
de Dezembl'o de Hbi pelo dr. Alvaro Georgiano de Lacrrda Rio ele Janeiro, Typ. ele
J. D. deOliveil'a, iti81, in·q.o gr. de 21f., 75 pp., 21f. (B. da F.)

Pontos: Da e'ectrotllerapia j 2.° Unidaclee pluralicladedas especies j 3. oCurativo
das feridas aCllidt:ulaes e cirLlrgicas; 4." Do diagnoslicu e tm lamen lo da parlll ysia
agitante.

5193.- De l'emploi de ]'électricité dana le lraitement de I'éléphanliasis, par M
M. Muncorvo et Sil\'a Araujo. -Note cornmuniquéé [lU Congrés d' E'léctricilé en
1881. V. Gaz. Hebd. de ~[dd. et C/Ill·., 1882, pg. 96. (B. da F.)

5i\l4,- Tratamento das alfecções pulmonares pela electricidade pelo 51'. Aquino
Fonseca. V. Goz. dos H,S1J. (lti83), pg. 1'l (B. da F.)

5195.- Dis~erlação. Da appli<'ação da electricirlarle nas filJromas do utero. Propo
sições. Vi~bilidade do feto. Disl.Ocia felal. Indicaçõc e contra-indicações da pereirina
e seus saes nas manil'eSlllltões agudas da malaria. Tbese apresentada á Fal:. de M.}d.
do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de 1/it:!3, para ser sustcntaàa por Pauln Joaquim
da Fonseca ... alim de obter o Irrá() de doutor em medi }iua. RIO de Jl/nei1'o, Typ. de
G. Leuzmgel' & F1lho~, i883, ill-fJ,.o gr. de 1 fi., 6q pp., 1 fi. (B. dtl F.)

5i96.- Di~sertação. Da eleclrolyse applicada corno lratamenlo na coarctação da
uretbra. Pl'llposições. Do opio chimico-pharlllal:oJu!!icameULe I:onsideradn. Da conlra
indicaf;õe~ da anesthesiil cirurgit.:a. Chyluria. These apre."eOLII!la á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro em 2\'1 de Setembro dl"l iStj3 para ser su 'tentllda por AnLonio Pedro
Monteiro Drumond, Rio ele Janeiro, Typ. de G. LeLtzingel' & Fil/tOs, 1883, io-(j,.o gl'.
de i fi., qfJ, pp., i n. (B. da F.)
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Hydrotherapia

5197. - TIreves consideraçõos acerca do emprego hygienico e therllpeutico dos
banhos de mar. 'l'hese que foi apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e
sustentada em 18 de Dezemul'o de 18q5, por José [i'erraz de Oliveira Durão. Rio de
Janeiro, Ty}}. de Tei:reim&C"., i8q5, in-q.o gr. de~ rr., 45 pp. (B. daF.)

5198.· Manual de llydro-sudo-lherapia ou directorio para qualquer pessoa poder
em sua casa curar-se de uma gl'ande parte das iufermidades que amigem o corpo
humano e não empregando outros meios mais que o suor, agua fria, exercic-io e
regimem. Rio de Janeil'o, Edual'do e Henrique Lwnmert, 1848, iu-4.0 de 10 pp.

Exp. : In.L I-Jj.lorico.

5199.· Pratica elemeutar de hydro-suclo-therapia ou modo de curar as molestias
com suaclúres, agua fria, regi meu e axel'cicio pelo dr. Autonio Ildefonso Gomes com
observaçõe, e notas de Sl18 ultima viagem nas provincias do Rio de Janeiro, Mioas e
S. Paulo. Acompanhada de umu estampa. Rio de Jalieil'o, E. &: H. Laemmert, 1851,
in-q..o de iQlj, pp., 1 est. (13. da 1".)

5200.- Fac. do Mod. da TIahia. 'l'hese para o doutoramento em medicina apre
sentada para ser publicamente sustentada no dia 10 de Dezembro de 1853, por Joaqui!ll
Esteves da Silveira. Propo"içõe acerca da hydrotherapia. &dti:t, Typ. de Epiph:mio
Pedroza, 1853, in-q..o de 2 IL, 10 pp. (TI. da F.)

5l01.-'l'bese apresentada:í Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 5 de
JunllO de 185'J, pelo dr. Erne. tO'Muuiz Cordeiro Gitaby. Rio de Janeiro, Empreza Typ.
Dous de Dezembt'o dJ Paula Bdto, 185!J" iu-Ij,.o gr. de 28 pp., 5 JI. (B. da 1".)

Pon tos: LO Agoa do ma '" elIeilos pbysiologicos e tberapeuticos ; 2. ° Das moIestias
do lllaxillor inferior em getal, das degenercscencias em partícular, e seu tratamento;
8. ° Qual a composição dos calculos urinarios? Qual o meio de os reconbecer peja
analyse 1 O tralamento a empregar-se será 0 mesmo á vista da composiçãO destes
corpos 1

5202.- 'l'hese apresentada á Pac. de Med. da Bahia e perante ella sustentada em
Hi, de Abril de 1856 por Bernardo José Alfonso ... para obter o gráo de doutor em
medicina. Ponto:;: Lo Será a hydL'Olhel'apia um tratamento ellicaz e racional? E em
que enfermidades? 2.0 Quaes as enfermidades em que aproveita a hydro~herapia ? 3."
Na operação da cataracta á que se deve d:ll' a prefereucia: ao abaixameuto ou á
extracção? 4:.0 Como reconheceremo que o cadaveL' que se nos apresenta pertence a
um individuo qne. morreu afog:ldo ? &thirt, Typ. de Epi}}hanio Pedroza, 1856, in-~.o
deq,JI.,38pp. (B. duP.)

5203.· 'l'hese sobre quatro pontos dados pela Fac. de Med. da Bahia, apresentados
e publicamente sustentados lJerante a mesma Fac. no dia ... de Novembro de 1857
pllra obter o gráo de dou tal' em medicina Francisco Cezario Cardozo de Burgos.
Pontos. Qnaes as enfermidades, em que a ilydrotherapia mais aproveita? Que tra
tamento convém mais na ai bumin uria ? Diagnostico differenci:ll entre carie e necrose.
suas eausas, e seu prognostico. Como reconhecer-se, que uma criança nasceo viva?
RetMa, Typ. do Antonio Olavo d~ Fl'anÇit Guerra, 1857, in·4.0 de 3 If., 18 pp., i fi.
(B. da F.)

520~. - 'l'he e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em
Dezembro de 1.858 por Manoel FL'ancisco 'l'eixeira ... para obter o gráo de doutor em
medicina. Pon tos. Lo Da medici.çiio hydrotherapica. 2.° O desenvol vimento dos virus
poderá ter lugar no orrranismo dadas certas condiçõe . 'l'ratamento cirurgico do
cancro do soio. Existem bases em que se lenham fundado ou se possam fundar os
toxicologi. tas parti uma boa cla sificação de venenos? Bahia, T'!l]J. de Camillo de LoUis
1Ifasson& C.o, 1858, in-~.O gr. de 3 fL, 30 pp., 1 fi. (B. da 1".)

5205. - 'l'hese apresen lada e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em No
vembro de 181í9 POI' Manoel Alves Senão ... para verificação de seu titulo. Ponto.
Da hyclrothorapia e (le suaS applicnções em algumas molestias. Bahia, Typ. e Livl'. de
E.Pedl'oza, 1859, in-4.0 gr. de 1 11.,1.6 pp. (B. da F.)

5206.- Hydrotheropia por Joaquim dos Remedias Monteiro, &. Rio de Janeiro, Typ.
PO}Jul(w de Azerodo Leite, 186'1, ill-8. 0 g'l'. ele 24 pp. (B. da 1".) \.O~

5L
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f>207.- Fac. de Med. da Bahia. Dissertaçiío. 1.0 Da hyl1rothrl'apia no tratamento
das mole lias nervo-as. 2.° Propllsirõ(-' . I'ólie- e i1llil'mar ('m gtlral ou l-'Xceprional
mente que houve e,;Lupro ? a." Indicações e conLra·indic:ações da UI't'Ll1l'uLulllia
interna. lJ,.0 AsLl1ma. Tlle e apl'csl'lILilda para ser sustentada elll Novelllbro de 1869
por Jo. é Paulo Antunr.s ... para obter o grilo de doutor cm nll'rlic.:illil. 13 tldrl, TUp.
de CClmillo de LeLlls Masson & C.", 18li9, iu-v 151'. de 1 n., IV. 2'k pp., '1 fi. (13. da l'.)

f>208. - ThL'.e apl'esrntada ii Fac. de I\ierl. elo Hio dr. J,meil'o e oU tt'ntada om 6 de
Dezembro de 1869 pelo dr. Henrique Carlos da Borha Lima. Rio de Jtlnl'it·o, TUp.
UntV. dI! Lae1llmCl-t, 18li9, in-'bo gr. de2 n-., 50 pp., 1 n. (11. ela F.)

Pontos: LO 00 emprego da hydl'olhel'apia no tmtamento das moleslias chronicas;
2.° Dos exerci cios pl1ysicos con idel'adl)' como IlIodificarlol'cs do sangue; 3. oDo em
prego da força em obstetricia ; 4. ° ~Ietereologia elll geral.

f>209.- Tl1ese apre ontada 6 Fac. de M d. do Rio de Janeiro e 11. tentada em 3
de Dezembro de 18li9 pelo dr. JO'é JusLino ele Mello. Rio de Janeiro, Typ. dú Apostolo,
1870, in-!J,.o gl'. de 4 IT., MI pp., 1 fI. (B. da F.)

Pontos: LO 00 emprego da hyrlrotllerapia no t!'atamento rIas 1110le Lia chl'onicas;
2. ° Atllmospilera ; 3.° Das heranças lI10rbidas ; 4.° D.1S modificaçãe' que se noláo no
utero occasionada pelit prenhez.

f>210.- Clinica bydrotherapica. Tremor choireico parcial que data de cinco annos,
angina do peito intercurren te, cu ra com pIeLa desta molesl ia pela hyd 1'0Lherapia
em dons mezes (p"lo dr. Carlos Eboli). V. lillll. Bras. ele .ilIed., XXJI (1870·71),
pg. 236. (B. da F.)

f>2iL - BysLeri. mo curado ad miravel men Le pela hydrotherapia (pejo dr. Carlos
EboJi). V. Ann. Bras. de jJfed., XXII (1870-71), pg. 239. (D. da P.)

5212.- Hydl'otherapia. Memoria ... pelo rlr. Cados. (!;boli. V. Ann. Bras. de Mecl .•
XXII (1870-71.), pp. 3li9, lJ,09; XXIV pp. 68,269,281, iJ21. 361, lJ,58. (B. da F.)

5213.- The.e apl'esentadaá Fa . de {,[ed. do Rio de J3neiro para o oncur o a um
Jogar de lenLe da cadeira ele materia medica pelo dr. José Tboll1ô1Z de Lim<l. Rio de
Janeiro, TUp. Univ. de Lae11lmel't, 1871, iu-(t,.° gr. de 2 IT., 36-10 pp., i fI. (8. da F.)

Ponto: Hydl'otlJerapia.
5214.- ThA e apresentada á Fac. de Med. elo TIio de Janeiro por Carlos Fernandes

Eiras. Rio de Janeiro, Typ. Central (le Brown & Evansto, 1877, in-lJ,.o gr. de i n.,
H(j, pp., i fI. (8. da F.)

Pontos: LO Da indicações e contra-indir:ações da J1yrlrothel'apia no tratamento
das moleslias do sy·tema nervoso; 2.° Das quinas; 3.° Da loucura pUCl'peral; 4.°
Nervos vaso-motores.

5215. - Par"cer sobl-e a o talistica elo Instituto BydroLherapico de Nova Friburgo
apre bntarIa pelo sr. dr. Cal'los Cboli, feito pr.lo dr. J. Z. 1\1. Brum. V. Jlnn.
Bras. de ~[ed., XXIX (18i7-78), pp. i8 e 72. (8. da F.)

5216.-These apresentada a Fac. de Med. do Ilio de Janeiro por Jono COIll'ado
de Niemeyer. Rio (l~ Janei1'o, '1'111J. SOl/-es & Nil'mcyel', i878, in .11.° gr. de 2 li.,
84 pp., 2 IT. (B. da F.)

Pontos: i.O Das indicações e c~ntra-inr1icações da hydrollJerapia no tratamento
das Il10lestia do systema nervoso; 2.° 00 envenenamenlo pelo pllosplJ 1'0; 3.° Ope
rações reclamadas pelo tumores lJemorrhoid<tes; l~.o Da ipecacuanlJa: sua acção
plJysiologicae tllerapeutica.

5217.· Da hydroLberapin racional CO'110 modificador hygieoico. IJY'!rometria. Li
thotricia. Da hep'1LiLO. These apresentada á Fac. do led. do Hio de J,meiro em 30
de Setembro de 1879 e sustentada perante a F'lC. de Med. da Ballia em ii de Janeiro
de 1880 pelo dr. Antonio Alves de Lima JUDiaI'. Rio de JaneiTo, ~Illtlte!/ , Costa
&: C.a, 1880, in-!I,.o gr. de 6 fI., 46 pp., i fi. (fI. da F.)

521.8.- Tllese apresentada ii Fac. ele Med. do Rio de Janeiro por Eduardo Corrêa
de Azevedo. Rio de Janeiro, '1'UP. de A. Guimarães & Comp., 1882, in-(j,.o gr. de
1 fi., 122 pp., i fi. lB. da F.)

Pentos: LO Acção physiolo~ica e tbel'nreutica da hydrotherapia; 2.° Athmos
phf'ra; 3.° Hemorrllagias puerjJeraes; {~.o Vias de ahsorpçáo dos 1I1edicamentos.

f>219.- Dissertflçiio. Proposi~ões. LeLh<llidade dos ferimentos. Apparl'lho cirenla
torio em geral. Da' acçõrs refIexas. Tllese apresenLaaa á Fac. de Med. do Hio de
Janeiro em 20 de Setembro de 1883 para ser sustentada por Augusto Antonio de
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Toledo MaLtos ... afim de obter o gráo de dontor em medieina. Rio de Jwneil'o, Typ.
Central ele Evaristo RodTi.ques da Costa, :1.883, in-4,.o gr. de 3 LI.,4,9 pp., :I. fi.
(E. da F.)

õ220.- Da acção pbysiologica e tberapeutica da bydrolherapia. Condições do
eslupro. Fracturas elll geral. Da cremação de cadaveres. The,e apresentada á Fac.
de Med. do Hio de Janeiro ell1 27 de Selembro de :1.883 para ser susLeutada por Joa
quim Quitauilha NetLo Mat:haelo ... al1m de obter o gráo ele doutor em medicina. Rio
de Jalleú'v, Typo.rJl'aphic! Nacional, :l.81!3, in-4,.o gr. de 2 fl'., 78 pp.,:I. fi. (B. da F.)

õ22L- These apre!'entada á Pa . ele Med. da Hahia para ser perante ella suslen
tada por FrancIsco Cunegundes Vieira Dias ... afim de obter o grlio de doutor em me
dicill!l. BL1!ia, Typ. dos Dous 1I'I~!ndos, :1.883, in-4,.O gr. de 3 LI.,6!l, pp., 1 fI.
(B. da F.)

Pontos: ~.o Hydrotherapia j 2.° Qual o Ilrocesso mais vantajoso para dessecação
dos vegrtaes desli nados a usos pllarmaceuticos; 3. o Etiologia do beriberi; ~.o

Considerações sobre o abortamen to.

Dosimetria

õ2'iJ:2.- TralMlo pratico de medicina dosimetrica ou indicação dos symptomas
princip3C's das molestias e dos meios dosimelricos empregados no tratamento d'ellas.
Obra desLinada aos srs, medieos ruraes, fnz,'ndeiros e habitanles do campo pelo dr.
Jono RaYlllundo Pereira da Silva., .Primeira ediçiio. Rio ele Janeú'o, Typ. do Imp. Inst.
Art" :1.877, in-8.0 de XVI- V - 700 pp. (H. da F.)

5223. - Breve guia sobre o trfltamento das molestias pelo methodo dosimetrico,
composta pejo dr. José de Goe-, e Siqueira. Rio ele Janeiro, Typ. Centl'al de Eva1'Ísto
R. da Costn, :1.878, in-8.0 de 96 pp.

Exp.: A. do VaUe Cabral.

õ224,.- A elosimetria eomo methodo 13m therapeutica. Como foi comprehendida,
acceita e apresentada á A"arleo'iu IlIlperial dr. Medicina e fi Sociedade Medica do Rio
de J,lneiro pelo dr. José de Góes e Siqueil'a. Rio de Janeiro, Typ. ele Fernandes, Ri
bei?'o & C.o, :1.878, in-8.o de '16 pp. (B. da F.)

õ2'iõ. - A dosimetria, suas vantagens debaixo do ponto de visla da qualidade,
quantidade e prcro dos medicamentos, slla dosagrm rigorosa e tempo de tr{ltmnento
elas molestias. Rio de Janeiro, Typ. de Atmeicla 1l1!tTlJues & C.a, 1878, in-8.o
(H. da F.)

5226.· A medicina dosimelric'a apresentada aos estudantes de medicina pelo estu
dante P. A. Nólbl1cO de Araujo. Rio de Janeiro, 'l'yp. Cosmopolita, 1879, in-8.o de
60 pp. (H. ua I~.)

õ227. - Gu ia da medit'i na dosil11etrica seguida da discussão de suas leis, sua ori·
gem, ua iI1Lroelllc~:rl(l no Brasil, Ons, valllagens e meios ele acção: 3." erlição corre
cta e augment.ad[J, Composta pelo dr. Jo Ó d~l Góes e SiljUeira, &. Rio ele Jimeiro,
'l'yp. Centml de EVa.I'islo Rodrigues ib Costa, 1881, ill·8,o de 2Ui pp. num.
(B. da F.)

2228. - A dosimetria perante a tberapeutica. Breve discussão sobre o systema do
dr. Hurggraeve. Pelo dr. Deocleciano Pegado. Valença., TY/I. do Tempo, :1.88:1., in-í.o
de 2. pp. (8. da le.)

õ2!lÇ),-lIfedicina dosimetrica ou allopathia moderna. Sal e granulos dosimetricos
do dr. Nal1ry, sua superioridade no tratamento das moles tias, & . •Rio de Janeiro,
Typ. BI'asildm, '188;), in-S.o de 66 pp. (8. da F.) -

Homceopathia

tl230.· Folhinha bomceopntbica do Brazil para o allllO de iR4,6, sexage~imo se
gundo da vOl'dadeira 11l"d il:i na. Nictlteroy, Typ. Nictile?'oyense ele .il'!. G. de S. Rego,
:l.8Mí, in-8. o.de 8 fI., 63 pp. (B. da F.) 1.0+
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0231.- DlUlS palavras sobre a hommopaLhia; relo dr. J. M. de Noronha Feita!.
V. AmL de Jled. Bt'as., I (18!l5·M:i), pg. 470; e li (1846·47), pg. 35,

Exp.: Bibl. Nacional.

0232. - Duas palavra sobre a homceopaLhia pelo dr. José Maria de Noronha F13Hal.
Rio (Lc Janeiro, Typ. lmp. de Ji'. cle Pauh Bt-ito, 18'1.6, in·q..o, 211'.,8 pp.

Exp.: Instituto Historieo.

5233. - Duas palavras sobre a hl.lmmopaLhia. Segunda pnblicação o[f{}recida ao
iIlm. snr. dr. 1. V. Torres Homem pelo dr. José Maria de N'oronha Feita!. Rio de
Janeiro, Typ .. lmp. de F. de P{eul{e Brito, i8í,6, in-4.o de 12 pp.

Exp.: Acad. Imp. de Modicina.

5234.- Hemmopathia, por Luiz Antonio de Ca troo V. A Seielleirr, p~. i5,
Exp.: Dibl. da CalDara MunicilJal.

5235. - These apresentada e sustentada na Escola HommopatlJica, obre a lheoria
da vida e da nutrição do dr. Mure. V. li Seiencilh, pg. 21.

Exp.: Bibl. da Camara Municipal.

5236.-Umhomceopatha da America do Sul viajando na Europa. Por D. A. C.
Duque-Estrada. V. A Seiencia, pg. 28.

Exp.: Bibl. da Camara Municipal.

5237 .• Pathogenesia brasiJeil'a, collecção das cxperiencia' pura feHas na Escola
Homceopathica do Rio de Janeiro pelo dr. Mure. V. li Seiencia, pg. 33.

Exp.: Bibl. da Camara Municipal.

0238.· Dynamismo vita!. Questão de doutrina por E. AcI ermann. V. A Scienci~,

pg. 4,1.•
Exp.: Bibl. da Camara MU3ici.Jal.

5239. - Faclos clinicos. Perseverança por J. V. Marlins. V. li Seiencia, pg. 45.
Exp.: Bibl. da Camara ~~unici paI.

5240 .• Cliniea hommopathica do dr. J. D. P. de Figueiredo. V. A Sciencia, pg. 47.
Exp.: Bibl. da Camara Municipal.

5241. • Pathogenesia brasileira por ~I. D. Moreira. V. li Sciencüe, pg. 50.
Exp.: Bibl, da Cama"a Municipal.

5242. - Posologia homceopathica. 1." li\ão do curso de doutriua Hahnemaniana
(pelo dr. B. Mure). V. A Sciellcia, pg. 81.

Exp. : Bibl. da Camara Municipal.

5243. - Pratica elementar de hommopathia precedida de um di curso contendo n
histor.a da hommopatbia e as principaes regras para!a sua applicaçiio; segunda
edição, por B. Mure e J. V. MJrLins, aug. ue 33 medo novos exp. na Europa, e de
50 subst. do Brazil, &. Rio de Janeiro, Typ. FI'((ltcez'l, 18!17, in-12.o

E' pulJl. do Inst. Hommopathico elo Brasil.
Exp.: BibI. NarÍJnaJ.

0244,- Medicina domestica homceopathica do dr. Hering ... traduzida pelo ...
desembargador João Candido de DJOS e Silva e annotada por João Vicente Martins,
para servir de supp. á PraUca eltlmentar da homceopalbia, quarta edi'ião de
1851.. Rio de Janeiro, Typ. ltnp. e Consto de J. Vil/enelwc e Comp., 181)3, in-8. o
gr. de xrv pp., 1 n., 44:l pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

524,1,. - Propaganda homceopathica na Dahia desde Outubro de 1847 até Março
de 1848, por João Vicente Martins ... Mandada imprimir pelo sr. A. J. de Mello
Moraes, &. Bahüh, Typ. Univers'ct do C. llIel'c cntil de I. H. C"jlheiro, i8'~8, 3 vai .
in-4.o de 6 II. inn., 362, 2i5 e 296 PP. com o retr. de João". Martins lilh. no Rio
de Janeiro por A. de PinUo. (B. da F.)

5246. - O Conselho de SaIubrida'Je PuIJlica e os habitantes da cidade e provincia
da Bahia. (POI' João Vicente Martins.) Bahia, 'l'yp, de Epiph:wiJ Pcdroza, i818, in-4.O
de Xl[[· 143 pp. (D. ca F.)

Questão entre o ConsellJo de Saluhrirlade Publica da Balda e Joiio Vicente Martins
e Alexandre Rouen, que exeRciam a profi ão medica pelo syslema 110mreapa Il1i&o, scm
estarem con v8nientemell te habili latlos para cCI'rar.
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524,7. - Re. uma de medicina praLi a di tribuida as materias por ordem alplia·
belica, seguiLlo lJlJ'r dui' fO\'lIlU/;ll'ios; bum pal'li(;Ular a l' La OIJl':l, OL1tru geral; por
hum indice com os nomes vlllgare~ d~s mui sLias GllI refereucia aos di! sico, paril
r<leiliLar a inlelligencia destes; e de hum reSlllllO de 11Iedicioll bumrellpaLllica: ohl'a
nproprillda ás pes uas que l1abiLão longe do' recursos medicos. P lo filcullaLivo J(usé).
de A(lmeida). e Silva, &. 0111'0 Preto, T!f]J. Imp. cl,' Be1'/ttmlo Xllviú Pinlo de Sousa,
1.8/j,8, 2 tOlll. in-4,.o de XVl-336 pp., i n. e de X-a18 pp., i n. (B. da F.)

524,8.~ Dotrina medica bomooopaLhica examinada na rei lições theol'iea e pratica
pelo dr. H. C. Gllegrard '" Pa"sOll li porLug-uez o dr. João Candido de Deo e Sil,·a.
Rio de Janeiro, Typ. de L. A. Ferreira de Menezl's, 1.81,8, ia-8.o de 24,5 pp.

Exp.: Biul. Nacional.

õ2lj,9.- Manual homooopatl1ico pelo dI'. Emílio Germon ." Segunda edição, corro
e aug. pelo auctol'. Rio de Janei1'o, Eduardo e fIenrique L'unnmert, 184,8, in-12.0 de
390 pp.

Exp.: Biul. Nacional.

õ250. - Instrucções para os enfermos que são tratallos homooopathicamente por
João Vicente Martins. Rio de Janeiro, 18'1,9, in-4.0

Exp.: Dr. Fernando Mendes de Almeida.

52õl.- DocLrine de l'école de Rio de Janeiro et patbogénésie brésilienne, conte
nanL une exposition méLl10dique de I'boméopathie, la Joi fondamenlale du dyna·
misme vital, la tbéorie des dose et des maladics cllronique', les macl1ines phal'llla
ceutiqaes,l'algebre symptomatologique, la t:Jassilication phiJosopllique des espéces
medicinales, et trente six eX[lérienco' pure3. (Par B. Mure.) Paris . .. Rio de Ja
ne11'O, 1849, in-8.0 com fig. inlerc. no texto. (B. da F.)

Occone no alto da folba de rosto: Publication de l'Institut Homéopalhique d/I
Brési!.

õ252. - Homreopathia. Discurso proferido na Camara dos srs. Daputados, pelo sr.
cons. dr. Jo é Martins da Cruz Jobim. V. Ann. Bras. de ]jled., V (1.849-50), pg.
1.38. (B. da F.)

5253. - Propaganda homreopathica. Uma viagem pelo norte do Brazil a Portugal.
Por João Vicente i\'[arlias. V. O lIfedico do Povo, n.O 1 de 26 de Junho de 1.850.

Exp.: Bibl. Nacional.

52õq,.· Clinica homooopathica (na Bahia). (Pelo dr. Mello foraes.) V. O Jledico
do Povo, n.O 1 de 26 de Junbo de 1850 e sego

Exp.: Buil. Nacional.

. õ2õ5.- A hommopathia no Pará. Artigos extf'actados do periodico l'reze de Maio,
de sabbado 1.5 de Junho de 1.850, n." 57. V. U Jfedico do Povo, n.os i5 e:l.6 de 1.4 e
i 7 de Agosto de 1.850.

Exp.: Biul. Nacional.

õ256. - Clínica do Hospital Homreopathico ao Caes Dourado (Babia ). V. O ~Iedico
do Povo, n.O 23 de 11 de Setembro e n.O 35 de 23 de Outubro de :1.850.

Exp.: Biu!. Nacional.

õ2õ7.- Clínica hornreopathica do secretario da Eschola Homreopatbica da Bahia,
João Francisco dos Reis, na vil!a da Feira de Santa Anna. V. O .lIedico do Povo,
n. ° 24 de 1.4 de Setembro de 1.850 o sog.

Exp.: Biul. Nacional.

õ2D8.- Despedidas de João Vicente Martins aos srs. medicos allopathQs da Bahia'.
V. OJ1i[edico do Povo, n. 25 de 18 de Setembro de 1.8.50.

Exp.: Biul. Nacional.

õ259.- A homreopatbia na i1ba de Fernando. Pelo' dr. Mello Moraes e J. V.
Martins. V. O Medico do Povo, n. 45 de 27 de Novembro de 1850.

Exp.: Biul.::'Iaeional.

(21)0. ~ Curas homreopatbica na povoação do Andarah y Diamantino obtidas por
Jo~é Maria Je uino em 1.850. V. O Medico do Pova, n. 70 d13 22 de Fevereiro de 1.851.

Exp.: Bibl. Nacional.

õ261.. Observações clinicas do doentes fracturados pelo acontecimento do dia 26
de Abril, que estão submettidos a hommopathia. V. O Medico ela Povo, n. 89 e 93 de
3 e 1.7 de Maio de 1851.. 'O~

Exp.: Biu!. Nacional.
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5262. - Meélicina dompsLiea homce pothica, ou guia pratica da arte de curar
homce ll pilthil·iIlUpnte... P lo dr. Tholllaz Codl'ane ... spg"nnda ed. corro e conside
ra,relm IIt aug. RilJ deJanein, (T!Jp. de Agostinhu de Freit IS Glúmaràes e C."), 1.851,
2 vols. in·fJ,.". de 70'1, pp., 5,6 pp.

Exp.: Bill!. Nacional.

5263. - A homm'lpilthin po la no alrance d,' lodo" canteudn a exposição dos seus
principios tias suas I~is e Illodci de :lpplic,ll:no p lo rir. Goul·é .. : Traduzida da
quilli.Õ1 odiçiio pl"'cellicln l) ;ICI'I'eS('l'ntadil pelo D·scmharg-atlor I1enl'lque Yl'lIoso de
Olivril"l. Rio elc Janeiro, E(l1bl1'do & I/cnrilJlbC L'wmrncrl, 1.~51, in-1.2,o de X pp., 1. fi"
1.07 PI·

Exp.: llilll. Xacional.

526,.,. - Guia pratica 011 formula seguida no trataml-mto homceopathico nas febres
mia milthicas e f'pidpmifoa, Por .1.0 é do O' d'Almoicla, &. Puni, T!JJl. de Sal1tos &
Fil/tOS, 1.851, in·8." de 30 pp., 1 11.

Exp.: Bill!. Nacional.

5265 - Tratado cle m,·dicina adaptado ao. ysthema homceopathico para uso das
]WSSOas não pl'ofissiollnl's rm m,~t1icil\a por P ·dro Ernesto AlJlul)lIel'que d'Uliveira, &.
Rio de Ja"eiro, Typ. Bl'1siliense de Fl',l/ICi~co Jlanoet Fen'eira, i85:2, iu-fJ,.O de
383-,:W·VIII PI)., 1 fi, (8. da F.)

5266.- O n1l'dic'l du povo, instm Cão .. , indicando os meio praticos de tratar
todas as m dl'stiils ,eg-nndo os principio da Ilomcelll'aLliia pelo dr. Mllre .. , Trael. da
ed. de Paris de 1851 P'l!' um ill.l1uceolJaLha bl'u,ileiro. Rio (le Janeiro, E. & H.
Lrceml/lelt, 18~J, in-'12.o de 3;)6 pp.

E~p.: Dibl. l\acional.

5267.- O livro dn !rentes, prim iro en aio de medicina reformada para o curativo
e regenel'açi\o elos c1oontl'S servindo de Illlll11:J1 iilstl'llClivo <lO povo, Ó nobreza e ao
clero pr'!'" o IiIl1 cio ev'tar-se os males e p 'I'igo das gr<lndes quuntid:ldrs dos remedias
pbal'lnacolog-icos 11n medicina dos Inedieo', curando- e as mole,Lia pelos IlIoios mais
pl'oliclIos e innocentes. Hl'impre,sll pelo phnrm. Mal<lqUla' Jusú Notto, da Fac. de
Med. da Bahia. RiJ(leJllneiI'O. Typ. ele F. Á. ele Almeida, 185'1" in-fJ,.o

EXIl.: Ililll. da Camara ~luniciJlal.

5268, - Tratamento hOIllOeOfl'llhico preservativo, e cllrativn elo cholera epidemico.
Instrucção ao po 'o". pelus d"lltorr~' Chargé e Jahr. Tl'<Jdlll.Ído do fr;,nc'z pelo
doutol' L). d'A. Lobo l\Io cozo. Segunda edição. Recife, Typ. Universal, Um;), in-8.o,
de 160 pp.

Exp.: Dilll. i\'acional.

5269.- Materia meLiica ou pnthogonesia homoeopathicn contendo a expo~ição

scientifica e pratica dos caracteres e elreitos dos principne- medicamento' hOlllceopa
thicos, colligi.la e po:ta ao 1llcanco elo povo pell ur. ~Iello ~10I'ae' (A. J. (Jto) •.. Se
gunda edição inteil',IInente i1ugmellt"lla de uma intl'cdllcCão . obre fi' uOlltl'inas
homcep"thicas, tratado de medicll1a geri", 11icclonlll'l0 da sig·uil1l'ocão de todos os
termo empre'l'ados em medicina pr:,ticn, dic 'iumrio d,~ el'iplivo de 111 'di 'iua geral e
hommpathica, thl'orica e pl';lti 'fi C :J1gllmu' l'elll1\ôe' . ol1re hy!!ienc publica e priva
dt!. Rio de Janeú'o, Ed /ll1'da & Henl'iqae L lCI1WWI'l, 185;>-57, 2 vols. in-'1,.o, do
LXVlII-3,,5, e UI pp. (8. da F.)

52:0. - Pathogeu>1 ia hnmmp,.thico hrasileira, contendo a d scripç50 dos mrdica
ment s in Ilgonas conhecido.; e 3naly adl·'s, para sl'rvir do C'omplt'mento á ~I;lteria

medica de Jo~o Villente Mnl'tins, por Pedro EI'IlP~to AI Illlquel'lII.l • de Oliveira, &.
RIO de Janeil'o, Typ. elc Nicai lU Lobo Vianna e Filhos, 1.856, ia-í.o ele X·28 pp.
( B. da F. )

(27).- :\'ova I raticfo elementar da homoeopnthia pelo dr. M,'1I0 Morne , &. Rio de
JI11Iel1'0, Typ. Ulúver~11 de Laelllll!ert, 1856, in-lO.o de 6 ff., fJ,33 PI)., com o retr. do
auctor. (11. da F.)

5"272. - Instrucções para os enfermos tl'alado no eonsnltol'io e peria! de horÍ1ceo~
pnLhia pura, f>tl- Hlln de S. José -5~, propriedade do João PinIJdiro de M,lgalhaes
BusLos. RIO ele Juneiro, Typ. Irnp. e Consto (le J. Villel1ettve & C.", 1.850, in-8.·
gr., de fJ,5 pp., 1. n.

EXJl,: Bill!. Nacional.

5273.- Nov I glli? cle nJ(::clicina hOll1ceop~thica e rCIWl'torio lherapcntico pelo dr.
B, Hlrsdlel, trlldllZldo do "JlelJ1ÚO (Paris 185ti) pelo dr. Leou Simon JUllior, e do
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frnncez, acrrescenlado com um artigo. obre mole tiae; de pelle- .. e um indice J'pmiE
sivo e explicativo ... pelo ue~"mb~r!..ndlJr I11'Driqlle V( 11'1"0 de Uliveira, c'. R:o de
Janeiro, Typ. Univ. ele r,IW/ll1J!Clt, HIG8, in-S.u de XV-38S pp., cum esl. culol'.

E.,p.: Bibl. Nacional.

5274,.- 1\Ianllill hommopalhico de oh tetrir'ia ou all':ilio que a art. dA parlos porle
receber da hommnpaLIJia pelo UI'. C. I:ra.erio. Rio ctJ Jalleil'o, TUp. de lV. L.
Viauna e Filhos, 11:159, in·4,.u de 2 Jr., 1(i6 pp.

Exp.: llilJl. da Comam Municipal.
5275.- A hOl1lmnpathia no hospilaes do llio de Janeiro (por II.). V. RI'vist'l

HomaJOpathicll, [ (1859), pg. ii. (E. da Jf.)
5:27lJ.- Evidl'ncia hommllpatbiea pelo faclos (pOI' V. da Costa). V. RevisLI

H01l1IlJópatluc.L, I (1859), lig. 20. (B. da r.)
51.77 .• A hornmop;lthia auxilianuo a cirul'gia (por H. ). V. R"v. H01l!llJop., I

([859), po'. [17. (E. da r.)
5278. - Bl'eve: rcfle~ões sobl e a hommopalh ia e min ha conver. ão (pelo dr. Cules·

tino do Na-cimento e Silva). V. Rev. l/olllllJoIJ., I (185\.1), pg. 0;3. (13. da r.)
5279. - Do emprego das tin .turas e glubulos j da e 'colha das dynami ~1t;ÕCS;

repPli ão das doses e sua e,ca!a proporcional e quanlil.. lil'a (pelo dr. Ewcrlou
d'Alllleida). V. Rev. H01l!mop., I (18:i9), pg. 59. (13. dil r.)

5280. - Ensaio de urna classilicaçào dos mediealllenlos hommopa!lJicos (pelo
dr. lIIaximianu Anlonio de Lemos). V. flev. HOII/mop., I ([8:>9), pg. 80. (B. da F.)

528l .• Embaraço que os medÍL'os da antiga .'seola o(Jpõern á bommOj'HlLbia (pelo
dr. Ewerton d'Almeida). V. Rev. HOl1!llJop., I (18:i9), pg-. 10~. (H. da r.)

528:2. - Ob:icl·vaçüo. Gaslro-inlerite, dentic:ão. Applicaç~o allopalhi a do louro
cerl'jo l)I'oduzilldo uma congrslão cerebral. Cura pclo' IlIeios ])ommO/lULhieos (pelo
dr. M. ue Lemo ). V. Rev. HOlllmop., (1 !:l59), 112. (D. da F.)

5i83. - A ,impli"i larl' da 110Ula:JOp'ltlJia f) a" formulas allopaLhicas (pelo dr. Ewerton
d'AIllleida). V. RI'v. H01l/mo]J., I (1859), pg.15lL (B. ua F.)

528í. - Rul;lLorio dCil 11l()"iml'IlLo, esLallo e vanlag-ens I~a ellfermaria 1J0lllmopatilica
do il(>~pilld da V. O. '1'. da Penitencia elurantl' o pel'lflrJo, que uecol'reu de~de a[ de
Ontubro de '1858 alé ao ele Selembro ele Hl~9, apresl'nluuo a IlIllito resppiLilvel jle"a da
IDc>ma V. Ordl'm pelo dr. Jacintho S01lres HelJcHo. V. R V. I-IOll.UJOp., 1 ([859),
pg.157. (l3.daF.)

5285. - A hnmmopalhia e a allop,llhia pelo dr. Salurnino Soarps de Merelle .
V. Gaz. do Inst. lIlhn., voI. i.O (1859), pp. 28, 4,[, 81, 1l5, 121 e 145. (8. da r.)

5286 .. A hommopaLhia nos faclos (p lo dr. SaLurnino Snares de IIferelle).
V. Gaz. do II/st. 1111/1Il., "01. 1.° (1 !lil9), /lp. 4,9, 65, 93. 107, 1:29 e 1lJ,2. (B. ela r.)

5287. - Do tl'alaml'nLn 1J0mmop'olllico da angina I!ulural (pf'lo dr. S,ltllrnino
Soares de Meirelle). V. GIiZ. do IlIst. U'/In., vol L° (1859), pg. 57. (B. da F.)

5~88.· A homm,)patbia demon trarIa por principio, e "eriOcada pelos faclos.
V. Gnz. do Iltlit. H.dw., vol. 1." (1859), pg. i. (B. da l".)

5289.- A !1Ommopalliia disfan:ada (pl'lo dr. Saturnino Soares de lIIeirelles). V.
Gaz.dolnst. Halin., vol. 1.°(1859), pp. 77 e97. (13. da r.)

5~90.- D:l alternação dos nWIIÍl:amHntO:i (pplo rIr. Salurnino Soares de :lIerclle).
V. Gaz. do Inst. lflhll., vul. i.o (IS59), pg. 105. (13. da l".)

529[.- Das Illoicslias vel1creas e seu Lralamento hOlllmopatbico: OpllsCUJO con·
trnrlo o que de IlIai: uLil se encnntra nos autare" hommopõ-tlhas pilo rir. Amerko
Hyppolito EweJ'lon d'.-\Imei,l:t. & Rio ele JClneÍl'o. TUp. PI'cl/tcez t de FI'edericv AI'
(vedsoll. 18tiO, in·8.0 de XX.II-8/~ pp., 1 O. (B. t.l.a l".)

5292. - Thesouro hommopaLhico ou vad -meCllm da bommopa lh ia, mrLhodn con
ciso, claro e se~'U1'o de rUral' hommopathicnnH'llle tod~IS <I. 1I10lestills que ;Jffiirrem
a especie hll mana. parlicui;lI'men le a~ uella" que rein;lm no Brasil. lll'd .giuu
segundo o U1elllOre tratados de hommOpalllill, t;1I1tO europeus como americano" e
srglllldo 11 proprill experil'ncia pulo UI'. S'lbiuo Oleg<lrio Lu<ll-(ero Pinho ...
Spgullda edicç~o cúnslLlei'avl'llllllllte aUg'menlada e 1lIl'lhorada. CftJl1 umo e~Lampa

illusLrad;l. R,'ci{e, Tvp. d Pl'eit IS Il'lI!àJs, 18ô:2, 21'0Is. iu-1,.o contendo ao todo
LXXX-895-lO pp. num., com o retr. do auctor. (8. da r.) 'ln!1

E' Publica cio do Instituto lIolllreopathico do Brasil.
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5293.- Tratamento hOffi03opathico preservativo e cmativo do cholera-rnorbus.
Opusculo ... por ... dr. Sabino Oleg'arió Ludgero Pinho, &. Recife, Typ. de I. B.
de Loyola, :1862, in-8.0 de V pp., :1 n., 21, pp. (8. da F.)

No alto do titu lo oecone: Publicação do Instituto Hommopathico do Brasil. .

ü29l~.- O medico do povo, in tl'llcçno ... indicaudo os meios de tratar todas as
moleg!ias segundo os principios da homreopaLhia, comr,:o to pelo dr. Mure. Tra.
duzido por Joaquim José da Silva Pinto ... Terceira edição revisLa, augmentada e
melhorada pelo di'. A. de Castro Lopes. Rio de Janeiro, Antonio José de lIfello,
1868, in·L" de XIV-Il-518-27-6 pp., i est.

Exp.: Billl. Nacional.

5295.- Guia do povo contendo o tl'atamento bomooopathico de todas as molestias
pelo dr. AnLonio Joaquim Conêa. Rio de Janeil'o, Typ. de J. Lobo Vianna, :187.q"
in-8.o de :160 pp. num. (13. da F.)

ü29 . - A homreopaLhia e a allopathia. ParalIeIo entre as duas medicinas pelo
dr. Satumino Soares de Meirelles. Rio de Janeiro, Typ. Cosmopolita, 1876, in-lJ.,o
de 156 pp. num. (B. da F.)

1>297.- O medico dos pobres ou a homooopatbia ao alcance de todos ..• por um
pratico. Rio de Janeil"O, Eil. & Rem'. Laemmetl, :1876, in-8.o peq. de :154, pp.

Exp.: Bill!. Nacional.

5298. - Pequeno guia hO!11ooopathico contendo as indicações nece sarias para o
emprel!o dos principaes remedias homreopathicos nas molestias mais communs pelo
dr. Brucknel'. Vertido do francez e muito ampliado por um medico homooopathico
hra i1eiro, publit:Hdo por Antonio Gonçalves de Araujo Penna ... Segunda edição.
Lisboa, 'l'yp. Ca;stro Irmão, 1877, in-16.0 de 135 pp. num. (8. da P.)

ü29\)'- O medico de si mesmo ou instrucções de medicina homreopaLha .•. pelo dr.
Francisco AllgU to de Almeida. Rio de Janeiro, Dias da Silva Juniol', :1.878, iIl-8.0
de 227 pp., 211·._

Exp.: DiIJ!. Nacional.

5300.- Esboço historico da homccopathia no Brasil que foi apresentado á Con
venç.ão homrepatlJica do mundo qLle se reuniu em PlJiladelphw no dia 26 de Julho
de 1878 pelo dt·, A. J. de lVIello Mornos, &. Rio de Janeiro, Typ. do Cl'!!zeiro, :1.879,
in-q,.o gr. de 7 pp. (8. da F.)

5301.-Homreopathia dosimetl'ica baseada n(l divisão, pelo systema decimal, dos
alcaloides e dos extractos fluidos concentrados e alcooIisados. Vantagens do sys·
tema hahnemanlleano, assignalando mais um progresso, que tem por fim a congre.
gação de todos os medicas, ele todos os system~s, no vasto campo da therapeutica.
Offerecido .. , pelos drs. Marques de Faria e F. Paula BarreLo. Rio de Janei7'o, 188i,
in·8.0 de 6q, pp. (8. da F.)

5302.- DI'. Ca tro Lopes. Con ferencias sob re homreopathia. Rio de Janeiro, Typ.
de Molcbrill/w & 111ont'Alverne, :188~, in-8.o de !i8· IV pp. (B. da F.)

ü303.- A homre1paLhia nos factos (pai' S. de Meirelles). V. Ann. de lI1'ed.
H0711mop., vaI. I (1~82 - 83), pp. 6,27,79 e 138. (13, da F.)

530L- Da terebinLhina na nevralgia sciatica. Trabalho lido pelo dr. Guilherme
T. March na sessão ordiuària do ln t. Hnllllemanniano do Brazi! de i de Setembro
de :1880, acrescenLado com notas e observações posteriores. V. Ann. de Med. J{ommop"
vaI. I (1882-8J), pg. 52. (13. da F.)

5305.-D.1 individuação do meios therapeuticos homooopathicos (por Antonio
Rego). V. Aan. de Mecl. Hommop., vaI. 1('1882-83), n.O 7, pg. L (8. daF.)

5306.- FilctOS clinicos com o «Aurum-murialicum .• 3.' dvn. (Por Joaquim
Murtinho.) V. Ann. ele Mpil. ITomceop., vai. I (1882 - 83), n.O 7, pi. 6. (8. da F.)

5307.- E. Latí;:tinl numerica do movimento clinico de Lres hospitaes particulares
da cidade do Rio ele Janeiro, em que lJa enl'ermnrias homreopathicas, mostrando
os resullados obtiJo pela hllmreopaLtlia e allopaLhia. V. Ann. de Med. HOnlmop., vaI. I
(:1882-8:.1), n.O 7, pg. iG. (13. da 1-'.)

5308.- Mais uma prova do valor da homreopathia (pelo dr. Henrique de Medeiros).
V. Ann. ele 111ed. Hommop., vaI. J (1882-83), n.o 7, pg. :14,. (8. da F.)
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õ309.-Memorial de medicina homceopatbica e summario de homceopatbia com
uma collecção completa de preceitos baseadlis nos princioios fundamentaes da medo
homceop. e em harmonia com o progre so da luze., e recommendados por alguns
medicos distinctos desta capital, revistos conforme as principaes obras desta
medicina, e segundo a experiencin ner.essaria por Edgar Luiz de Gouvêa, me
dico, &. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de H. Laemmert & C.a, i883~ in·!J,.o de
l!J,O pp. num.

Exp.: Dibl. Nacional. '\.

----- -_._._--





CLASSE XVII

HYGIENE

Hygiene em geral

5:310 .• Tratado da conservação da saude dos povos: obl'3 util, e igualmente ne
cessaria aos magislrados, capitaens genêrais, capitaens de mar e guerra, prel!:ldos,
abbadessas, medicas e pays de familias: com bum appendix; &. (Por Pedro Gendron.)
P(l?'is, 1.756, in-8.0 de XIII pp. num. e mais 3 inn., 293 pp. num.

Tracla do Brasil.
Exp.: Dilll. \acional.

53U. - Idem. Agora novamente impl'esso, e emendado de muitos, e gravíssimos
erros, com que sabio á luz a primeira impressão feita em Pariz. LisboCL,1L[L 0IT. de
Josep.'i Filip]le, 1.757, in-!J:.o de 8 ff" 568 (alias 368) pp. num.

EIp.: Bibl. Nacional.

5312 .• 'l'ratado da educação fysica dos meninos, para uso da nação portugueza
publicado por ordem da Academia Beal das Sciencias de Lisboa. Por Francisco de
Mello Franco, &. Lisboa, na On·. da AC,ld. Real das Sciencias, i790, in·6,.o de
VIlI-H9 pp. num., 1. fl. (B. daF.)

53i3 .• Sobre as doenças endemicas e epidemicas da cidade do Rio de Janeiro e
meios de remediai-as. Respostas dadas ao programma do Senado da Ca mara pelos
drs. Manuel Joaquim Marreiros, Bernardino Antonio Gomes e Antonio Joaquim de
Medeiros em 1.798. V. O Patriota, n.OS 1.,2 e 3 de 1.8t3.

Repl'od. nos AII1t. de Mui. Bras., II, pp. 97, Bi e UlS e na Cm'09t·. !listo do Bmsil
dodr.l\felloMol'aes, t. r,2.·p., pg. 43.

Exp.: Billl. Nacional.

53U. - Elementos de hygiene : ou diclal1les theoreticos, e praticas para conservar
a saude, e prülongar a vida. Publicado po\' ordem da Academia Real das Sciencias
pelo seu sociu Francisco de Mello Franco. Lisboa, na Typo,q/'O,{ia da Academia, 181!l,
in·6"O de 6, ir., Xm·36,7 pp. num., 1. fl. de ar'mlas.

Exp.: DI'. AnLonio HdIlriqllo Loal.

5315.. Idem, Segunda edi(:ão. Lisboa, na TUP· da ACJd., 1819, in·~.o de Xlf
-XUI-356, pp. num.

EXIl,: Bill!. Nacional.

531.6. -Idem. Terceira edição, Lisboa, na TUp. da Acad.) '1823, in·6,.o de V[
-XIII·35!J: pp. num.

Exp.: Dr, J, n. \. (j')Ollga Filho.

5317. - Natureza dos Brasiz, suas molesLias, lratamento e cura, pelo dr. K. FI'.
1)h. de Martins, trud. do ori~inal allemão par "'. V. A.nn, dl~ Med, B,'as" I[[
(l81l7-6,8), pp. 116, :1.'11, :l87, 221, ~q.8, 298.

Com annotaçües de Ignacio José Malta.
EX(l.: Billl. Nacional. 'tI \
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531.8. -Medicina d'alma. V. OP1'Opo das Seo jlfed., IlI(1.827), pg. 5.
Exp o: llibJ. Fluminonse.

53i9. - Relatorio do dr. De-Simoni, sobre a memoria do sr o Guilherme Luiz
Taube, sobre os effeitos pby icos e moraes dos exercicios gymnasticos. Lido e ap
provado na ses ão de l~ de Agosto deste anno (1832). V. Semo de Saude Ptlbl., I,
pg. M3. (8. da Fo)

5320. - Considerações sobre os cuidados tl os occorros que se devem prestar aos
meninos na oCI:asião de seu na cimento; e sobre as vantagens do aleitamento ma
terna\. These aoresenlada e suslentada na Fac. de Med. do Rio de Janeiro, a 26 de
Março de i833' no concurso para a cadeira de partos, e oO'erecida ás senhoras
brasileiras; por Francisco Julio Xavier, &0 Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Con~t. de
Sei,qnot-Planelter&Co", 1833, in-4,.ogr. de 20pp. (Bo daF.)

532i.- Essai SUl' les dangers de I'allaitement par les nourrices. Tbêse présentée
oet soulenl1e à la Faculté de Médecine de Paris le 19 Aoul 1833 par Emilio Joaquim

da Silva Maia, de Babiao Pmois, I7Ilp'l'. de D'idot le Jeune, i833, in-q.o gr. de 3 ff., i2
pp.,1 fi. (B. da F.)

5322.- Ob ervações da commissão de sal ubridade geral da Sociedade de Medicina
sobre o abu o dos toques de sino nas igrejas da cidade, redigidas pelo socio . o' Clau
dio Luiz da Co ta. V. Sem. de Saude Pttbl., 1, pg. 538. (B. da Fo)

5323. - Memoria sobre a necessidade da temperança, e os terriveis elfeitos dos
vicios que se oppocm á sobriedade. Offerecida a o'. Sociedade Conciliadora da
Babia por Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira, &. Bahia, na Typ. do Diario,
i833, in-4,.O de XII-53 pp. num. (B. da F.) .

Muito rara.
5324,. - Ensaio sobre os perigos á que estão sujeitos os meninos, quando não são

amamentado por suas proprias müiso Appresentado na Sociedade de Medicina do
Rio de JlIneiro na sessão de 18 de Junho de iI.l34,. Por Emílio Joaquim da Silva
Maia, &0 Rio de Janeiro, imp"esso na Typ. de R. Ogier, 1834" in-q.o de lX-38 pp.
num.

Espo: Bibl. Nacional.

5325.- Essai SUl' l'infiuence'des alimens et des boissons sur le moral de l'bomme;
thése présenlée et soutenue á la FaculLé de Médecine de Pari, lo lY A01ll de i834,
pour obtenir le grade do doctour en médodne par Eduardo Ferreira França. Paris.,
Imp1·. de Didot le Jeune, 1834" in .4,.° gr. de 2 110' q3 pp. (B. da F.)

5326.- Memoria sobro o tabaco, lida nas sessões da Sociedade de Medicina dG
Rio de Janoi 1'0, de 6 e 18 de Dezembro de 18;)4" pOI' Emilio Joaquim da Silva Maia.
V. Rev. Medo Flumo, I (1835), n.O 1, pg. 29; n.O 2, pg. 23; n.o 3, pg. 33; e n.o~.

pg. 34,. (B. da F.)
5327.· Cartas ácerca dos perigos do onani mo (ma turbação) e conselbos rela

tivos ao lralamento das molestias que delle resuILão ; obra util aos pais de familia,
e aos mestres da mocidade' por J. L. Doussin-Dubreuil ... Passadas do francez a
portuguez para uso da mocidade brasileira, pelo dr. João Candido de Deos e Silva, .
&. Rio de Janei1'o, Educl1'do Laemmert, i835, in-8.0 de i27 pp. num. e mais 1 inn.
(B. daF.)

5328. - Discurso do sr. dr. Soares Meirelles sobre os damnos que causam os
dobros de sinos para defuntos. V. Rev. llled. Flum., I, no ° 4" pg. 15. (B. da F.)

5329. - Relatorio sobre o uso do gelo ( pelo dr. Jo F, Sigaud ). V, Dia1'io de Saude,
1835, pg. 268. (B. da F.)

Sabiu tambem na Rev. bied. Flmn., J, noo 8, pg. 22.
5330. - Da visita das boticas e da venda publica de remedios, e snbstancias

reputadas venenosas (pelo dr. J. F. Sigaud). V. Diat"Ío de Saude, 1835, pg. 18.
(B.daF.)

5331.. •Dissertação ácerca da incontinencia e seus perigos em relação ás faculda·
des intellecluaes e physicfts por 1. J. Virey .. o' Traduzida pelo dr. J. C. de Deos e
Silva. &. Rio de Janeiro, Typ. Nae, 1836, in·8. 0 de 9lj, pp., 1 fi.

Elp.: Bibl. Nacional.

5332.- Uma palavra sobre o charlatanismo e os charlatães, por J. B. A. 1mberl,
doutor em medi.cina pela Faculdade de Montpellier, &. Rio de Janeim, Typ. de J. S.
Saint-Amant e L. A. Btwgain, 1.837, in-4,.o de XVUI-2l~ pp. num. (B. da F.)
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f>333.-0bservação de cbymica bygi-nicll feita pelo sr. F. M. C. Leal Junior. V.
Rev. Med. Flum., IV, pg. 73. (B. da F.)

533~.-Dissertação inaugural ~obrc a utilidade do alleiLamen'to maternlll e os in
convenientes que resultão do de preso deste dever. The. e apresentada e sustentada
perante a ~ac. de Med .. do Rio d~ JlJoeiro em 1f> de Dezemhro de :1838 por Ago:tinbo
José Ferreira Bretas. Rw de Janel1"O, Typ. de J. CTemiel'e, 1.838, in·~.o gr. de 29 pp.
(B. dll F.)

5:335. - Erros populares relativos á saude (por Z). V.Reu. J11ecl. Flum., V, pp. 6 e
lJ,1..(B.daF.) ;

5336.- Longevidade brasileirll. V. Rev. Me.t. FI1l1n., V, pg. 139. (13. da 1<'.)
5337. - Vtil idalle e nrcessidade da gymnastica pelo dr. E. J. da Silvll Maia. V.

Rav..II'Ied. Fl·um., V, pg. lJ,73. (B. da F.)
5338. -.TIJese ~presentada á. Fa~. de Med. da Babia e su tentada por Antonio

José Osorlo. Balua, Ti}IJ. Constlt!/cumal, Imp. G. .l. D. de Bm'buda, '1839, in-lJ,.O
de 2 ff., 35 pp. (B. da F.)

Ponto: Considerações medicas sobre a utilidade do casamento.
5339.-Tbe c ~presentada á Fac. de Med. da Babia por Tbomaz Antunes

de Abreu. Baldce, Typ. de Epifanio José Pedrosa & Irmão, 1.839, in·4.o de 2 ff., 6
pp., i fi. (B. da F.)

I'onto: Proposições sobre: a medicina contribue para o melhoramento lia mo
ral e manutenção dos bons costumes.

53~0. -Tbese aprosentJda iÍ Fac. de Mod. da Bahia o sustentada por José da
Gama Millcber. Balda, Typ. Consti·tucional, Imp. G. J. D. de Barbuda, 1.83\}
in-4. u de lJ, ff., 31 pp., 1. fi. (B. da F.) ,

Ponto: Cuidados que se devem pres tal' aos recem-nascidos.

53M.- Dissertação sobre a infiuancia dos alimentos e bebidas sobre o moral do
bomem. These que foi Ilpresen tada á Fac.. de Med. do Rio de Janeiro e su, tent'ada
em 1.0 de Dezembro de 1.839, por Alexandre José do·Rosario. Rio de Janeil'o, Typ. de
Laemrnert, '18;-\9, in-lJ,.o gr. de 11lJ, pp. (B. da F.) ,

53lJ,2. - Dissertação sobre a jJuberda-de da mulher. Tbese apresentada e sustentada
perante a Filc. de Med. do Rio de Jllneiro em 12 de Dezembro de '1839 por João das
Cbaga Andrade. Rio de Janei1'O, Typ. da Ass. do Despertador dil'igida paI' F. de S.
Ton'es Homem, 1839, in-lJ,.o gr. de32pp. (B. daF.)

53lJ,3.· Consideração sobre IlIguns objectos relativos á hygiene publica pelo
Dr. J. P. Rego. V. Rev. Med. Flum.~ VI, pp. 58, 1.4.5, 2lJ,lJ,. (B. daF.)

534,lJ, .• Tbese apreseutada á Fac. de Med. da Bahia por Alexandre José da Silva
Visgueiro. Bahia, Typ. F'idedi,qna de Fmncisco Alexandre de Almeida, 18lJ,O, iu·&.o
de 2 ff., 21 pp., i fi. (B. da F.)

Ponto: Considerações bygienicas sobre a edu'cação pbysica do bomem durante
os dous per iodos da infancia.

534,5. - Algumas proposições sobre as influencias hygienicas da temper~ tura
atmospberica. These apresentada e suste!?-tada peran~e a Fac.. de Med. ~o RIO de
Janeiro em Ui do Dezembro de 18lJ,O por LUlz da Silva fi lores. Rw de Janeero, Typ.
Imp. eConst.de J. Villeneuvee Comp., 18lJ,0, in-lJ"o gr. de 13 pp. (B. da F.)

53lJ,6.- Di sertação sobre a hygieue da infnncia. Tbese apresentada e sllstenta~a
perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 15 de Dezembro de 1.8lJ,0 por AntonIO
Gonçalves de Araujo Leitão. Rio de Janeil'o, Typ. do Dial'io, de N. L. Vianna, 184,0,
in-lJ,.ogr. de20pp. (B. daF.)

53lJ,7. - Con iderações geraes sobre (1)S cuidados que se devem pre ~ar aos recem
nascidos quando vem em estado de saude e sO~fe as vantagens do ~leJtam nto. mater
nal. Tbese aprtsentoda e sustentada perante a Fa~.. de Med: do RIO de JaneIro por
Thomaz José Xavier dos Passos Pacheco e Costa. RIO de Jannl'o, Typ. F7'allceza., 1.8lJ,O,
in-lJ,.o gr, de 16 pp. (H. da F.)

534,8.- Algumas reflexões sobre o charlatanismo em medicina. Tbese que foi
apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro ~ sustentada .em 9 de Dezembro Ide
18lJ,1. por Francisco de Paula Costa. Rio de Janeu'o, 'Typ. Umv. de Laemme7't, 1.8IJ,
in-lJ,," gr. de 25 pp. (R. da F.) tA Lo
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53lJ,9. - Dissertação sobre as idades em geral e a velhice do homem em particular.
These que foi apre5en;ada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 9 de
Dez mbro de 18H por José Cupertino de Oliveira S. Payo. Rio de Janeiro, Typ.
Laemnert, 18~i, iu-4,.o gr. de 4,7 pp. (B. da F.)

53iiO. - Considerações sobre a hygiene da mulher durante a puberdade e appare
cimento R~riodico do fluxo catamennial. l'hese que foi apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro e sustentada em tO de Dezembro de i8U... por José Tavares
de Mello. I\ioclcJallei1'J, Typ. Ulliv. de Lote1nmert, 1841, iu-4,." gr. de 27 pp.
(B. da F.)

53:ii.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia por Franciscu Sabino Coelho
de Sampaio. Ba'tia, Typ. de Epifanio J. Pedroza'J i8H, in-!J,.o de:.:l fI., 22 pp., i fi.
(8. da F.j

Ponto: Dissertação sobre os preceitos hygienicos relativos á mulher durante o
estado de gra videz.

5352. - Considerações sobre o uso dos banhos do mar, e seo emprego hygienico e
therapeutico pelo dr. José Pereira Rego. V. Rev. Med. Bras., 1(184,[-403), pg. 57.

EXI!.: Bibl. Nacional.

5353. - Do ahuso d05 remedias seeretos e males que origina, pelo dr. F. de P.
~Ienezes. V. &v. Jled. Bras., I (18H-!l,2), pg. :.:161.

EXIl.: Bibl. Nacional.

5354,. - Considerações hygicnicas e medico·legaes sobre o casamento relativo à
mulher. These que foi apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada
em 5 de Dezembro de 184,'2 por Antonio da Fonseca Vianna. Rio de Janei1'o, TYJl.
Laemmert, i8!J,2, in-4,.o gr. de 30 pp. (8. da F.)

5355. - These apl'esentada á Fac. de Med. da Bahia por Joaquim Sobral Pinto.
Bahia, TY]J. de Jose da Costa Vilb.Çil, 18!J,2, in-!l,.O de!J, II., 36 pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponto: Consideraçõ% sobre o uso e p"opriedades do café.

5356.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia por Fraucisco José da Silva
Porto. Bahi~l, Typ. dq José dx Costa Vilhç:t, 18'12, iu-4,.o de 3 fi'., 8 pp. (B. da F.)

Ponto: Proposições sobre o aleitamento.

531)7. - Dissertação ácerca da hygiene da mulher durante a prenhez. 'l'hese que
foi apre-ontada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i7 de Dezembro
de i8!J,3 por José Antonio de Mattos e Si!va. Rio de Janeiro, Typ. de Paula Bt'ito, 18!J,3,'
in-4,.ogr. de 23 pp. (B. da F.)

5358.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia por Severiano d'Araujo
Matto Grosso. Bakia, Typ. de Galdino José Bezel'1',~ e C.a, 184:3, in-~.o de 4: fI., 46 pp.,
i tl. (B. da F.)

Ponto: Dissertação sobre o ar atmospherico, sua influencia sobre a economia
animal.

5359.- Algumas reflexões sobre as vantagens de huma constituição fraca. The e
apresentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro aos
20 de Agosto de 184:'1, para verificação de seu diploma, por José de Siqneira Tinoco,
medico pelil Univ. de França (Faculdade de Paris). Rio de Ja.'wil'o, Typ. UI~iv. de
Laemmert, i8~4" in .4,.° gr. de 3 fI., 8 pp. (B. da F.) .

5360. - Algumas consideraçõe:; acerca da utilidade do alleitamento mate1'1lal e dos
m~Jes provenien tes do despreso deste grandioso dover. TlJe5e'que foi apresentada á
Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em fO de Dezembro de i8!J,4, por José
Aug-usto Cesar Nabuco de Araujo. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de L'LemmlJrt, 18~~,
in-lJ,.o gr. de 11 pp., 4, fI. (8. da F.)

536i.- Hygiene relativa às diversas condições sociaes. These apresentada á Fac.
de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em ii de Dezembro de 18!J,!J, por João
Duarte Dias. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de L'lemmert, i84,í, in-4,.o gr. de 5 fi'., 4,0
pp. (B. da F.)

5362. - Dissertação inaugural sobre o regimen alimentar do homem no estado de
saude. Tllese que foi apresentada à Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada
em 12 de Dezembro de i8M, por 1\1anoel Rodrigues Leite e Oliveira. Rio de Janeiro,
Typ. Impxrci tl de F1'ancisoo (l~ Paula, Brito, i8~4" in·4,.o gr. de 3 ff. 34, pp.
(B. da F.)
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ã363.- Uos temperamentos e da sua inJluencia sobre o moral (pelo dr. Azam
IJuj:l). V. kch. Med. Bms., I (i8Ml-(J,ã), pg. 73. (B. da F.)

ã36(J,. - Proposições sobre a hygiene e os di versos ramos das f\C iencias medicas.
Tb.ese apresentada e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em 2(J, de No·
vembro de i8(J,ã por Candido José de Barros ... pa ra obter o gráo de 1I0utor em
medicina. Bahia, Typ. do Mel'ccmtil, de E. J. Estrella, i8~ã, in-4.0 gr. de 2 ff., 4
pp., 1 fI. (B. da F.)

ã36ã.- Dissertação sobre a puberdade em geral. These apresentada á Fac. de
Med, do Rio de Janeiro e sustentada em 4 de Dezembro de i8(J,ã por Antonio Pedro
Teixeira. Rio de Janei?'O, Typ. Univ. de Laemme1·t, i84.ã, in -4°, gr. da 4 lI .• 3i pp.
(B. lia F.) ,

ã366.- Algumas considerações hygienicas acerca das habilitações. Theõe apre·
senlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 4 de Dezembro de 184.ã por
Pedro José de Almcida. Rio de Janeiro, Typ. F1'cmceza, i84ã, in-4.o gr. de 3 If.,
27 pp. (B. da F.)

ã367. - Dissertação inaugural sobre os preceitos hygienicos relativos á. mulher no
eSlado de prenhez. These apresentada e publicamente defendida perante a Fac.
de Med. da Bahia no dia 6 de Dezembro de td4ã por Angelo Custodio dos Santos ...
para obter o gráo de doutor em medicina. Bcdúa, Ty/!. do COl'reio Mercantil de
Reis Lessa e Comp., 18(J,5, in-(J,.o gr. de (J, If., ii pp., 2 lI. (B. da F.)

ã368 . . Algumas considerações sobre à educarão physica. Tbese apresentada e
sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de i8(J,ã
por Manoel Pereira da Silva Ubatuba. Nictheroy, Typ. Commel'cütl de E. C. dos
Santos, i8/lã, in-4.0 gr. de ã ff., 19 pp. (B. 'da F.)

5369.- Considerações geraes sobre a mulher, e sua ditrel'ença do homem e sobre
o regimen qne deve seguir no Estado de prenhez. J 1ese que foi apresentada á
Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentad" ~ p, D~zembro de 1845 por José
Joaquim Ferreira Monteiro de Barros. Rio : " Typ. Univ. de Laemme1·t,
1845, in·~.o gr. de 4 If., 3i pp. (8. da F.)

ã:l70.- Dissertação sobre a hygiene da velhice precedidas de breves considerações
pbysiologicas e patbologicas. These apresentada a Fac. de Med. do Rio de Janeiro
e sustentada a 19 de Dezembro de 18(J,ã por Pedro José Virciani. Rio de Ja
neiro, Typ. Impa1'cial de Francisco de Paula Bdto, 18M>, in-(J,. ° gr. de 7 ff., 63
pp. (B. d3 F.)

1)371.- Os curandeiros (por M. A. S. [Malaquias Alvares dos Sanctos]). V. Arch.
lI'Jed. B'ras., II (i84ã·46), pg. i61. (B. da F.)

Extr. do IIfusaico, da Bahia.

ã372.· Influencia dos pantanos sobre o bomem (por Ed. Françn). V. A1·ch. Med.
Bras., II (i8(J,ã·46), pp. i83, 208, 2ãO. (B. da F.)

Extr. do 1I'Iusaico, da Bahia.

ã373.· O livro de todos ou o mllnunl da saude, contendo todos os esclarecimentos
theoricos, e praticas, necessarios para poder preparar, e empregar sem o soccorro do
professor, os remedios, e se preservar, e cUl'3r-se promptamente, e com pouco dis·
pendia, da mór parle das molestias curaveis, e conseguir hum allivio quasi equiva
lente á saude, nas molestias incuraveis ou chronicas. Seguido de hum tratnmento
esprcifico contra a cocluche, e de regras hygienicas, para prevenir as molestias por
G. de Ploesquellec ... ex-medico, e cirurgião dos hospitaes civil e militar do Rio de
Janeiro, ex-phisico das trop3s da província de GOY3Z, &. Rio de Janeil'o, Typ. Imp.
e Consto lle J. Villeneuve & C.a, i8(J,6, in-8.o

Exp.: Dibl. da Camara Municipal.

1)374.· Direta maximi momenti est in morbis curandis. Thesis quam sustinendam
Medicine Flumineusi Facultati offert; die 7 Octobris anno 18(J,6 Carolus Friederieus
Müller, stollitre meza politamus. Flumine Januario, Ex Typis Laemmert, 1846, in-4.0
gr. de 2 ff., ã pp. (B. da F.)

ã375- Considerações bygienicas sobre o uso do tabaco. These inaugural sustent3da
publicamente perante 3 Fac. de Med. d3 Rahia no dia 'i3 de Novembro de 18(J,6, por
Ascanio Fenas da Motta. Bahia, Typ. de Gnldino José Bizerra, i8(J,6, in-í. n de 3 if.,
1ãpp. (B. daF.) LI?
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5376.-Comiderações sobre as bebidas alcohoJicas e os etreitos perniciosos resul
tantes de seu ahuso. These apresentada e publicamente sustentada pernnte a Fac. de
Med. da Sahia em o dia 2g, de Novembro de 18'l6, por Jo;;o Borges Ferraz Junior ...
para oLter o goráo de doutlJr em LU edecina. BaMa, Typ. de Galdino José Bizel'm, 18iJ,6,
in-g,.o de 2 /T., 2iJ, pp. (B. da F.)

5377 .- Generalidndes acerca da ed ucnção physica dos meninos. These apresentada
ii Fac. de Med. do Rill de JiJUeiro e sustentada no dia 3 de Dezembro de 18116 por
Joaquim Pedro de Mello. Rio de Janeü'o, Typ. de Teixeira e Comp., 18!16, in-g,.o gr.
de 6lf., g,3pp. (B. da F.)

5378. -Influencia da puberdade sobre os dous sexos da especie humana. The e apre·
sentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med .. da Bahia no dia li, de
Dezembro de 184,6, por Franci co Rodrigues Mon ão ... para obter o gráo de doutor
em medicina. Bahia, Typ. dtJ Epifanio Pedroza, 18iJ,6, in-4..O gr.de 2 lI., 15 pp.
(B. da F.)

5379.· Bl'eves generalidades sobre a solidão. These apre3entada á Fac. de Med.
do Rio de JanHiro e su LenLllda em 5 de Dezembro de 18116 por Jo é Pinto Ribeiro de
Sampaio. Rio de Janeiro, Typ. de Teixeil'a e Comp., 18iJ,6, in-4..o gr. de 2 fI., iA pp.
(B. da F.)

5380.- Algumas considerações sobre a mendicirlade no Rio de Janeiro. These apre
sentllda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e 3U tentada em Dezembro de 18í6 por
Manoel Maria de Mornes e Vulle. Rio de Jane i?'o , Typ. do Oslenso?' B,'astleiro, de J.
J. 1I1oreira, 184.6, il1-4..o gr. de 36 pp. (B. da F.)

5381.· Relação dm; medicos, cirurgiões, botica rios, parteiras, dentista,' e . curan
deiros, que estão hnbilitarlrr para eXerceI' os diver os ramos da arte de curar, pelas
Escolns actuaes d Medicina, antigil Academias Mlldico-Cimrgicas, e Tribunal da
Physicatura moI', segundo as dislJosições da lei cc,ncernenLes aos respectivos tempos.
Rio de Janti'ro, Typ. Nacional, 184,7, iu-fol. de 16 pp. num. (B. da F.)

5382.- O vulgo e a medicina. Reputação da homreopathia. Extrahiria de uma
brocllura pnblicada em Novara (Lombardia) debaixo do tilulo de II volgo e la ma
dicina, &. Rio de Janel?'O, TUp. Universal de Laemmel't, 18!J,7, iQ-8.o deli8 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

5383.· Breves considerações sobre ns vantagens do aleitamento maternal. Tbese
apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro. e su!'tentada em ~ de Dezembro
de 184.7. paI' Zeferino Juslino da Silva Meirelles. Rio de Janei?'o, Typ. do Diario de
N. L. Viannu, 184.7, in-4..o gr. de 5 ff., 28 pp. (B. da F.)

5384.: - Algumas consider~ções sobre a bygiene dos escravos. These apresentada
á Fac. de Med. do Hio de Janeiro, e sustentada em i~ de Dezembro de 184.7, por
David Gomes Jardim. Rio de Janei?"o, Typ. Univ. de Laemmert, 184.7, in-í.o gr. de
6IT., Upp. (B. da F.)

5385. - Mulher e matrimonio medicamente considerados. Tbese apresentada ii
Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustl"ntnda ri 15 de Dezembro de 18iJ,7 pelo dr. Luiz
Vianna de Almpida Valle. Rin cle Jane'iro, T1}p. M. A. d~ Silva, Lima, 18!J,7, in-iJ,.o
gr. do· 3 ff., 19 pp. (8. da F.)

5386.- Acção do frio sobre o organismo; pejo dr. Abilio Cesar Borges. V. Arch.
~fed. Bras., IV (18g,7-4.8), pg. 77. (B. da F.)

5;~87. - AIg-um~s palavras sobre o el(ercicio e en;;ino da medici na ; pelo dr. J. n.
Nunes. V. ArC/L Med. Bms., IV (l8iJ,7-g,8), Jlg. 209. (B. da F.)

.5388.. - Arcanos hyg-ienicos para adquil'ir long-evidarle e evitar as doenças. Pu
bll~ados !leia Fac~~dade Hyg- ienica do Grão Meridiano. Segunda edição. Rio 4e Ja
neu'o, Typ. Bmstltense, de F. M. Ferreira., 18!J,8, in-8.o gr. de 28-2 pp. num.

EXJl.: Dr. Fernando Mondes do Almeida.

5389.- Breves consider!lções sobre o pbysico e o moral da mulher nas ditrerentes
phaseS' da sua vida. T,hese apre-entada ó Filc. de Med. do Rio de Jnneil'o e perante
e~a sustent~da em iJ, de D~7.~mbro de 184,8 por Antonio Gonçalves de Lima Torres.
RIO de JaneIro, Typ. BraS'lltense dI! 11I. F. Ferreira, 184.7, in-4..o gr. de 5 ff•. 26 pp.
(B. da F.) -

53{l0.- A amamentação materna é quasi sempre. possivel. Tbese apresentada
á' Fac. de M'ed. do Rio de Janeiro e sustentada em.J8 de Dezembro de 18iJ,8 por José
~e~rique de"-Medeiros. Hio de Jalteii'o, Typ. Imp. ele F?'allcisco de Paufa 8'rito,1SiJ,8,
JU-'.k. O gr. de 5 lI., 18 pp. (B. da F.)
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5391.- Meio.> pl'Opri03 pat") dispor a economí:L tia mulher a sofft'l3r sem preJulso as
mudanças que occasioua a cessação das regras; pelo dr. J. ~I. de Noronha Feital. V.
Ann. de Med, Bras., IV (i8(1,8-4,9), pg. 291. '

Reprod. no vaI. IX (i853-56,), pg. i7.
EXIJ.: Billl. No.r.ional.

5392.- Utilidade publica. Parecer sobre o vinho LIa Porto, apresentado na sessão
da Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro de 5 de Julho de i849, pelo
sr. dt'. Sigaud', Rio de Janeiro, Typ. Americana de I. P. {la Costa, i 84,9,
in-8.o peq. de i2 pp. num.

EXIJ.: Billl. Nacional.

1)393.- O solfl'er do medico. Ensaio poeti!:o dedicado aS, M. I. c em sua augusta
presença lido na sessão publica da Imperial Academia de Medicina; pelo dr. José
Maria de Noronha FeilOll. Rio de Janeiro, Typ. do Bl'asil de J. J. (la Rocha, i84,9,
in-!J,.O de '19 pp. num.

EXIJ.: Billl. Nacionai.

1)394,.- Algumas proposições de hygienc. l'hese apresentada á Fac. ue Med. do
Hio de Janeiro e sustentada no dia 28 de Novembro de i84,9 pelo dr. Augusto Cesar
El'I1esto de Moura. Rio de Jau(jil'o, TUp. de .11. A, da Silva Lima" i84,9, in-4,.o gr.
de 3 iT., 4, pp. (8. da F.)

5391).- Breves reflexões hygieoicas sobre o uso do tabaco. l'hese apresentada á
FOlc. de Med. rio Rio de Janeiro e sustentada perante a mesma no dia 1) de Dezembro
de 1849 pelo dt·. Martinho Xavier Rebello. Rio de Janeiro, TUp. Univ. de Laemmert,
184,9, in-4.o gr. de 3 lr., i7 pp.(B. ela F.)

1)396.- Algumas con iderações sobre a dccadencia do physico e do moral do
homem, pela idade e sobre a duração de sua vida. l'hese apre entada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro e sustentada em (J de Dezembro de i8iJ,9, pelo dr. Antonio
Arnaldo de Monra Huas. Rio de JnniJiro, Typ. Brasiliense ck F. M. Fe)'reira, 1849,
in-'J,.o gl'. de 4 ff., 2i pp. (B. da F.)

1)397.· Ensaio sobre a hygiene da escravatura no Brasil. l'hese apresentada á Fac.
de Med. do Hio de Janeiro e sustentada em 7 ele Dezembro de i8iJ,9 por José
Rodrigue~ de Lima DU[i1'tc. Rio de Janeiro, TUp. Unio. de Vremmert, i84,9, in-4,.o
gr. de 2 ff., 50 pp. (8. da F.)

1)398.- Algumas palavras ácerca da equitação considerada relativamente á medi
cina. l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em iO de
Dezembro de '184,9 pelo ell' . ./0 é Francisco Barboza. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de
Laemmel't, i849, in-4.O gr. de 6 fI., 8 pp. (B. da F.)

1)399.- Algumas considerações acerca das vestimentas. l'hese apresentada e sus
tenta perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro a tO de Dezembro de i849 por Gus·
tavo GomesJardim. Rio de Janeiro, Typ. Brasiliense de F . ."I'l. Ferreira, 184,9, in-4.0
gr. de 3 ff., H pp. (8, da F.)

5iJ,00. - Considerações ácerca da idade critica ela mulher. l'hese apreseutada á
Fac. Lle Med. 110 Rio de Janeiro e susten~ada em 17 de Dezembro de 18~9 pelo
dr. José Luiz Cal'dozo. RiJ de 1,lneiro, T!lp. d~ Diario ele N. L. Vinl!1w, i8iJ,9, in-4,.o
gl'. de 3 If., i6 pp. (B. da F.)

54,01.· A ntlcssidade de meelicos Illunicipaes nos diversos lagares do Brasil; pelo
dr. J. M. de Noronha Feita!. V. Ann. Bms. de jlfed., V (i849-50), pg. O.
(D. da F.)

5iJ,02. - Carta a um pai de familia sobre os perigo, da medicina pelo dr. cm
medicina, o sr. Gama Castro. V. O MeeUco do Povo, n.o;l2 de 12 de Outubro de i850.

EXIJ.: Bibl. :i'aciol1al.

5!J,03.- Ensaio sobre a influencia dos alimentos e das bebidas sobre o moral do
homem. Por Edtlnrrlo Fe1'l'eira Franç~l. Bldlin, Typ,. Libeml do Seculo, 185i, in·/l."
de ;)3 pp. num.

Raro.
Exp. : DI', D..\. )larLins Co,La.

5~04,.· Considel'ações physico-pathologicas elos 110mens de leLLras. These apresen
tada e sustentada perante 'a Fac. ele Me.L!. da Bahia no dia 4, de Dezembro de i851
para obter o gráo de doutor em medicina por Domingos Rodrigues Seixas. Bahia,
Typ, C~nst. de V. R. 1I101'eil'a, i851, in-4,.o de 3 fI., 3ti pp" 2 fl'. (B. da F.)

'53 li'
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M05.- Consid~rações philo ophicas soure a influencia das predominancias organi
cas (temperamentos) na marcha e tratamento das mole tias. Tllese quo se propõe a
5ustentar perante a Fao. de Med. da Bahia em 6 de Dezembro de 1851 anm de obter
o gráo de dgutor em medicina Candido Adelino da Cosia. Bahia, TU1]· Republicana
do GuaYCltl'ú, 185'1, iu-q,.o gr. de 311'.,16 pp., 2fT. (B. da F.)

5fJ,06.- The e apre entada á Fac. de Med. da Bahia e su tentada no dia 6 de De·
zembro de 185'1, pelo dr. João Pinheiro de Lemos ... Breves consideraçõe acerca do
celibato professado pela~ mulhere . Ba!lia, Typ. de Ca?'los Poggetti, 1851, iu-q,. o de 3 lf.,
15 pp., 2 Ir. (B. da F.)

54.07. - Reflexões sobro a mendicidade no Rio de Janeiro (por D. J. Monteiro). \ .
Gaz. dos IJosp., II (1851-52), pg. 2!J,5.

EXIJ.: Dr. D. A. Martins Costa.

54.08. - InJluencia dos panlanos sobre o homem, por Eduardo Ferreira França.
V. Gaz. dos l1osp., II (1851-52), pg. 271.

Exp.: DI' D. A. Mal·tios Costa.

5ft,OH.- Breves reflexões hygienicas sobre o casamento. These apresentada e sus
tentada perante a Fac. de Med. da Bnhia em 20 de Novembro de 1852 pelo dr. Ma
noel Simões de Mello. Bahia, Typ. de Carlos Po,qgctti, 1852, in·q,.o de q, lI., 17 pp.,
2 IT. (B. da F.)

5UO.· Algumas 'considerações obre a llygiene da infancia, e na puberdade.
These apre.entada e puulicamente sustentada perante á Fac. de Med. da Bnhia em
o dia 26 de 'ovembro de 1852 por Silverio de Andrade Silva ... para obter o grao de
doutor em medicina. Ba!lia, Typ. de Luiz Olegario Alves, 1 52, in-f.l,. ° de!J, fI.,
15 pp., i fl. (8. da F.)

5!J,1l-. Dissertação medico- philosophica acerca da influencia do joO'o sobre a
economia. These apresentada e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia no L° de
Dezembro de 1852 por José Candido da Silva Murici. BaMa, Typ. de Carlos Pog·
.getti, 1852, in·!J,.o rle 3 fI., 20 pp., 2 JI. 18. da F.)

5!J,12.- Di ertação sobre as vantag-ens que das viagen maritimas pó e tirar a.
medicina no curativo de algumas molestias e principalmente na phtlJi ica pulmonar.
These apre enlada e publicamente sustentada no dia 9 de Dezembro de 1852 perante
a Fac. de Med. da Babia por Pedro Manoel Alvares Moreira Villaboim ". para obter
o gráo de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Carlos Pog,getti, 1852, iu·!J,.o de 5 ff.,
1,2 pp., 2 Jf. (B. da F.)

5M3.- Tbese apresentada á Fac. de l\fed. da Babia e sustentada no dia 9 de De·
zembro de 1852 por Francisco José da Co ta ". para obter o gráo de doutor em
medicina. Ba ltia , Typ. de Oliveim Chaves e GaIvão, 1852, in-!J,.o de 2 Jf., 6 pp.
(B. da F.)

Ponto; Proposições sobre bygiene e patbotogia e sobre divarsas cadeiras.
5H4.. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e snstentada por

Antonio Francisco Gomes ... em 9 de Dezembro de 1852. Rio ele Janeiro, Typ.
áa Emp1'. Daus ele Dezembro, de Paute! Br'ito, 1,852, in-!J,.o gr. de 4, Jf., 21 pp.
eB. da F. )

Ponios; LO Influencia da educação plJy ica do homem; 2.° Diagnostico diJIel'en·
cial dos aneurismas; 3.°00 vomito preto e suas variedades na febre amareJla ; e da
cOr amarella da pelle na mesma mole tia.

5!J,1,5.- Dissertação sobre a educação moral e religiosa e sua influencia sobre a
saude e a vida do homem e das naçoens. These apresentada á Fac. de Med. du Bama
e perante ella su tentada no dia H de Dezembro de 1852 por Luiz Tavares de Macedo
Junior ... para obter o I}rau de doutor em medicina. Be!hia, Typ. Consto de Vicellte
Ribeiro llforei1'a, 1852, in·(l;.O de 3 ff., 30 pp., 2 Jf. (B, da F.) .

M16.- Theze sobre o pauparismo no Brnil resultado da escravaria apresent~da
e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia no dia 13 de Dezembro
de 1852, por Isaias Antonio Caldas ... para obter o gráo de doutor em me·
dicina. Bahia, Typ. de O, Chaves & Galveio, 1,852, in·fbo ae 4. lf., 1,6 pp., 2 lf.
(B. da F.) .

5fJ,17.- Influencia das emanações putl'idas animaes sobre o homem, pelo snr. dr.
Eduardo Ferreira França. V. Ann. B1'Os. de Med., VIII (1852-53), pg. 10.1.

Exp. ; Bibl. Nacional.
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iiM8.- Dos cbarlatães em medicina, o uso indevido desta sciencia a hommopathia
Pelo dr. J. J. Rodrigues. V. Anu. Bras. de Jfed., VIU (1852-53), pg: U7. .

Exp. : Bio!. Nacional.
5M9.- Algumas proposições soure tempel·amentas. These apresentada e publica

mente u~ten~ada_pel'ante a Fac. de Med. d~ Babia no dia 25 de Novembro de i853,
por Antonio Dias L;oelho ... para obter o grao de doutor em medicina. Bahia Typ.
de L1âz Ole,qat'io Alves, 1853, in-i.o de 3 ff., 4 pp., i fi. (B. da F.) ,

5420. - Dissertação sobre a libertinagem e seus perigos relativamente ao physico
e moral do homem. These apre entada ã Fac. de Med. da Bahia no dia 30 de Novem
1)1'0 de 1853 por Marinonio de Freitas BritLo '" pal'a obter o grão de doutor em medi
cina. Bahia, Typ. de Vasco Carneiro d'OliveiraC/wves, 1853, in-4.o gl'. de 31I., 31 pp.,
1 fI. (8. da F.)

ii421. - Breve consideraçõe sobra o eITeitos que o luxo produz quer no physico
querno moral do homem. These apresentada a Fac. de Med. da Babia e que se
propõe publicamente sustentar perante e1la no dia 30 de Novembro de i853 José
Marcelino de Mesquita ... para obter o grão de doutor em medicina. Baltia Typ.
de Epipltanio Pedt'oslb, i853, in-4.0 de 4 Ir., 22 pp., 1 fi. (B. da F.) ,

5422. - Breves considerações sobre a educação physica e moral do meninos.
Tbese apre entrlda e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Babia no
dia '1" de Dezembro de i853 por José Leite de MeJlo P reira ... para obter o grão
de doulor em medicina. Bahia, Typ. de Luiz Olegal'io Alves, 1853, in-q.o gr. de 4
tf., 13 pp., 2 ff. (8. da F.)

542:1. - O celibato e suas consequencias sobre a saude do homem e a vida das
naçõ6S. These apresentada e su tentada perante a Fac. de Med. da Bahia por
José Augusto de Souza Pitangn, no dia 6 de Dezembro de 1853 para obter o grão de
doutor em medicina. Ba/tia, Typ. de Epipltanio Pedrosa, i853, in·4.0 de 2 fI., 24
pp., 1 fi. (B. da F.)

5424. - Breves considel'açõe concernentes á lei da pranxa ou da cbibata perante
a meclicina. These apresentada e publicamente susten tada ante a Fac. de Med. da
Bahia em 6 de Dezembro de i8ii3 por lanoel Bernardino Bohvar ... para obter o
grão de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Antonio Ol!/,vo Fmnça Guerra & C.a,
i8õ3, in-fl,.O gr. de 10 ff., 36 pp., 4 fI. (B. da F.)

5~25. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
7 de Dezembro de i853, por Antonio Nunes de Gouvêa Portugal. Rio de Janeil'o,
Typ. Univ. de L'lemm~rtJ i853, in·~.o gr. de 3 ff., 26 pp. (B. da F.)

Pontos: 1." Influencia da educação pbysica do bomem ; 2.° Da pbysioJoaia da
medulla spinal. Tbeoria dos movimentos reflexos; 3.° Do apparelbo em Que figura
ou deve figurar o baço e que deducções se podem tirar de sua estructura dos seus
usos e funcções.

5426. - Proposições sobre hygiene. These apresentada e publicamente sustentada
perante a Fac. de Med. da Bahia no dia 9 de Dezembro de 1853, por João Ronorio
Bizel'l'a de Menezes ... para obter o grão de doutor em meclicina. Bahilb, Typ. de
Camillo de Lellis Masson & C.a, 1853, in-~.o de 4 fI., 5 pp., 1 fi. (B. da F.)

õ427. - Breves considerações sobre o aleitamento. These apresentada e publica
mente u tentada perante a Fac. de Med. da Bahia aos iO de Dezembro de i853, por
Joaquim Telesphol'O Ferreira Lopes V!anna ... para obter o grão de doutor em
medicina. Bahi't, Typ. de Epiphanio Pedrosa, i853, in-í.o de 5 fJ., ~3 pp., 1 fi.
(B. da F.)

56.28. - Breves con iderações sobre hygiene publica. Tbese que para obter o
grão de doutor em medicina deverá publicamente sustentar no dia 12 de Dezembro
de 1853, perante a Fac. de Med. da Bahia, Pedro Joaquim dos Santos. Bahi't, Typ.
Consto d~ Vicente 11fol'eiraRibeiro, i853, in·4.0 de 3 fI., 14 pp., t. fi. (B. da F.)

5429.· Breves considerações aeerca do onanismo ou masturbação. These apresen·
!ada e publicamente su.tentada perante a Fac. de Med. da Bahia no dia 12 de
Dezembro de i853 por Sulpicio Geminiano Barroso. .. para obter o gráo de doutor
em medicina. Bahia, Typ. de Luiz Ole,qal'io Alves, i853, in·~.· de 5 fI., 18 pp.,
2 fI. (B. da F.)

ii430. -Dissertação inaugural da infiuencia progressiva da civilisação sobre o
homem. These apresentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da

'\...15
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Babia no dia:l.3 de Dezembro do :1.853, por Thomllz do Bomfim Espindola ... para
obter o gráo de· doutor em medicina. Baltia, Typ. de Camillo de Lellis Jlfasson & C.a,
i853, in·(j,.o, de ~ ff., 3i pp., 2 ff. (B. da F.)

513i.· O ar atmospherico e sua influencia sobre o organismo; pelo dr. J. M. de
N'oronhll Feita\. N. Ann. Bras. de Med., IX (:l.853-M), pp. 89, Ui.

Ex!: Bibl. Nacional.

5(j,32.- o.--tíVro das gentes. Primeiro ensllio da medicina reformada pllra o curlltivo
c regeneração dos doentes. Servindo de mnnual instructivo ao povo, á nobreza, c ao
C'1~ro para o fim de evitar-se os ma les e perigos das grandes quantidades dos meios
pharmacologicos da medicina dos medicos, el1l'ando-se ns DJolesLias pelos meios mai
pro(]cuos e innocentes. Reimpresso pelo plwrmllceutico Malaquias Josó Netto, da
Fac. de Med. da Bahia. Rio de Janeiro, Typ. de F. A. de Almeida, :l.85(j" iu-(j,." de
3H-XX pp. num. (B. da F.)

5433. - Breves considerações sobre a religião perante a medicinn por Tristão Hen·
riques da Costa ... Tbese apresenlnda e publicamente sustentnda perante a Fac. de
Med. da Bahia em 7 de Dezembro de :l.85l~, para obter o grno de doutor em medicina.
Bahia, Typ. de Epiphanio Pedroza, 185"', in-fJ,.o de 2lf., 26 pp., :I. fi. (B. da F.)

M3(j,. - Considerações medico-phi losopbicas sobre a mendicidade. These inaugural
apresentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia no dia 9 de
Dezembro de 1854, por Antero Americo Lopes Rodrigue; ... pnra obter o grão de
doutor em medicina. Baltia, Typ. de Carlos Poggetti, 1854, in-4.0 de 3 ff., 32 pp.,
2 ff. (B. da F.)

5435. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e susteutada em i2
de Dezembro de i854 pelo dr. D. Nuno Eugenio de Lossio Seilbiz. Rio de/aneiro,
Empr. Typ. Dm!s de Dezembro, de PCluh Brito, i8M, in-4.0 gr. de fJ, fT., 19 pp.
(B. da F.)

Pontos: LO Da luz arti(]cial; materias que a produzem; influencia de sua fa
bricação sobre a saude publica; substnncias toxica' que costuma a fraud juntar-lhe.
Estudo especial das fabricas de vellas de sêbo da capital; quat o regimen que abi
se segue; que regras se devem estabelecer. Inconvenientes em geral da luz artl(]cial ;
inconvenientes especiaes devidos ás materias que a prodllzem; 2.° Determinar qual
é a mel boI' classificação muscular; si a existente é defeituosa, quaes as condições
de reforma; 3.° 8ystema cautinar das plantas, especificadamente das monocotyle
doneas e dicotyledoneas. DiJIerenças fundamentaes de structura entre ellas, seu
modo de crescimento.

5(j,36. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada no dia 3
de Dezembro de 1855 pelo dr. Jonquim José dl~ Oliveira 1I'Iarra. Rio de Janeiro,
Ernpreza 1'yp. Dous de Dezemb,'o, de Paula Brito, 1855, in-4.o gr. de 5 .If., 27 pp.
(B. da F.)

Pontos: :1.0 Esboço de uma hygiene de collegios, applicaveI aos nossos: regras
princi paes, tenden tas á conservação da sa ude, e ao desenvol vi men to das forças pb ysicas
e i 11 tellectuaes, segundo as quaes se devem reger os nossos collegios ; 2. ° Diagnostico
e tratamento do cancro venereo; 3.° Elepbantiases dos Arabes, suas causas e seu
tratamento; 4.° Electricidade animal.

5437. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i2'
de Dezembro de i855, pelo dr. José Bonifacio Caldeira de Andrada Junior. Rio de
Janeiro, Typ. 1mp. e Consto de J. Villeneuve & Comp" 1855, in-4.O gr. de;j lf., 53 pp.
(B. da F.)

Pontos: :1.0 Esboço de uma hygiene dos collegios applicavel aos nossos. Regl'as
principaes tendentes á conservação da saude e ao desenvolvimentO' das forças phy·
sicas e intellectuaes, segundo as quaes se devem regular os nossos collegios; 2.° UO
calor animat ; 3.° Quaes são os casos que reclamão a opflração da catarata, e qual o
melhor methodo de praticai-a; 4.° Infecções e contagio.

5438.· These apresentada ~ Fac. de Med. da Babia e perante ella suslentada
em Novembro de :1.857 por Joaquim Dias da Rocha; a[]m de obter o gr;Ío de doutor
em medicina. Pontos. Infancia (cuidados que se deve prestar aos meninos logo de
pois do nnscimento). Convalescença. Diagnostico dilfereneia I da c:ll'ie e da necro e,
causas e prognostico de uma e outra. Como reconhecer fJ ue n m recemna cido vi vera
depois do nascimento. Baltia, Typ. de Antonio Olavo da Fmnça Guer1'O, i857,
in·(j,.o de fJ, .If., 28 pp., 1 fI. (B. da F.)

5439 .• Tbese apresentada á Fac. de Med. dll Bahia e pernnte ella sn tentada em
Novembrõ de i851 por Gio Emiliano de Olinda Cardoso; afim de obter o gr~o de
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doutor em medicino. Pon tos. Inl1uencio do civilisoção sobre o desenvolvimento das
alfecções nervosas. Herança. Indicações que exigem a pratica da operação cesariana.
Qun1 a responsabilidade do medico. BahiCl, Typ. de Antowio Olavo da Fmnça GuCI'l'{l,
1857, in-fJ,.o de 2 fI., 28 pp., i fi. (B. da F.)

fW~O.- These apresentada á [<'ac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 2i
de Novembro de 1857 pelo dr. Candido Teixeira de Azevedo Coutinho. Rio de Ja
nei1'o, Typ. Univ. de Laemmert, 1857, in-4.ogr. de 13 ff., 35 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: i. ° Esboço de umn. bygiene dos collegios a pplicavel aos nossos. Hegras
principaes Lendentesá conrservação dasaude, e do desenvolvimento das forças pbysicas
e intellectun.es,segundoas quaes se devem regular os nossos colJegiosj2. o Causas dn.
phthisica pulmonar no Hio de Janeiro, suas variedades e seu tratamento;3.0 Será con
veniente empregar-se o cbloroformio duranle os partos naturaes 9 ~.o Do ar almospbe
rico, sua composição e modo deo analysar.
544i. - Opusculo solJre a educação physica de meninos. .. Pelo dr. Ca imiro José

de Mornes Sarmento. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmel·t, 1858, in-8." da
176 pp.

Exp.: Bill!. Nacional.

5V~2. - These apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada a 27
de Novembro de 1858 pelo dr. Antenor Augusto Ribeiro Guimarães. Rio de Janei1'o,
Typ.lmparcial deJ. M. Nunes Garcia, 1858, in-Logr. de 6 fI., 76 pp., i I], (8. da F.)

Pontos: L° Hygiene cios collegios, esboço das regras ploincipaes tendentes á
conservação da saude e ao desenvolvimento das forças physicas e intellectuaes se
gundo as quaes se devem reger os nossos collegios j 2. 0 Da responsabilidade dos me
dicos, pharmaceu~icos e parteiras no exerci cio de suas profissões; 3.° Da molestia em
geral j 4.° Hemostbasia cirurgica.
5443.- These apre.enlada á Fau. de Med. dtl Bahia e pl1lJlic:nuente sustentada em

Novembro de 1858 por Erminio Cesar Coutinho ... afim de obter o gráo de doutor
em medicina. Pontos. Infancia. Quaes as circ.unstancias que juslillcão a provocação
do aborto? Qual o emprego thernpeutico dos anesthesicos? Como reconhecer que
houve aborto em um ca o medico legül. Bahia, Typ. de Epiphanio Pedrosa, 1858, ín-4.0
gr. de 4ff., 30 pp., 111. (8. da F.)

54,lJ,(". - These sobre os seguintes pontos. Infancia. Dascripção, acção physiolo
gica e therapeutica da nicotina labacum. O féto será passivo no mecanismo do parto?
Se é, porque quando elle está morto o trabalho do parto se torna mais demorado?
Poder-se-ha em geral ou excepcionalmente affirmar que houve estupro? Apresen
tada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia no dia ... de No
vembro de 1858 por Augusto Calmon de Siqueira ... allm de obter o gráo de doutor
em medicina. Ba/tla, Typ. da Carlos Po.q.qett-i, 1858, in·fJ,.o de 1 fi., 18 pp., i fi.
(B. da·F.)

5í45.- Pontos formulados pelo Fac. de Med. da Bahia. Infancia. Natação. Hemor
rhagias lraumaticas e suas consequencias. Pulverisação e suas especi~s, e regras ou
preceitos para a preparação dos pós em geral; para serem sustentados em these
perante a mesma Fac. no dia ... de Novembro de 18iJ8 por Luiz José Correia de
Sá ... para obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Càrlos Po,q,qetti, 1.858,
in·4." trr. de 5 ff.,3~ pp., 1 fi. (B. da F.)

54't.6.-1'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e susteIJ.tada em /1
de Dezembro de 1858 pelo dr. Braz Martins dos Guimarães Bilac. Rio de Janeiro, Typ.
Imp. c Const. de J. Villeneuve e Comp., 1858. in-4,. ° gr. de 4 /T., 53 pp., 1 11.
(8. da F.)

Pontos: LO Do uso do cbá e do café em condições analogas ás da cidade e província
do Rio de Janeiro; dão-se em taes condições circumstancias em que possa ser ulil o \;SO
ainda que alJundan te destas lJebidas~ Quaes são ellas e que regras se deve observar; 2. °

-Bemoslasia cirurgica; 3-" Do esporão do centeioe desuas preparações mais em pregadas
elll medicina; apreço pbilosopllico de sua acção em relação ás causas, symptomas,
séde e lesões pnthologicas das rnoleslias em que sua applicação é reclamada j 4.° Da
responsabilidade dos medicos, pharmaceuticos e parteiras no exercicio de suas pro
J]ssões.

5447. - 1'hese apresentada ii Far.. de Med. da Babia e peranle clla sustelltaçla em
Dezemb,·o dú '1858 por Eduardo Baccomini para obLer o gráo de doutor em medicina.
Ponlos. lnfancia. As evacuações sanguineas convem nas congestões cerebraes? O ra
cliitismo e a osLeo-malaxia serão dous eslados m(lrbidos distinctos? Ozona, sua na
tureza, propriedades, e preparação. Baltin, Typ. de Carlos Po,qgelti, 1858, in-f.I,.o gr.
de i n., 30 pp., 1 fi. (B. da F.) 1-16
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511J.8.- l'ractado sobre a educação domostica, e publica em l1armonia com a ordem
do desenvolvimento organico dos so;.;os desde fi gestação té a emancipação civil e po
litica pelo dr. M. M. Rebouça , &. B1hia, Typ. de Antonio Olrtvo da Ffanç.~ Gl,erra,
1859, in-4." de 3 If., 348 pp. num.

Raro.
Exp.: DI'. A. V. A. Sacramonto Blake.

54119.- O medico da primeira infancia ou o conselbeir0 da mulher gravida e hy.
giene da primeira infancia. Por Antonio Ferreira Pinto, doutor em medicina. Rio de
Janei'ro, Typ. Nac., i859, in-4.0 de VIIJ-281·q, pp. num., com 1 esl. (B. da F.)

5MíO - Tbese ustentada no dia 12 de Novembro de 1859 perante a Fac. de Med.
da Babia por Pedro Bandeira de Gouvêa ... para verificação de seu titulo. Punto.
Breves considerações sobre o regimen alimentai' das crianças nos primeiros tempos
de sua existencia. Bl.lltia, Typ. Poggetti, ele Catitina & C.", 1859, in-'J,.o gr. de
i O., i8 pp., 1 fi. (B. da F.)

M5L - Manuel hygienico. Tratameuto da obesidade (gordura exces iva) segundo
o systema do dr. DanceI sem a menor altt3raçiio da aude pelo dr. Marques. Paris,
na Imprensa de W. Remquet, GOl/Pye C.", i86i, in-12.0 de 4 lT., i01 pp. num.
(B. da F.)

5Mí2. - O pauperismo pelo dr. Joaquim Antonio Alves Ribeiro, &. Ceal'á, impresso
na Typ. Brasilei"a de Paiva & Companllia, 1861, in-4.0 de 28 pp. num., com o retr.
do auctor. (8. da F.) .

No fim occorre: Discut'So que no dia 20 de Março de 1.85&'pOl· occa.sião da installação
da J1'1nalldode de Caridade no satão de Palacio, leo o 'reve/'endo dr. TlIomaz Pornpeo de
Sousa Brazil.
5453 .. A moral é a base da verdadeira civili a ão; alterações pathologica pro

venientes da falla de de envolvimento do elemento moral. Di cur o que na se-são
solemne da Academia Imperial de Medicina em 5 de Julbo de 1861 foi pronunciado
perante S. M. o Imperador pelo dr. Nicoláo Joaquim Moreira, &. Rio de Janeiro,
Typ. Popular de AzeredlJ Leite, i861, in·8.0 de 31 pp. num. (B. da F.)

5454. - 2.0 concurso para um dos lugares de oppositor da secção medicn. Tbese
apresentada á Fac. de lI1ed. da Babja e perante ella publicamente su 'tentada. em
Maio de 1861 pelo doutor José João de Araujo Lima. Bahia, Typ. e Livr. de Epfphanio
Pedl'oza, 1.86f, in-4.0 gr. de 2 ff., 20 pp. (B. da F.)

Ponto: InQuencia das profissões sobre a duração da vida.
5455 .. These apre entada e publicamente sustentada perante I? Fac. de Med. da

Bahia em Novemuro de 1861 por Jeronimo Sodré Pereira ... para obter o gráo de
doutor em medicina. Bahia, Typ. do Diario, f8fil, iu-4.0 gr. de 2 JI., 38 pp .•, 1 fi.
(B. da F.)

Ponto: L° Qual a inQuencia da civilisação sobre o desenvolvimento das mo
Iestias nervosas 'i 2.° Da convenienciá ou desconveniencia das evacuações san l1uineas
na pneumonia; 3.° Aborto; &'.0 Tratar em geral dos radicaes organo·metallices:
assigna:'-lhes o lugar que lhes compete na classificações chimicas moderna.
54513. - Oabuso do tabaco como causa de angina do peito. A «aribina • nova base

organicn (pOI' T. H. [Torres Homem]). V. Gaz. nled. elo Rio de Janeiro, i863,
pg. i5. (H. da F.)

5457. - Tbese que sustenta para obter o gráo de dOlltor em medicina pela Fac. da
Babia Ignacio Luiz de Verçosa Pimentel em Novembro de 186[1. Pontos. Ca amentos
illegitimos diante da bygiene. Qual o mais seguro, mais prompto e mais inofi'ensivo
meio de promover-se o pal'to prematuro? Séde das molestias. Póde-se sempre de·
terminar com I'crteza se houve defloramento? E si foi este praticado por in tmmento
diverso do membro viril, ou si por este? E n'este caso se houve ou não emprego de
violencia? Bahia, Typ. Poggetti, de TOlwinlto (\: C.", 186i, in-y,.o gr. de 3 tJ.,
4--2 pp., 1 fi. (B. da F.)

5458. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada cm 12
de Dezembro de 186'1, pelo dr. Fl'anci co Ba ilio Duque. Rio de Janeiro, Typ. Univ.
de Laemmert, 1864, in-4..o gr. de 3 fI., 46 pp., i n. (H. da F.)

Pontos: L° Hygiene da criança, do nascimento á quéda do cordão umbilical,
2.° O que mais convém-criu os expostos em um só estabelecimento ou distl'lbuil-os
por casas diversas? A questão deve ser resolvida 6m relação á cidade do Rio de
Janeiro e seus suburbios; 3.° Da imperfuração do anus do feto; &'.0 Do infanticidlo
por omissão.
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Dlt59. - These apresontadn á Fnc. de Med. do Rio de Janeiro para o concur o á
cadeira de hyg-il'me pelo dr. Antonio Corrêa de Soúza Costa, oppo itor da me ma
Fac. Rio de Jan~Í1'o, Typ. PC1'severança, 1.865, in-q,.o gr. de 2 11'., 3~-6 pp.
(B. da F.)

Ponto: Qual a alimentação de que usa a classe pobre do Rio de Janeiro e sua
ioOuencia 50bre a mesma classe.

. 5'160.· Sobre o modo de conhecer os dies dnmnados, e de prevenir os terril'eis
effeitos da mordc;dura dos animaes hydrophobos (por S. P.) V. Gaz. Med. eh Bahia,
II ('186i-68), pg. 6.

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

54,6'1. - E-tudo pathogenico : questõe de hygiene pelo dr. Nicoláo Joaquim Mc
reira. V. Ann. Bms. de Med., XIX (1867-68), pg. 260. (B. da F.)

56.62.-Hygiene e educação da infaucia pelo dr. Joaquim dos Remedios Mouteiro, &.
Rezendg, Typ. do Astro Rezendense de Fernandes & C.a, 1.868, in-8.0 peq. XVI-8t pp.
num. (B. da F.)

54,63.- Duas palavras sobre a educação moral da mulher. Discurso pronunciado
perante Sua Magestade o Imperador nn sessão solemne da Academia Imperial de Me
dicina em 30 de Junho de '186H pelo dr. Nicolúo Joaqni lU Moreira. Rio de Janeil'o,
Typ. Pro.IJ,·esso, 1868, ín-Lo de il~ pp. num. (B. da F.)

Sal1iu antes nos Ann, Bras. ele ~Ied., XX, pg. 96.

546~. - 'rhese apresentada á Fnc. de Meil. do Rio de Janeiro e sustentada em 30 de
Novembro de '186 pelo dr. José Pereira Rego Filho. Rio ele Janeiro, Typ. The
venet, & C."', '1868, in-6..0gr. deilIf., 95 pp., 1. fl. (B. da F.)

Ponlo : LO Casamentos consanguineo ; 2.° Das opel'ações reclamadas pelo tu
mores l1emorrl1oidaes j 3.° Encepl1alite ; 4.° Electricidade atmospl1aríca.

5461>'- The e que apresenta á Fac. do Med. da B~hia e defende em Novembro de
1868 pal'a obtenção do gráo de doutor em medicina Elpidio Joaquim Barauna. Balda.,
Typ. Conservadora, 1.86 , in-i.o gr. de 1 fi., ~4: pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Hygiene da mull1er em estado de gravidez; 2.° Da erysipela conside
rada em geral j 3.° Queimaduras; 4. ° Vinhos medicinaes.

54:66.· Di CUI' o sobre os beneficios que á saude das naçõe acarreta a civilisação,
e sobre a importancia da hygiene soeia!. Pelo SI'. dr. José Pereira Rego. V. Ann.
Bms. deilled., XX (186 -69), pg. 46. (B. da F.)

5467. - Cartilhn hygienica para o cultivador de arroz e o habitante de terrenos
pantanosos. Memoria ... seu autor, o dr. João Baptista Ullersperger ... Traduzida do
he panhol pelo dr. Jorge Gade, &. Rio de Janeiro, E. & H. Laemmel't, 1.869, in-8."
de 2 fI., 1.02 pp. num.

Exp.: Bib!. acion~!.

54:68.· Faculdnde de Medicina da Bahia. Dissertação. i. ° Influencia do celibato
sobre a snude do homem. Propo ições. 2.° Qual é o melhor tratnmento da phtby"ica
pulmonar. 3. 0 Do infanticido considerado sob o ponto de vista medico-legal. 4.° Ul
ceração, ulceras simples e suas complicações. Tbese apresentada á Fac. de fedo da
Bahia em Ago to de 1.869 e perante 911a publicamente sustentada em Novembro do
mesmo anno afim de obter o gráo de doutor em medicina por Francisr.o Borge de
Barros. Bahia, Typ. elo Diario, 1869, in·4.0 gr. de 2 fI.,20 pp., 1. fi. (B. da 'F.)

5469.' Tl1ese apresentnda e sustentada na Fac. de Med. da Babia em Novembro
de :1869 por Joaquim da Silva Rego ... para obter o gráo de doutor em medicina.
Baltia, Typ. elo Dim'io, 1.869, in-Lo gr. de 1. fi., IV-31. pp., t n. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Hygiene da mulller em e lado de gravidez; 2.° 00 infanticidio sob
o ponto de vista medico-legal; 3. ° Medicação anti-sypbi litica j 4. ° Tl10racentese e suas
indicações.

5470.- 'l'hese apresentada para ser sustentada em oveml)ro de 1.869 perante n
Fac. de Med. da Babia por Fructuo'o Pinto da Silva. " para obter o gráo de doutor
em medicina. Bahia, Typ. de F. Felia; Bahia, i869, in-4:.o gr. do 1 fi., 24: pp., 1. 11.
(D. da F.)

Pontos: i.O EIygiene dos collegios j 2.° InOuencia do celibato sobre a -saude
do bomem; 3.° Póde-se em gerat ou excepcionalmente affirmar que llouve e tupro;
lhO Feridas por mordeduras de insectos e repUs venenosos.
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5g,7J,· These apresentada á Fac, de Med. do Hio de Jaueiro e sustentada em 9
de Dezembro de 1869, pelo dr. Murillo Mendes Vianna. Rio de Janeiro, Typ. Domingos
LuizdosSantos, -1869, in-g,.ogr. de5 tI., 61 [lp., ,111. (B. da F.)

Pontos: :1.0 Do aleitamento natul'al, artifici:U e mixtú em gel'al, c particular·
mente do mercenario em relação ás cond lções da cidade do Rio de Janeiro; :2.° Do
defloramento; 3." Contusões; "'." Da hypel'tropbia do coração.

5g,72.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Jalleil'O e sustentada em 9
de Dezembro de '1869 pelo dr. José Ribeiro do' Santo Zamith. Rio de Janeiro, Typ.
do Apostolo, 1869, in-g,.O gr. de g, ffo, 4/1, pp .• 1 fi. (B. da F.)

Pontos: L ° Do aleitamento natul'al, artificial e mixto. em geral e particularmente
do mCl'cenario em relação ás condições da cidade do Hio de Janeiro; 2.° Tratamento
da sypbilis; 3.° lIIercurio e seus composto. pbarmacologica c tberapeuticamente ;"'.0 Da digitalis e suas preparações pharmaceuticas. .

;Jg,73.- These apresentada á Filc. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada no
dia 9 de Dezembro de 1869 pelo dr. Francisco Furquim Werneck de Almeida. Rio de
Janeiro, Typ. do Apostolo, 1869, in-~,o gr. de 2 ff" lU pp .• -I fi, (B. da F.)

Pontos: :l,°DJ uso do tabaco e de sua inGuencia sobre o organ.ismo; 2.° Da
exploração c remoção cios corpo$ estl'an 110s, suas van tagens e incon ven ien tes ;
3.° Diagnostico, marcha e tl'atamento do rheumatismo visceral; "'.0 Dyalise de
Gl'ahallJ ,

M7g,.- Memoria ou obstlrvações do sr. dr. Peçanha da Silva sobre a amamen
taçào e as amas de leite.. V.' Ann, Bras. de :l1eel.) XXI (1869-70), pg. 253.
(B. claF.)

5i75.- Tllese apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser sosteutada em
Novembro de 1870 por [>aulo Theotonio Mal'ques ... para obter o grão de doutor em
mediciua. Bahin. itn,?resso na Typ, do Diario. 1870, iu-~.o gr. de 2 ff., 18 pp., i fi.
(B,.da F.)

Pontos: LO Inlll1encia do celibato sobl'e a saude do lJ~mem; 2.° Vinhos medí
cinaes; 3. ° AsplJyxia dos recem-nascidos. Suas causas, fórmas, diagnostico e trata·
mento ; "', ° Acclimaçãoo

5fJ.76.- These apresentada e sustentada na Fac. de ~fed. da Bahia cm Novembro
de 1870 por Alvaro Bueno Cavalcanti de Britto ... afim de obter o gráo de doutor
em medicina. Bahia, Typ. do Dial'io, 1870, in-g,.o gr. de 1 fi., 18 pp., i fi.
(U. da F.)

Pontos: LO Hygiene da mulber no estado de I{l'avidez; 2.° Vanlagem da escu
tação e percussão p:\l'a o diagnostico; 3. ° Póde-se em geral ou excepcionalmente
aflirmar que 1J0uve estupro; 4.° Thoracentese e suas indicações.

5fJ.77. - Tnese apresentada para ser sustentada publicamente perante a Fac. de
Med. da Ballia em Novembro tle 1870 por Antonio Pedro da Silva Castro ..• afim de
obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Ca'tnillo de Lellis Masson & C,",
1870, in-fJ..o gr. de i fi .• X[·36 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: Hygiene da mulhel' no eslado de gravidez. Gangrenas indirectas.
Existem processos prévios para distinguir·se o veneno metallico do organismo 1
Prognostico,

5fJ.78.· These (lue sustent:\ em Novembro ue 1870 afim de obtor o gr;lo de dOl1t'l['
em medicina Frederico Augusto da Silva Lisboa. Bahia, Typ. de CamUlo de Leltis
Masson & C.... i870, iu-fJ..o de 2 lI., 24, pp .• 1 fi. (B. da F.) .

Pontos: 1.0 Hygiene da mulher ell1 estado de gravidez; 2.° Queimaduras;
3.° Vantagens da escutaçã'J e da pucussão pua o diagnostico; 4.° Do infanticidio
debaixo do ponto de vista medico-legal.

5g,79.- Fac. de Medo da Ballia. These apreseutada para ser sustentada na Fac.
de Medo da Bania em Novembro de 1870 por Ladislau José de Carvalho e Araujo ...
para obtel' o gráo de doutor em medici ua. Bahia, T!lp, de Camillo de Lellis
ltlasson & C.... i870,in-i.o gr. lie 3 ffo, 27 pp., 1 fI. (B. da F.,l

Pontos: LO Infiuencia do celibato sobre a sa'lde do 1101nem; 2.° Acção [Jl1ysio·
logica e therapeutica rio café e do chá; 3. ° Infantillil1io, c.Jnsiderado sob o pon lo de
vista medico-legal ; ~.o Indicações e contra-indicações da urethl'otomia intel'l1a.

5fJ.SOo· SUl:eintos conselllos ás jovens mães para um tratamênlo racional dos seus
filhos pelo dr. Tlleodoro Langgaard, Rio de Janeit·o, Typ. (J lith. Itnp[~l'cir~1 de Felix
Ferreira & C.", 1871, in-S.o de 79 pp. num. (B. da F.)
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5q,8L· Pequeno trntado de saude. Rio d~ Janeiro, Typ. Univ. de Laem1llert, s. d.,
in·8. o peq., de 40 pp.

Pelo Dr. Theod. Langgaard 1
Exp.: Bibl. Nacional.

5Ml2.· T1Iese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 30 de Setembro
de f871 e sustenlada em 5 de Jnneiro de f872 pejo dr. João José dos Santos Ferreir-a.
Rio de Janeiro, Typ. AClldemica, f871, in-4.0 gr. de 4 fI., 44 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L° Do uso e abuso do ta,baco e de ua influencia sobre a saude; 2.° Dos
vomitas incolterciveis na pl'eobez; 3.° Das quinas e suas preparações pi:larmaceu
ticas; 4.° Oleo de figado de bacalhau considerado pbarmacologica e therapeutica
mente.

548:L - T1Iese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 20 de Setembro
{le i87i e sustentada em 5 de Janeiro de i872 pelo dr. João Martins Teixeira. Rio de
Janeiro, Typ. Academica, i871, in-q,.o gr. de 3 ff., 5i pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Das allianças consanguineas e de sua influencia sobre o physico,
moral e intelleclual do homem; 2 ° Hemàstasia por acupressul'a; 3.° Medicação
anesthesica; 4.° lnducção.
(iq,84. - Thcse apre eut:lda á Fac. de IIIed. do Rio de Janeiro em 20 de Setembro

de t87i, suslenlada em 8 de Janeiro de i872 pelo dr. Cesario da Silva Coelbo Rangel.
Rio de Janeiro, Typ. e lith. Imparcial> f871, iu-4.0 gr. de 2 fI., 50 pp., i O. (13. da F.)

Pontos: LO Do uso e abuso do cbA e do café, e de sua inOuencia sobre
a saudei 2.° Diagnostico da febre amarelJa e seo trat<lnlento; 3.° Das modificações
prod uziaas pela pren bez no u tero e seus annexos; 4. ° Da morte subi ta.

5485.· A su pensão vertical do I.Jraço considerada como meio anti-phlog-islico e
hemo taLico na mole lias da mãos (pelo dr. João Pinto do Hego Cesar). V. Ann.
BI·as. de lJred., XXlrr (-1871-72), pg. 3i3. (B. da F.)

5486. - Concorrerá o modo por que são dirigidns entre nós a educação e in ll'Ucção
da mocidade, para o benefico desllnvolvimenlo pby ico e moral do homem? Qne. tão
imposta pela mesma Acad. em 2i de Dezembro de i87l, de envolvida e re.polldida
pelo eu membro liLu!nr Luiz Corrêa de Azevedo. y. Ann. Bras. de Jled., XXITI
(i87:1.-72), pg. 41.6. (B. da F.)

5487. - luconveniencia dos casamentos entre parentes, Memoria ácerca deRta
que tão proposla pela Acad. [mp. de Meu., por '. V. Ann. Bras. de Jled., XXIV
(1872-73), pg. 430. (B. da F.)

5488. - Congrés de Vienne. Les quarentaines et la propllylaxie, par M. le dr.
Caminhoá. V. Gazette Hébd. de Med. et de Chi!'" f873, pp. 775, 71H, 821. (B. da F.)

5489,- Tl1ese npresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Frnnciscll Moreira
Sampaio. Rio de Janeiro, Typ. Amel'icana, i873, in-4.0 gr. de i fi., 39 PlJ., f fl.
(B. da F.)

Pontos: LO Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral e particular
mente do mercenario em relação ás cond i~ões em que elle se acha no Rio de
Janeiro; 2.° Do aborto criminoso; 3.° Do aborto P"ovocado; g,.o Da ictcricia,

5490.- Tbe e apre-enlada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Antonio de
MelJo Muniz Maia. Rio de Janeil'o, Typ. do Apostolo> 1873, in-4.o gr. de i fl., 38
pp., f fi. (B. da F.)

Pontos: LO Aleitamento natural, artiOcial e mixto em geral e particularmenle
do mercenario em relação;\s condições em que elle se acha no Rio de Janeiro; 2. °
Da flor; 3.° Da placenla; 11. °Febre amarella.
M9L-- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Augusto Alvares

{Ia Cunba. Rio de Jctneil'O, TY1J. Academica, {873, in-4." gr. de { fi., 92 pp., { fi.,
i mappa. (B. da F.)

Pontos: L° D aleitamento natural, artificial e mixto em geral e particular
mente do mercenario em relação ás condições em que elle e aclta no Rio de Ja
neiro; 2.° Da alJsorp~ão e eliminação do "cneno ; 3. °Li LlJotricia; g,. °Pneulllon ia.
M92.- Tbe e apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Luiz Augusto

Corrêa de AZl1vedo. Rio de Janeú'o, Typ. AcadellLÍca , 1. '73, in-4.0 gl'. de 1 fi., 89
pp., {fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do a.leitamento na.tul'al, :uliOr,ial e mixto em geral e par·ticular
mente do mercenario em relação á- oondições em que eUe se acha no Hio de Ja
neiro; 2,° pneumonIa; 3.° Tratamentó da bydarthrose ; g,.o Da escoll1a dos medi-
camen'tos. 1.

5·í
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1>4,93.· The e ~presentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Ramiro Fol'les
de Barcellos. Rio de Janeiro, Typ. :Academica, i873, in-~.o gr. de i li., 'lO pp., 1
fi. (B.daF.)

Pontos: LO Das allianças consanguineas e de sua inlluencin sobre o pbysico, o
moral e o io tellectual do homem; 2. ° Das cell ulas nos duus ramos; 3. ° Li lhotricia ;
~.o Febre amarella.

õ~94,.- These apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Juveual Marti
niano das Neve. Rio de Jall eÍ1'o, Typ. da Reforma, 1873, in-!J,." gr. de 1 fi" 1>5
pp., i fl. (8. da F.)

Pontos: LO Do aleitamento natural, arlificial e mixlo em geral e parlicular
mente do mercenario em rela5:1o fts condições em que e11e se acba no Rio de ,1<1
nei 1'0 ; 2. ° Febre amarella ; 3. Da flor; 4. ° Uretlll'otom ia.

5~95.-These apresenlada ~ Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Cornelio Emilio
das Neves Milward. Rio de Janeiro, Typ. (lo Apostolo, i873, in-4,.0 gr. de i O., 36
pp., 2 /T. (B. da F.)

Ponlos: LO Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral e parlicular
men te do mel'cenario em relação á condições em que elle se aclJa no Hio de Ja
neiro; 2.° Do fructo; 3.° Acupl'essura; 4.° Febre amarella.

tí4,96.- These apresentada á Ftlc. de Med. 'do Rio de Janeiro por José de Ma
cedo Cordeiro de NegTeiros Looato. Rio de Janeiro, Typ. Cosmopolita, 1.873, in-~.o

gT. de 2 fI., 82 pp., i fi. (B. da F.)
Pontos: 1.0 Das allianças consallguineas e ele sua influencia sobre o pbysico, o

moral fl o iotellectual do homem; 2.° Atbmospllera ;~3.0 Acu[lre .ura; 4.° Pneu
monia.

5~\l7. - Educação physica da infancia ( pelo dr. Moncorvo ). V. Rev. Med., 1873-7~.

pg. Hl3. (B .da F.)

M98. - O frio como meio perventivo das phlegmasias (por D. A. Martins Costa).
V. AI·ch. dí! Afc(licina, n. O i, i87'l, pg. 25. (B. da F.)

tí4,99. - Infiuencia dos temperamentos sobre o caracter intellectual e moral do
homem (pod. S.). V. Arch. de Medicina, 1874" pg. 198. (B. da F.)

1>500.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Amaro Ferreira
das Neves Armonde. Rio de Janeil'o, TUp do Apostolo. i87~. in-4,.o gr. de i fi., 76 pr.,
1 fl. (B. fia F.)

Pontos: LO Da educação pllysica. inlellectual e moral da mocidade no Rio rle
Janeiro e de sua influencia sobre a saude; 2. 0 Dos animaes parasylas do homem; 3.l>
Quaes as modificações impressas no esqueleto humano pela idade, sexo e profissão;
4.° Darlôr.

1>501.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pai' Antonio da
Terra Pereira. Rio de Janeiro, Typ. E pcranra de Gaspar João José Vclloso, 18740,
in-~.o gr. de i fi., 48 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do aleitamento natural, artifJcial e mixlo e em parlicular do mer
cenario, aLtentas as condições da cidade do Rio de .Janeiro; 2." Do defloramento;
3.° Anatomia e pllysiologia da placenta; ~.o Digitalis considerada pllarmacologica e
tberapeulicamente.

1>1>02.-These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Celso Eugenio
dos R~is Junior. Rio de Janeiro, 1'!Jp. Academica, i874" in-4,.o gr. de i fi., 110 pp.,
i fl. (B. da F.)

Pontos: LO Do aleitamento natural, :ll·tificia] e mixto em geral e em parlicular
do mercenario em relaçáo ás condições da cidade do Rio de laneiro; 2.° Do aborto
criminoso; 3. ° Operações reclamadas pela collecção de liquidas oa cavidade pleu
riLica; 4. o Dysenlheria.

1>503.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joiio da MaLta
Machado Jnnior. Rio de Janeiro,187~. in·4.0 gl·. de 11l., 99 pp., i O. (B. da F.)

Pon tos: L o En ucação physica moral e in lellectual da mocidade no Rio de la
neiro e da sua influencia sobre a saude; 2. 0 Das quinas brasi'eiras: 3.° Operações
necessarias para a obliteração das arterias nos aneurysmas ; 4.°Dysenteria.

1>504. - Estudos sobre os banhos do mar pelo dr. M. Vieira da Fonseca. V. Rev.
Med., i8n-75, pp. 134 e i~9. (B. da F.)



427

550(.\.- These apresentada á Fac. de Meu. do Rio ue Janeiro por José Candido ua
Costa Sena. Rio de Janeiro, Typ. Univ. E. & FI. Laemmel't, i875, in-y,.ogr. de i 11.,
55 pp .• i fI. (8. da F.)

Pontos: LO Dos casamentos consanguineos em relação á bygiene; 2.° Analyse
chilllica nos envenenamentos pelo pbosphol'o; 3.° Opemções reclamadas pelos aneu
rismas da arteria poplitéa ; 4.° Da secreção urinaria.

5506.- These apresentada á Fnc. de Med. do Rio de Janeiro por Manoel d'Avilez
Carvalho. Rio de Jwwiro, i875, in-q,.o gr. de 2 tf., 37 pp., i fl. (B. da F.) ,

Pontos: 1..0 Dos casamentos consanguineos em relação á hygiene; 2.° Calorem
geral; 3.° Operações reclamadas pelas collecções dEI liquidos no tborax; 4." Racbi
tiSOlO.

5507. - These apresenLada á Fac. de Med. dJ Rio de Janeiro por Constantino
Machado Coelho. Rio de Janeiro, Typ. elo Dial'Ío do Rio de Janeü'o, i875, in-~.o gr .
.de 3 ff., i76 pp., i fl. (13. da F,)

Pontos: i ° Do uso e abuso do tabaco; 2.° O:ts solanaceas vivaces e suas prepa
rações; 3.° Vicios de conformação da bacia e suas indicações; 4.° Diagnostico
dilI,'l'encial entre as rnolestias cutaneas àe origem sypllilitica e nào sypbi
li tica

5508. - Projecto de Regulamento das amas de leite formulado pelo dr. Moncorvo
de Figueiredo, &. Ex.Lrahido da Gnzet(t Medica d t Baltia. Bahia, Ofr· Zitho-tup.
de J. G. Toul'Ínllo, i876, in-8.0 gr. de ii pp. (8. da F.)

Procede-o uma introducção assignada por S. L. (dr. Silva Lima).
Sabiu antes na Gaz, Med. d(t Bahia, i876, pg. 498.

5509. - Mnnual do banhista ou estudo sobre os banhos do mar pelo dr. ]I[ (anuel).
Vieira da Fonseca. Rio de Janei'ro, Typ. Central é,e Brown & Ef!1trisl(), 1.876, in-4,o
de 4,0 pp. num., i fi .. (D. da F.)

5510.- O tabaco é um veneno I e a ruina da humanidade. Influencia pl1ysica e
moral do tabaco sobre o organismo humano. HeslllLaúos de indagaç,jes scienLificas
em varias paizes (eoll1idos pelo dr. L. Lllndahl). Adverlencia e consell1os aos pais
e direct.ores de collegios de educação e em geral a todos aquelles que se entregão
ao pernicioso habito de fumar, tomar ou mnscar t.abaco. Traduzido do allemiio pelo
dr. Tl10mnz Alves Nogueirn. Bio de Janeiro, Eeluarelo & Henrique Laemmert, 1876,
in·8.0 de VI-iO:!! pp. num, (B. da F.)

55lt.- A phnrmacia profissão e a pharmacia industria; commercio de reme
dios secretos e privilegiados. V. Gaz. Mul. d.t Baltia, i876, pp. 2M, 289 e 337.
(B. da F.)

55i2.- Emprego ·do microscopio na indagação das falsificações das sub tancias
alimentares. Falsincnção do café moido POI' D. S. Saboia e SilvlI e G. E. de Taullay.
I..tlbol'atorio de Biologia. V. Diario O(ficial de 29 de Outubro de i8i6.

Exp.: Bibl. Nacional.

5513.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro POl' Francisco Luiz
da Gallla Roza. RIO de J(mei·ro, Typ. de G, Leuzin,qer & Filhos, i876, in-!1. ° gr. de
i 06 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: LO Dos casamenlos sob o ponlode vista 1Jygienico; 2.° Daesc.oILJaeco
Ihei ta dos med icamen tos do reino vegeta L; 3.° Do em prego dos aneslbe:;icos duran Le o
trabalho do parto; <i." O que se deve enleoder no.eslado actual da sci~ncia por.lempe
ramentos; !Juaes as condições anatonlO-patbo.loglcas que os detel'mlllao? Que Influen
cia exercem ellr.s sobre o physico, o moral e 1I1tellectual do homem.

55i1~. - Hygiene do casamento por F. L. Gama Roza, doutor em llJed. Rio de Ja
miro, Typ. de G. Leuzinger & Filltos, 1876, io-1.2.0 de 301 pp. num. (8. da F.)

5~iHj, - These apre enl(l(la á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Arthur
Greenllalgh. Rio ele Janeiro, Typ. Acaelemica, 1876, in-q.o gl'. de i n., 4.l pp., 1. 11.
{B. da F.)

Pontos: f.. ° O que se deve en lendel' no !'\slado actnal da sciencia por tem
peramentos; quaes as condições analomo physlOlog'lCas que os deterllllllao? ,Que
InOuencia exercl'm elles sobre o pbysico, o moral e intellectual do homem 'I
51.° Aborto criminoso; 3.° Do diagnostico e trata.mento dos aneurysmas cirul'gicos;
4.°Belladooa. considerada. pbarmacoLogica e therapeu ticamen te. '\..\ tI'
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õõ:l.6.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Frederico Au
gusto dos Santos Xavier. Rio de Janeiro, :1.876, in-q,.o gr. de :I. fi., 87 pp.
(B. da F.)

Ponto: :1.0 Dos casamentos sob o ponto de visla bygienico; 2.° Aborto cri·
minas; 3.° Do empl'ego dos aneslhesicos durante o trabalho do parto; 4.° Signaes
tirados das funcções de reproducção.
õ517. - Curso de ]lygiene popular para I1S classes operarias pelo dr. Carlos

Costa, &. Rio de Janeiro, Typ. Fluminense, :1.877, ín·i6.0 de 2:1.6 pp. num., :I. fi.
(B. da F.) .

551R. - Considerações ao correr da penna sobre o projeclo de um novo regimen
sanitario com relação aos intere ses da prolls ão pharmaceulica pelo pbarmaceutico
Teixeira de Azevedo. Rio de Janeú'o, Typ. e Liv. dos edito1'es Lombae1'ts & C.', :1.877,
in-8.o gr. de 24 pp. num. (B. da F.)

5519.- Habitações das cla~ses pobres. (Pelo barão de Lavradio.) V. OP1'O.q1'. l1fed.,
II, pg. 605. (B. da F .)

5520. - Aleitamento artificial (pelo dr. José de Góes e Siqueira ). V. Rev. Med.,
i877, pp. 9 e 23. (B. da F.)

5521.- Coloração dos vinhos (pelo dr. Daniel Henninger): V. Rev. lIfed"
i877, pp. 38. (B. da F.)

5522.- Da incineração dos cadaveres (por K. V.). V. Rev. lIfed., i877, pp. 83,
98, i08 e i2i. (B. da 1".)

5523.· Inconvenienle dos calçados modernos (pelo dr. Ribeiro de Mendonça).
V. Rev.lIJed., i877,pg. 24.5. (B. daF.)

5õ2q,. - Dos casamentos sobre o ponlo de vi ta hygienico. Do berne. Operações
reclamada pelos tumores hemorrhoidaes. Signaes tirados da voz e da p:davrn. These
apresenlada á Fac. de Ied. do Rio de Janeiro em 2\l de SetemlJro de 1877 para
SOl' sustentada por João Diogo E teves da Silva, a fim de obter o gráo de doutor
em medicina. Rio de Janeú'o, Typ. Cosmopolita, :1.878, ia-ti.o gr. de 48 pp., 2 ff.
(B. da F.)

5525.- Noticia historica da legi lação sanitaria do Imperio do Brazil desde i822
alé i878 pelo dr. Alfredo Piragibe, &. Bio de Janei1'o, Typ. Univenal de E. &H.
Laemmert, 1880, in·8.0 gr. de 18:1. pp. num. (B. da F.)

5526.- Hygiel1e das escolas. V. Gaz. Med. da Ba1tia., i878, pp. i93, 2M, 289,
337 e 432. (8. da F.)

5527.· Abusos e irregularidades no exercicio da pharmacia e da medicina. V. Gaz.
Med. da Balda, :1.878, pp. (J,97 e 5(J,!.l, (8. da 1".)

5528. - These apresentada á Fac. de lIfed. da Bahia afim da obter o gráo de
doutor em medicina por João Evangelista de Cu. tI'O Cerqueira. Bahia, Typ.
de Gama & Filho, i878, in-q,.o de i fi., iM, pp., i -0.. (B. da F.)

Pontos: LO Regimem alimentaI'; 2.° Qual o melhor tratamento na febre ama
relia; 3.° Tetanos traumatico; 4.° Envenenamenlo pelo chloroformio.

5529. - Fac de Med. da Bahia. Tbese para ser sustentada em :1.878 afim de obter
o gráo de doulor em mediciua pOl' Joaquim da Silva Botelho. Baltia, Typ. Constituo
cioanl, i878, in-q,.o gr. de i fi., 77 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Herança pbysiolegica; 2.° Infecção e contagio; 3.° Tumores brancos;
4.° Do ozona e suas pl·opl'iedades•
. 30. - Fac. de lIfed. da Bahia. These para o doutorado em medicina apresentada

á"' ~u. da B!lbia por José Carneiro.Ribeiro. Bahia, Typ. Constitucional, :1.878, in-q,.o gr.
de i fi., 6:1. pp., i fI. (B. da F.)

Pontos: LO Do regimen lacleo; 2.° Circulação capillar; 3.° Indicações do aborto;
4.°Estudo chimico do ar a tmospherico.

iJ531. - These apresentada á Fac. de .lIfed. do Rio de Janeiro por José Ferreira de
Bas tus Coei ho. Rio de Janeiro, Typ. de G. Leuzin,qe?' & Fil/LOS, :1.878, in-q,.o gr. de 2 lf.•
99 pp., i II. (B. da F.)

Pontos: LO Dos casamentos sob o ponto de vista bygienico; 2.° Calor em geral;
3.° Anatomia e pllysiologia da placen ta; 4. o Hy teria.

. tí532. - Hygiene das classes operarias pelo dr. Cr.rlos Costa. V. Re(m'ma do Rio de
Joneilo, 1..0 semest"ede i879.

Exp.: Blbl. Nacional.
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5533. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i7
de Maio de i879 pelo dr. João Diogo Este\Tes da Silva. Rio de Janei1'o, Typ. de
Lombaerls & Comp., i881, in·4,.o gr. de 3 ff., 4,8 pp., i fi. (8. da F.)

Pontos: LO Dos casamentos sobo ponto de vista bygienico ;.2.° Do berne; 3.°
Operações reclamadas petas tumores hemorrboidaes ; 4.°Signaes tirados da voz e da
palavra.

5534,. - Dissertação. Da hydrotherapia racional como modi ficador l1ygienico. Hy
grometria. Lithotricia. Da hepatite. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de
Janeiro em 30 de Setembro de i879 e sustent.ada perante a Fac. de Med. da Bahia em
ii de Janeiro de i8dO pelo dr. Antonio Alves de Souza Junior. Rio de Janeiro, i880,
in-4,.o gr. de 51f., 4,6 pp., i a. (B. da F.)

5õ:)õ. - Sciencia popular. A vid!! normal e a saude. Trat.ado completo da estructura
do corpo humano, das funcções e do papel dos orgãos em todas as idades da vida,
com o estudo arrasoado dos instinctos e paixões do homem e a exposição dos meios
naturaes para prolongar a existencia, assegurando a conservação da saude, pelo dr. J.
Rengade, traduzido, annotado e applicado ao nosso clima, costumes, etc., pelo
dr. Carlos Costa, &. Rio de Janei,'o, Typ. de Lombaerts & C" i880, in-4,.O gr.
de 24, pp., com gravo interc. no texto. (B. da F.)

Ficou interrompido.

5õ36.· Conferencia do dr. Moura Bra iI, sobre o uso e abuso do fumo, cegueira
dos fumantes. V. Al'cft. de nfed., Cil'. e Pharm. do Brazil, n.o 5, i880, pg. 3; e n.o 6,
i881, pg. 8. (B. da F.) .

5õ37.· These de sufficiencia apresentada á Fac. de fedo do Rio de Janeiro pelo
dr. Thomaz Eboli, da Univ. de Napoles. Rio de Janeiro, Typ. Popular de C.
Vasconcellos, i880, in-4,.o gr. de 2 fI., 8·6 pp., i fl. (B. da F.)

Ponto: Prejuizos que causam uma má alimentação,

5538.- Hygiene das escolas. A duração das sessões escolares (por Pacifico Pereira).
V. Gaz. Med. da Baltia, i880-81, pg. 293. (B. da F.)

5539.- A Juncta de Hygiene e as pharmacias. V. União lI{ed., i881, pg. 34,1..
(D. da F.)

55600. - Hygiene das habitações. V. Uniào Med., i881, pg. 4,37. (8. da F.)
51>4,1. - These apresentada por Antonio Salustlmo Vianna ... Pontos. Do regimen

lacteo. Do emprego do chloroforrnio e seos elfllilos. Do emllrego dos anesthesicos
durante o trabalho do parto. Agoas distiJladas aromaticas. Baltia, Typ. do Jonlal
de Noticias, i88!, in-4,.o gr. de 45 pp., i fl. (B. da F.)

54,4,2. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Nicoláo Barboza
da Gama Cerqueira. Rio de Jallei'l'o, Typ. de José Neves Pinto, i882, in-4,.o gr. de 2 ff.,
i09 pp., i fi. (B. daF.)

Pontos: LO Ilygiene da primeira infancia; 2.° Do opio; 3. ° Do strabismo;
4.° Vias de absorpção dos medicamen tos.

51>~3. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Augusto Serafim
da Silva. Rio de Janeit·o, Typ. lIfontenegro, i882, in-4,.o gr. de 1. 11., 4,1. pp., i fi.
(8. da F.)

Pontos: Hygiene da primeira infancia ; 2. °Estudo medico-legal das cicatrizes;
3.° Tratamento cirurgico dos fibromas do u tero; 4. ° Dos cemiterios publicos.

5544,.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Adolpho A:ves
Simões Barboza. Rio de Janei1"O, Typ. Univ. de H. Laemmert & C.a. !882, in-4,.u
gr. de 31f., 99 pp., i fi. (8. daF.)

Pontos: LO Hygiene da primeira infancia; 2.° Do opio; 3.° Diagnostico dlJIeren·
cial dos tumores do seio; 4.° Vias de absorpção dos medicamentos.
5545.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro, por Seve.riano Mar

Jins de Oliveira Urculú. Rio de Janeiro, Imp"ensa Industrial, i 88:tl, 111-4,.0 gr.
de i fi., 84 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos: 1.° Hygiene da primeira infancia.; 2.° ~tmosphe_ra ; 3.°. Dos. corpos es
tranhos em geral e de sua tolerancia nos teCIdos; 4.° Acçao physlOlogiCa e the
rapeutica do salicilato de soda. ,\-1,0
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o5q,6. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeil'o por Manoe! Antonio
Moinhos de Vilbena. Rio ele Janeiro, Typ. ele José Dias ele Olivei,·et, 1.882, in·q,.o gr.
de:1 f1., 77 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: l.0 Do uso e abuso das bebidas alcoolicas; 2.° Interpretação medico
-legal das echymoses sub-pleuraes; 3.· Das operações reclamadas pelos tumores ela
lingua; 4.° Das condições patllogenicas, do diagnostico e tratamento da molestia
de Adrlison.

55~7. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por JO'é Vieira Mar
tins. Rio de Janei,·o, Typ. ele Af01'eim, lIIaximinu & C.", :1882, in-~.o gr. de:1 fi., 58
pp. iiI. (B.daF.)

Pontos: LO Hygiene da primeira infancia; 2.° Analyse do leite; 3.° Tetano
dos rccem-nascidos ; {loO Ictericia.

564,8.· These apresentada ti Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i6
de Dezembro de 188:2 pelo dr. José Cypriano Nunes Vieira. Rio de Janeiro, Typ. elé
lIforeira, lIfa,cimino & C. a, i882, in-L ° gr. de 2 11'., 78 pp., 1 fI. (B. di! F.)

Pontos: LO Hygiene da primeira infanciu; 2.· Valor brogunt~o da coagulação
do sangue e das echymoses como provas da vida em materia de infanticidio; 3.°
Tratamento da retenção de urinas; 4. ° Iclericia.
55~9.- Thesc apresentnda á Fnc. de Med. do Rio de J:meiro por 11l1efonso Ar

cher de Castilho. Rio ele Janeiro, Typ. Univ. ele H. Lammert & C.", i882, in·q,.o
gr. de 2 !f., Ml pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponto: 1.0 Hygiene da primeira infanci:t , 2.° Magnetismo; 3.° Esludo com·
parativo da talba e Iitllotricia nos calculas vesicaes; 4. ° Febres perniciosas.

5550. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janei 1'0 por Eduardo Au·
gusto Ribeiro Guimarães. Rio de Janeiro, Typ. de José Dias de Oliveira, 1882,
in·4.· gr. de 2 fI., 91 pp., 2 lf. (B. daF.)

Pontos: LO Do. uso e abuso do café; 2.° Experimentação plJysiologica applicada
á toxicologia; 3.° Do cOI'aÇão; 4. ° Vias de absorpção dos med icamentos. .
5551.-These apreseutada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Cal'los Buarque

de Macedo. Rio de Janeiro, 1'yp. de lIlm'eira, j}'Iaximino & C.', 1882, in-!l..o gr, de U
pp.,1 fi. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Do uso e abuso do café; 2.° Do opio; 3.° Das lesões vitaes da orbita;
4.° Cancro do estomago.

5552,- These apresentada á Fac, de Med. do Rio de Janeiro por Cnrlos Au~osto

de Oliveira Duarte. Rio de Jetneiro, Typ. de José Dias de Oliveira, :1882, in-q,.o gr.
de:1 fi., 62 pp., 1 n. (B. da F.)

Pon tos: L ° Vantagen~ e inconvenientes da crema.ção dos cadaveres ; ~. ° Alcatoi
des cadavericos ou ptomainas de Selmi ; 3.° Do coração; 4.° Febres perniciosas.

5:i53.- These apresentada á Fuc. de Med. do Rio de Janeiro por Bernardino de
Almeida Senna Campos. Rio de Jllnei?'o, :1882.• in-~.O gr. de 3 lT., 80 pp., i fI.
(B. da F.)

Pon tos: I.° \ an tagens e inconven ien tes da crema<;,ão dos cadaveres; 2.° 1)0 opio;
3.° Tratamento da retenção das urinas; 4.° Vias de absol'pção dos medicamentps.

5554.- A imprensa medica no Brasil. A proposiLo de uma carta do sr. professor
Doming-os Freire a um diario da côrte. V. Gaz. 1l1ed. da Bahin, 1832-83, pg. q,29.
(B. da F.) ,

5555.-A proposiLo de nubentes consanguiueos pelo dr. A. Ricaldi da Rocha Cas
tro. V. Gaz. Med. d:t Bahia, 1882-83, pg. 56~. (B. da F.)

5556.- Dissertação. Da alimentaçi'io nas primp,irlls idades. Estudo critico sobre os
dilferentes methodos de aleitamento. Proposições. Do opio chimico· pharmacologica
mente considerado. Nervo pneumogaslrico. Do diag-nostico e tratamento das adheren·
cias do pericardio. These apresentada á Faculdade de Medicina do RIO de Janeiro em
29 de Setembro de 1883 pal'a ser su ·tentada por Francisco de Paula Castro ... afim
de obter o gráo de doutor em medici oa. Rio de Jetneiro, Typ. de J. D. ete Otiveim,
1883, in-g,.o gr. de:l. n., 7q, pp., 1. fi. (D. da F.)

5557. - Projr.cto dos novos alojamentos para a classe pobre dn cidade do Rio de Ja
neiro, pelos doutores João Paulo de Cal'valho, relator, ArtiJuI' Fernandes Campos da
Paz e Cinci nato A. Lopes. V. Annexos do Relataria do Ministerio do Imperio de
i88Y.. (B. da F.)
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Climatologia

5558. - Proposições sohre {\ hygiene dos differen tes climns. These apresentada e
publicDmente sustentndn perante n Faculdnde de Medicinn da Bahia em o din 13 de
Dezembro de 1.8M> por Jono Augusto Nei Vn. " para obter o gráo de doutor em medi
cinn. Balda, Typ. de Epifanio Pedroza, 1.8g,5, in-g,.o gr. (B. da F.)

5~')9. - Climntologia (pelo dr. De-Simoni). V. A1I1L de lIfed. Bms., I (1.8(1,5-(1,6),
pg.•37.

Exp.: Acad. Imp. do Medicina.

5560 .• Climatologin (pelo dr. Marinho). V. Ann. de ./f'Ied. Bras., I (1.86.5-g,6),
pg. 4,OL

E\p.: Acad. Imp. de Medicina.

5561. - Climntologia e tbermometrologin (pelo dr. De-Simoni). V. Anll. de Med.
Bras., 1(18(1,5-4,6), pg. 4,81.

Exp.: Acad. Imp. do Modicina.

5562. - Algumns considerações sobre o cl ima e suas influencias sobre os operados.
These npresentada e sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 3 de
nezembro de 1.8iJ,9 pelo dr. José Bernardino dn Cunbn BittencourL. Rio de Janei1'o,
Typ. do ilrch. Med. Bras., 1..8iJ,9, in-4,.o gr. de 7 ff., H pp. (B. da F.)

5563. - Algumas considerações sobre os clima e suas influencias sobre o homem.
These apresentada e publicamente sustentada perante n Fac. de Med. da Bnbia aos
26 dias de Novembro de 1.l:l53 por Joào Garcez dos Santos ... para obter o grau de
doutor em medicina. Bahia, Typ. de Cados Poqgetti, 1.853, in-g,.o de 4, Jf.,
28 pp., 1. O. (B. da F.) .

556g,. - Theõe obre quatro pontos dados pela Fac. de Med. da Bahia apresentada
e sustentada pernnte a mesma Fac. em Dezembro de 1.855 por Antonio Alvares da
Silva ... para obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, TY]J. de Epipltanio Pedroza,
1855, in-4.0 de 3 Jf., 26 pp., 1. 11. (B. da F.)

Pontos: LO Influencia dos climas sobre o desenvolvimento das molestias; 2.° A
expulsão da placenta deverá ser sl'mpl'e abandonada á natureza ~ 3.° O que é aflini
dade chirnica j tÍ.O Physiologia da medulla espinhal. Theoria dos movimentos
reflexos.

5565. - Concurso a um lognr de oppositor em sciencins medicas. Tbese apre en
tadn e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bnhid em 27 de Maio
de 1.857 pelo dr. Joaquim Antonio de Oliveira Botelbo. Ponto. Climns. Ba!lia, TY/l.
de E. Pedroza, 1857, in-iJ,.o de tO., 1.9 pp., 3II. (B. da F.) .

5566. - Tbese sobre dilferentes pontos das sciencias medicas apresentada e pu
blicamente su tentada perante a Fac. de Med. da Babia em Novembro de. 1858 por
Jo é Caetano da Costa ... nfim de obter o g-ráo de doutor em medicina. Pontos.
Aclimatamenlo. Existem prodromo, nas mole tias? Quaes são ns causas que ju ti
ficnlll a provocação do aborto? Sobre o infnnticitJio debnixo do ponto de vista medico
-legal. Raltia, Typ. de Camillo de Lellis Massoll & C. a, 1.858, in-4.0 gr. de 8 ff., 27 pp.
(B. da F.)

5567. - These apresent8da a Fac. de Med. da Bahia e publicamente sustentada em
Novembro de 1.859 por Luiz Gnrcez da Silva LolJo .... afim de obter o gráo de doutor
em medicina. Pontos. Accli laç50. Tabaco. sua acção pby iologica e tberapeutica.
Terminações da inflammação. PuI verisaçiio, suas especies, e regrns ou preceito' para
~ prepartlção dos pós em geral. Bahia, Typ. de Ant. Glavo da F1'ança Guerra, 1.859,
lU-~.o gr. de 21} pp., 1.. n. (B. da F.)

5568.• Tbese apresentada á Fac. de Med. da Bnhia e perante ella sustentada em
Novembro de 1859 por João Raymundo Pereira dn Silva, afim de' obter o gráo de
doutor em medicinn. Pontos. Acclimação. O tetanos será umn nevrose essencial ou
uma consequencia da inflammação da medulla 't Apreciação dos metbodos operatorios
pnl'3 a cura dos aneurismas. O infanticidio debaixo do punto de vi ta medico-legal.
Baltia, Ty'p. de Carlos Poggetti, 1.859, in-~.o gr. de 3 II., 26 pp., 1.. fl,. (B. da F.)

'\,'\.\
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5569.-These 1I())'p.sentnda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 9
de Novembro de 1861 pelo dr. EVl\risto Nunes Piros. Rio de Janei1'o, Typ. Bmsiliense
de 1I1aximiano Gomes Ribeiro, 18lH, in-4:. O gl'. de 3 ff., 32 pp., 1 fi. (B. da F.)

POlltO: LO Das alta localidades, dos valles em relaçãoá hygiene; 2. 0 Athmos
puera; 3. 0 HistoJogia dos denles; 4. 0 Inflnencia da atl1mosphera maritima.

5570.- Concul' o para bum lugar de oppositor da secção medica. Que causas
podem modificar o clima de uma localidnde. The e apre enlada e publicamente sus
tentada em Outubro de 1862 nH Fac. de Med. da Babia pelo doutor Jeronimo Sodré
Pereira. Bahin, Typ. deCcunillode Lllllis Masson& C..., 1862, in-4:. o gr. de 3 ff" 10-6
pp. (B. da F.)

5571.- The e apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pelo
dr. João Vicente TOl'res Homem, para o concurso do lugar de lente de hygiene,
Rio de Janeiro, Typ. Thevenet & C..., 1865, in-4,.o gr. do 3 lI., 22·4, pp., i fi.
(B. ua F.)

Ponto: Do :lcclimamento.
5572. -E ay on 3cclimalion by 1. A. R0berio (alids J. A. A. Ribei1'o), S. l. n. á.,

in-S.o de 10 pp. nnm.
No comêçooccol'l'e o titulo Tltesis on acclimatioll e traz por assignatul'a O'. A. A.

Riberio. A illlpres ão é feita em paiz extraogeiro.
55'13. - These apresentad3 e ~usLentada em Novembro de 1870 perante a Fac. de

Mod. cl3 B3hia Ilor' M3noel Botelho Carneiro de MaHos Guerra ... afim de obter o gráo
de doutor em medicina. Bahüt. Typ. di! J. G. Tourinho, 1870, in·4,.o gr. de i fi., 26
pp., i fi. (B. da F.)

Ponto: i. O Acclimação;2. 0 Astilma;3. oFeridas por armas de fogo; 4. 0 Pode-se
em geral, ou excepcionalmen te alIirmar que uou ve e tupro.
5574,.- Tbnge 3presentada á Fac. de Med. do Rio de Janeir'o e sustentada em 29 de

Novembro de 1870 IPlo dr. Henriqoe Hermeto Cal'Oeiro Leno. Rio de .Janeiro, Typ.
Persevera/Iça, 1870, in-4,.o gr. de 5 lI., 35 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Da acclimação nos paizes quentes em geral e especialmente no Brasil
debaixo do ponto de vista da coloni~ação; 2. 0 Diagno tico, marcba e tratamento do
rbeumati'm vi ceral; 3. 0 Ou cephalotribo e suas indicações; 4. 0 Desde quando e.xiste
o pl'imeiro vegetal? Quem precedeu noapparecill1eoto sobre a tena, o animal ou o
vegetal?
5575.- Tbese 3presentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio José da

Castro .lunior. Rio de Janeiro, TY1). Nacional, 1872, in-4,.o gr. de i fi., 4:6 pp., i fi.
(B. da F.) .

Ponlos: LO Acclimamento das raças em geral e em particular sob o ponto de vista
da colonisação elO relação ao Brasil. 2. 0 Em que casos é indicado a operação do
Trepano? 3. 0 Da eliminação dus venenos, theoria das l1ematoses espec,iaes; 4.°
fIHoemia iII tertroplcal.
5576.- The,e inaugural apresentada á Fac. de Med. d3 Bnhia e sustentada em No·

vembro de 1874: pur Jono (;3rlos Daltbazar da Silveira ... Pontos. Influencia das climaS
sobre a inlelligencia humana. Sldubridade publica da Bahia. Queimaduras. Do inr3n'
ticidio considerado sob o ponto de vi la medico-legal. Bahin, Typ. de Francisco Quei
1'010, 1874:, ín-4,.o gr. de 86 pp .• i fi. lB. da F.)

5577. - These 3presentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Domingos José
Nogueira Jaguaribe Fi!~o. Rio de J(tJteÍ1'o, Typ. da Gnzeta JUl'idicct, 1874" in-S. o gr.
de 4,ff., 2'U pp. (13. daF.)

Pontos: LO Doarclirnamento das raças sob o ponto de vista de colonisação em
relação ao Brasil; 2. 0 Do alJol'tocrimioo o; 3.° Das fractur,ls complicadas; 4. 0 Curar!
considerado pl)armacoJo~ica e tl1erapeolicamen te.

5578.- The'e apre entada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da
Bnbia em Novembro de 1878 nBm de obter o gráo de doutor por Alvaro Teixeira dos
Santos Imbassahy. Bahia, Typ. Constitucional, 1878, in-q,.o gr. de i fi., 61 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: {.° CI imatologia; 2. o Soicidio em suas relações medlco-legaes; S. oDa pla
cen ta ; 4. ° Respi ração.
5579. - Apontnmentos para servirem de ba e ao estudo das estações climatericas

brazileiras mais aconsolhadas para o tractamento da pbtisica pulmonar. Pelo dr. Julio
de Moura. ~. União 1Jled., 1881, pg. 603; 1.882, pp. 9,119,202. (B. da F.)
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5580.· Clima, temperatura media, estações, ventos dominantes . .v. Wapprous,
A Geogr. physica do Brasil, i83q" pg. i5q,. (B. da F.)

Revisto e ampliado pelo sür. dr. Alvaro de Oliveira.
Maranhão:

558i.· Tributo academico para o doutoramento em medicina. Breve memoria
sobre o clima e molestias mais freqnentes da província do Maranhão. Tbese apre
sentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia no dia 29 de No
vembro de i85q" por Cesar Augusto Marques. Bahitt, Typ. de Epipltanio Pedroza, i85~,
in-q,.o de q, lf., i3 pp., i n. (B. da F.)

Ceará:

5582. - Clima e moles tias en1emicas da serra de Ibiapaba (Ceará). Noticia extrahida
dos apontamentos inedicLos do dr. Manoel Freire Allemão. V. O Progr. Med., T,
pg. i89. (B. da F.)

5583. - Memoria sobre a eon. crvação das mal;ls e arboricultura como meio de
melhorar o clima da provincia do Ceará, por .... (Thomaz Pompeu de Sousa Brasil).
FOl'taleza, Typ. J31'asil~i1'a; de Paivc, & Companhia, i859, in-8.0 de 36 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

558~.· Observasons (sic) sobre as seccas do Ceará e os meios de augmenta r o
volume das aguas nas correntrs do Cariry, por M. A. de Macedo. Stuttgard, Typ.
de Emil MueUer, i871, in-8.0 de iO!!' pp., com map. .

Exp.: Bibl. Nacional.

5585. - Memoria sobre o clima e seccas do Ceará pelo senador Thomaz Pompeu de
Souza Brazíl. Rio de Janeiro, Typ. Nac., i877, in-!l,.O de iOO pp.

Exp.: Dibl. Nacional.

5586.· Di~curso sobre as providencias relativas ás seccas do Ceará, prof. em sessão
da Camara dos Deputados de 27 de Junho de i877 pelo deputado Tristão de Alencar
Araripe. Rio de Janei1'o, Typ. de J. Villeneuve L\: C.a, 1877, in-8.0 de 33 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

5587. - Ensaios sobre alguns melhoramentos tendentes á prosperidade da provo do
Ceará. (A questão das seccas. Por G. R. GaiJaglia.) Rio de Janeiro, Typ. Nac., i877,
in-4.0 de 50 pp. .

Exp.: Bibl. Nacional.

5588. - Breves considerações sobre as seccas do Norte (pelo dr. A. Bezerra de
Meneze'). Rio de Janeit·o, Gutmat'àes& lnnão, iS77, in-S.o de q,3 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

5589.- Ponderações sobre a memoria do dr. André Rebouças. A secca nas
provincias do Norte, por Viriato do Medeiros. Rio de Janeiro, Typ. Academica,
i877, in-8. o gr. de 50 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

5590, - A secca perante a sciencia c a religião pelo vigario da Cachoeira, padre
Bellarmino José de Souza, Fortaleza, Typ. Constitucional, i880, n-4.0 de 30
pp., 2 ff.

Exp.: Bibl. Nacional.

Pernambuco:

5591.- Topographia da cidaL1~ do Recirll. Pelo SI'. Joaquim Jerouymo Sel·pa. V.
Ann. da Med. Pem., pg. 75.

Exlr. da Rev. lIfed. Fluminense.
Exp.: Bibl. acional.

5592.- Clima de Pernambuco; artigo extl'. das Memorias bistoricas da mesma
provincia. V. Arc/to M ed. Bras., IV (i8~7-q,8), pg. i33. (B. da F.)

5593. - Algumas palavras ácerca da influencia benenca do clima do sertão ~e
Pernambuco sobro ii I'hthísica pulmonar, e da causa mais provavel da frequencla
de ta atrecção na capital da mesma província; por Joaquim de Aquino Fonseca, &.
V. eoUecção elos trab. do Cons. Ger. de Salubl'. Publ. de Pem., q,.o anno (i8~9), de
pp. i a i9.

Sahiu antes no Arclt. lIfed. Bras., IV, pp. IU7 e 2U.
Exp.: Alfrcdg de Aqnino Fonseca.

55
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55911. - Breves ·considerações sobre as condiçõe climatericas, propbylalioas e
statistioas da cidade do Recife. Pelo dr. Ignacio Aloibiades Vellozo. V. Gaz. Med.
da Baltia, VI (i872-73), pg. 24,4,.

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

5595. - Rechercbes SUl' le clima eL lo Olorlalité de la vilIe du Recife ou Pernam
(Brêsil) par M. Emile Béringer, &. VersaiUes, E. AubeJ't, i878, in·lho de 8tJ, pp.
Gendo i inn., i n., com 4e t.

Extr. do Annuaire de la Socigté Meté!'. de France, t. XXVI, i878.
Exp.: Dr. D. A. MarLins COst1.

Bahia:

5596. - Duas palavras sobre a provincia da Bahia ou breve memoria sobre seu
clima, e IDolestias que mais frequentemente ocommetlorn a seus habitantes.
Tributo academico para o doutorado em medicina apresentado c su tenlado no dia
i2 de Dezembro de i8tJ,5 perante a Fac. de Med. da Bahia por Pedro Tito Regis.
Balda, Typ. de José da CostCt Villapa, i8~õ, in·fol. do 2 :/f., 3tJ, pp., i a. (B. da F. )

5597 .. Quaes as razões porque os estrangeiros recem-chegados á Babia padecem
mais, e é mais funesta para elles a epidemia reinante? (Pelo Dr. Augusto Victo
rino Alves Sacramento [Blake].) V. AlIn. B·ras. de 11fed., V (i849-50), pg. iOi.
(B. da F.)

5598.· These apresentada á Fac. de Med. da Babia e sustentada em Novembro de
i870 para obter o gráo de doutol' em medicina por Americo Alves do Passo. Baltia,
Typ. do Dia1'io, i870, in-4.0 gr. de:1. a., 22 pp.,:1. fl. (B. da F,)

Pontos: LO Considerações sobre o clima e ID01estias mais frequentes da Bahia:
2.° Feridas por armas de fogo j 3. ° Influencia do celibato sobre a saude do homem;
4.° Pode-se considefllr herdeiro legitimo o filho de uma viuva, nascido dez mezes
depoi da morte do marido?

Rio de Janeiro:

5599.· Relataria sobre a secção medica da Soco Acad. de Nantes, a emelbança
topographica do territorio do departamento de Loire inferior e de suas molesHas com
a provincia do Rio de Janeiro, e sobre a tberapeuLica, e opiniões dos medicas d'aquelle
paiz; lido na sessão de 25 de Fevereiro pelo dr. Luiz Vicente DB"-Simoni. V. Sem.
d6 Saudc Publ., I, pg. 317. (B. da F.)

5600.· Considerações medico-topogl'apbicas sobre a cidade do Rio de Janeiro, e
suas immediações (pojo dr. Paula Candido). V. Diado de Saude, 1835, pg. 66.
(B. da F.)

5601. - ConsiJerações sobre a utilidade de estabelecer·óe a constituição medica do
Rio de Janeiro, pelo dr. J. P. Rego. V. Rev. Med. FIU71t., VI, pg. 3. (B. da F.)

5602.- Tres theses em sciencias accessorias, cirurgicas e medicas. Apresentadas
e su tenladas perante a Fac. de Med. do Hio de Janeiro no dia 1.7 do Dezembro de
1850 por Antonio Fortunato de Brito. Rio de Janei/'o, Typ. Litteraria de J. E. S.
Cabral, i850, in-4.0 gr. de 4 ff., i8 pp. (B. da F.)

LO Orgãos apendiculares, folhas, estipulas, &:; 2.° Determinar a distribuição
dos nervos linguat e glano·pharingeo, onde e como se terminão e o que \'ale isto
para os usos deites; 3.° Primeiras linhas da lopographia da cidade do Rio de
Janeiro, sua elevação sobre o nivel do mar, exposição, natureza do terreno, tempe
ratura, metereotogia, nygrometria, aguas, que influencia tem tudo isto sobre a
saude da população.

5603.· Qnaes os 1ugares que na cidade do Rio de Janeiro e seus arreba Ides (sic) são
mais favoraveis á saude? Quaes os mais insalubres ~ Sua succinta descripção topo
graphica. Qual a causp da diJIerença de insalubridade? (Pelo dr. Fortunato Corrêa
de Azevedo.) V. Gaz. dos Hosp., II(i851-õ2),pp. 41, (j,9 e 67.

Exp.: Dr. D. A. Marlins Cosla.

560tJ,.- These de concurso para lente substituto de sciencia medicas da Fac. de
Med. do Rio de Janeiro, do dr. Francisco Lopes de Oliveira Araujo. Rio de Janeiro,
Typ. Guanabal'ense de L. A. F. de lIfellezes, i852, in-tJ,.o gr. de 2 11'., 26 pp.
(B. da F.)

. Pontos: .Considerações genes sobre a topographia pbysico-medica da cidade do
RIO de JaneIro.



435

5605.- Topographia pbisico-medica da cidade do Rio de Janeiro pelo dr. Oliveira
Araujo. V. Rev. Pltann., II (i8õ2-53). (B. lia F.)

Ileimpressão da these pr~cedente.

5606. - 1hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 13
de Dezembro de i8õ2 por Garcia Neves de Macedo Forjaz. Rio de Janeil'o, Typ. Bm.
saiense de F?'Cvneisco Manoel FelTeim, 1852, in-q,.o gr. de 6 ff., 32 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Que acções exercem sobre a saude publica da capital suas condições
de localidade? 2.° De quantos modos se podem reproduzir as plantas? Qual é a
organisação das partes que immediatamente operão a fecundação nas flores pha
nerogamas? Qual a essencial desta flincção? 3.° Determinar qual é a melhor classifi
cação mu cular, se a existente é defeituosa, e quaes as condições da reforma.

5607.- La Station navale du Bresil et de La Plata par le dr. Bourel-Ronciere.
Troisieme partie. Recherches SUl' le climat de Rio-de-Janeiro, et SUl' Cjuelques-unes
des maladie les plus communes dans cetle ville. V. Arch. de Méd. Navale, t. i7,
1872, pg. 32i. (B. da F.)

5608. - La Station navalc du Bresil et de la Plata par le dr. Bonrel Ronciere ...
Aperçu générale snr la topographie physico-médicale de Rio. V. Arell. de ilféd.
Navale, to i7, i872, pg. (r{)i. (B. da F.)

5609. - La Station navale du Bre ii et de la Plata par Ie dr. Bourel Ronciere .•.
Pathologie de Rio de Janeiro. V. AreI!. de JJféd. Navale, t. i8, i872, pg. 17 ~ t. i9,
i873, pg. 190. (B. da F.)

5610.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Lourenço Fer
reira da Silva Leal. Rio de Janeiro, Typ. Academiea, 1872, in-q,.o gr. de i fi., 70 pp.,
i fi. (8. da F.)

Pontos: i.° Da topographia e da climatologia da cidade do Rio de Janeiro e sua
influencia sobre a salubridade publica; 2. °Fecundação; 3.° Do corpo humano sob o
ponto de vista de sua fórlDa exterior, estatura, volume e peso; 60.° Da meteorologia
em geral.

56B.· These apresentada á Fac. de Med. do Rill de Janeiro por Francisco Pro
copio Lobato. Rio de Janeiro, Typ. de Bl'own & Eval-isto, 1875, ín-q,.o de i fi., 99 pp.,
1 fi. (B. da F.)

Pontos: i. ° Da topographia e climatologia da cidade do· Rio de Janeiro e de sua
influencia sobre a salubridade publica. Qual a influencia que o arrasamento das
montanhas do Castello e Santo Antonio exercerá sobre as condições hygienicas da
mesma cidade; 2.° Infanticidio; 3.° Do uso e abuso do chá e do café; 4. °Tenotomia.
56i2.- The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Luiz de Oli-

veira Bueno. Rio de Janeiro, i875, iu-q,.o gr. de 2 tr., 82 pp., i fI. (8. da F.)
Pontos: i. ° Da topographia e climatologia da cidade do Rio de Janeiro e de sua

in.lll1encia sobre a salubridade publica. Qual a influencia que o arrazamen to das
montanhas do Castello e Santo Antonio exercerá sobre as condições hygienicas da
mesma cidade; 2.° Atmosphera; 3.° Dos corpos estranhos nas vias digestivas;
4.°Diatheses e molestias diathesicas.

1)6i3. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Firmino Ro
drigues Silva Junior. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, i877, in-q,.o
gr. de 2 II., q,8 pp., i fi. (8. da F.)

Pontos: 1.0 Da topographia c climatologia da cidade do Rio de Janeiro; quaes os
melhoramentos materiaes que se devem aconselhar para tomar mais salubre a
mesma cidade; 2.° Atmosphera; 3.° Corpos estranhos do larynge; 4.° Bi-azolado de
bismutbo considerado pharmacologica(e therapeuticamente.

561L- Constituição medica do Rio de Janeiro. V. Rev. Med., !878, n.O de 30.de
Setembro, pg. 21. (8. da F.)

S. Paulo.:

56i5. - Breves apontamentos sobre a climatologia bra ileira. Contribuições para o
estudo do valor propbylatico e therapeutico do clima dos Campos do Jordão pelo
dr. Clemente da C. Ferreira. (Rezende), Typ. do Rezendense, i883, in-4.0 de 48 pp.
num. (D. da F.)

Sahiram antes na Gaz. Med. Braz., I (i882), pp. 75, 83, i26, 207, ~8, 298.
5616.- Contribuição ao estudo climaterico da estação sanitaTia Campos do lordão

pelo sr. dr. Ferreira Vi/laça. V. União lJfell., i882, pg. iq,7. (8. da F.) ~
'\..1"Jl
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Sancta Catharina:

56f7 .' These de sufficiencia apresen tada á Fac. de Med. do Bio de Janeiro em i6
de Setembro de i870 e sustentada em i9 de Setembro de i87i pelo dr. Carlos Fre
derico Augusto Hentschel, da Acad. de Dresde. Rio de Janei-ro, Typ. Univ. de
Laemmert, i87f, in·4,.o gr. de 2 /f., i5-5 pp., i /l. (B. da F.)

Ponto: Observações sobre as condições climatericas e bygienicas da colonia
D. Francisca, na provincia de Santa Catbarina do Imperio do Brazil.
56i8. - Contributions a la géogra(ibie medicale. UIle de Sainte Catherine. Par le

dr. H. Rey. V. A7·Ch.. de ilUd. Navale, t. 27, i877, pg. L (B. da F.)
Rio Grande do Sul :

56i9.· O clima da provincia de S. PedI'o de Rio Grande do Sul. V. Gaz. illed. d{t
BaitiCl, i882-83, pg. 270. (B. da F.)

Extr. di Gazeta de Porto Alegre.
Minas Geraes:

5620. -' Algumas considerações sobre o clima da provincia de Minas Geraes e sobre
as molestias que mais frequentemente acommettem a seus habitantes. Tl1ese apresen
tada e sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em i7 de Dezembro de
i84i por Ernesto Benedicto OLtoui. Rio de Janeiro, T'Up. Imp. c Consto de J. Vüle
lleuve&Comp., i8(J,i, in-(J,.ogr. de 33 pp. (D. da F.)

562i.- Apontamentos pal'il a topographia medica dll cidade do Ouro Preto; pelo
dr. Eugenio Celso Nogueira. V. Ann. de Med. Bras., IV (-18(J,8·[109). pp. i6 e 36.

EXJl.: Dibl. Nacional.

Goyaz:

5622.- (Considerações ácerca do clima, costume e molesLias endemicas da pro
vincia de Goyaz.) V. Rev. ilJed. BI'as., II (i842-43), pg. 277.

Extracto de uma carta. Não traz nome de aucto,.; mas com probabilidade é do
dr. Sabino Francisco Alvares ria Rocha Vieira.

Exp.: Bibl. Nacional.

Matto Grosso:

5623. - Climatographia. Condições bygienicas do solo. Differença entre o clima do
planalto e das comarcas baixas. Paludismo. Nosograpbia. HygrometI'ia e meteoro
logia. Estudos tbermicos. V. Fonseca, Viagem ao I'edor do BI'usil (i875-78), Lo vol.
pg. i69. (D. da F,)

5624.- Apontamentos para o estudo da climatologia medicu da provincia de MatLo
Grosso. Memoria ... pelo dr. Jono Severiano da Fonseca. V. Ann. Bras. de ilIed.,
XXXIII (i88i-82), pg. 28. (D. da F.)

Hyg-iene do Exercito

5625. - Algumas considerações sobt'e a hygiene militar em campanha. These apre
sentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 3 de Dezembro de 18(J,5
por Thomaz Rodrigues Pereira. Rio de Janeiro, Typ. Americana de I. P. da Costa,
18(J,5, in-w,o gr. de 5'jf., i8 pp. (B. da F.)

5626.-Geueralidades medicas acerca do recrutamento. These apresentada á Fac.
de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 12 de Dezembro de 'j8'f5 pOl' Francisco
Manoel Soares de Soisa. Rio de Janeiro, Typ. do Brasil de J. J. da Rocha, i845, in-(J,.o
gr. de 3 iI., 22 pp. (D. da F.)

5627.- Projecto de resposta á Consulta do Governo :icerca da origem das enfermi
dades que afligem os aprendizes menores do Arsenal de Guerra. V. Ann. Bras. de
lI'Ied., VU (185L-52), pg. 206 .

. As ign.: Luiz Vicente De.Simoni, Manuel Feliciano Pereira de CarvalllO, João
Alves de Moura e Francisco de Paula Menezes.

Exp.: Bibl. Nacional.
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5628.-Da hygiene militar do Brasil •.. Pelo dr. José Muniz Cordeiro Gytahy, &.
Rio de Janeil'o, Typ. Univ. de Laemmert, s. d., in-8. ogr. de i28 pp. num.

EIl).: A. do Vallo Cabral.

5629.- Vnntagens, no ponto de vista hygienico, do emprego do exercito nos tra
balhos de utilidade publica, pelo dr. Joaquim dos Remedias Monteiro. V. Ann. Bms.
de illfd., XV (1863-0q,), pg. 6!&'.

EIp.: Bibl. Nacional.

5ti30.-Memoria .. , pelo ..• dr. Eduardo Augusto Pereira de Abreu ... Qual o
JIIeio de melborar o serviço de saude do exerrito. V. Ann. Bms. de ATed., XVII
(1860 - 67), pg. 52. ·(B. da F.)

563i.- Estudos hygienicos sobre a erlucação physica intelIectual e moral do sol
dado, escolba do pessoal para a boa organisação do nosso exercito pelo dr. Eduardo
Augusto Pereira de Abreu, &. Rio de Janeiro, Typ. do Livl'O Az'ul de Esteves e Irmão,
t867, in·lj,." de lj,4 pp. num. (B. da F.)

5632.- Considerações hygienieas e physiologicas sobre o recrutamento lIa exe.rcito.
Discurso pronunciado em presença de S. M. L na ses ão publica anniversaria da
Acad. Imp. de Med. no dia 30 de Junho de 1868 pelo dr. Eduardo Augusto Pereira
de Abreu. Rio de Janei1'o, Typ. Industl'ia Nacional de Cot1'im & Campos, 1868, in-4.O
de 16 pp. (B. da F.) .

Sabiu antes nos Anll. Bms. de Med., XX, pg. ia7.

5633.- Memoria sobro as causus geraes e especiaes do escorbuto no exercito e
armada .. , Pelo dr. Eduardo Augusto Pereira de Abreu. V. Ann. Bras. de Med .•

. XX (1868 - (9), pg. 2!&'9. (B. da F.)
563!&'. - These apresentada e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em 1870

por Virgilio Pires de Carvalho e Albuquerque. Bahia, Typ. do Diario, i870, in·4.o
gr. de 2 IT., 53 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Hygiene militar em campanba; ~.o ACÇão pbysiologica e tberapeu
tica do café e do chá; 3.° Fractura da tibia e seo tratamento; 4,. ° Como reconhe·
cer-se que houve aborto em um caso medico-legal.

5635.-Ensaio de hygiene militar pelo dr. J. Eugenio de Lem()s. V. Rev. do
Exercito Bras., i883, pp. i57, 223 e 255. (8. da F.)

5ti36.· Fardamento, pelo cirurgião mór dr. M. J. de Oliveira. V. Rev. do Exercito
Bms., i883, pp. 346 e 385. (8. da F.)

5637. - Contribuições para o estudo das molestias da guarnição da corte. Memoria ...
pelo dr. Manoel José de Oliveira. V. Ann. Bras. de nfed., XXXV (1.883-8!&'), pg. 35.
(8. da F.)

Hygiene Naval

563H . Medicina naval (pelo dr. J. 1. Rodrigues). V. Al'ch. illed. Bras., II
(1845-lj,6), pg. 280. (8. da F.)

5539. - Memoria sobre a hygiene de alguns vasos de guerra brasileiros estaciona
dos no Rio da Prata, e molestias ahi observadas pelo dr. Manoel da Gama Lobo. V.
G~[z. Med. do Rio de Janeit'o, i86q" pp. BO, i25. (H. da F.)

tí6lj,0.- Estudo sobre as condições bygienicas dos navios encouraçados, as molestias
mais fref)uentes a seu bordo e os meios de combater as causas de insalubridade nelles
existentes pelo dr. João Ribeiro de Almeida, &. Rio de Janeiro, Typ. Perseverança,
1.871, io-8." gr. de 157 pp. (B. da F.)

V. Analyse pelo dr. Silva ~ima na Gaz. ilIed. d(t Bahia, V, pg. H5.

56!}!.· Serviço de saude naval pelo Lo cirurgião dr. José Caetano da Costa. V.
Rev. l1al'ilima Bras., '1882, pg. t.33. (H. da F.)

5fj!&'2.- Hygiene naval. Arsenal de Marinha da corte. (Pelo dr. José Caetano da.
Costa.) V. Rev.llfal'itimaBms., 1883, pg. 3lj,. (B:da F.) 1,2.'t
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. 5 o. .
"

Salubridade Publica

a) Em geral:

566,3. - Ensaio sobre os perigos das sepulturas delllro das cidades, e nos seus con
tornos. (Por 1. C. P [José Corrêa PicançoJ.) Rio ele Janeiro, na Impressão Regia, 18i2,
in-8.0 de H5 pp. num. (B. da F.)

Muito raro.
566,6,. - Disserta tion sur les inhumations en généra I leurs resultats falheux lors

qu'on les pratiques dans les eglises et dan I'enceinte des villes et des moyens d'y
rémédier par des cemitiéres extra-muros. Thése présenlée et soulenue à la Faculté
de Médécine de Paris le 22 Aout i831, pour obtenir le grade <le docteur en méde·
cine. Par Emmanuel-Mauricc Rebouças, né a Mar{lgogipe (Bahia). Paris, bnpl'. de
Diàot Le Jeune, 1831, in-6,.o gr. de 5 ff., 82 pp., i fl. (B. da F.)

564,5.' Parecer da commissão de salubridade publica, relativo á consulta da
Camara Municipal, sobre lugares proprios de cemiterios de irracionaes. V. Sem. de
Saude Publ., I, pg. 187. (B. da F.)

56q,6. - Discurso sobre os males, que tem produzido no Brazil o córte das malas,
e sobre os meios de os remediar ... Por Emílio Joaquim da Silva Maia. V. Rev.
lIfed. Fl'um., I, n.O 6, pg. i6. (B. da F.)

566,7.- Policia medica e sanit[lria pelo dr. José Bento da Roza. V. Rev. Med.
Plum., nr, pg. 123. (B. da F.)

56'18.- Reflexões sobre os melhores meios desinrectantes pelo sr. Manoel Ro·
drigues da Silva, pharmaceutico da cidade da Babia. V. Rev. ilfed. Flum., VI. pg. 9.
(B. da F.)

566,9.· These apresentnda á Fac. de Med. da Bahia por Jo é de Góes e Siqueira.
Bahia, Typ. de Epifania José Pedroza, i84.0, in-q.o de 3 /T., 35 pp., 1 fi. (8. da F.)

Ponto: A civilisação tem concorrido para o melboramento da saude publica.
õ650. - These apresentada á Fac. de Med. da Bahia por Antonio José Alves.

Bahia, Typ. de Epifania José Pedroza, i8M, in-q,.o de 2 lf., 28 pp. (B. da F.)
Ponto: Considerações sobre os enterramentos por abuso praticados nas igrejas,

e rec'into d'as cidades, perigos que resultam d'esla pralica, conselb'os para constrncção
dos cemiterios.

5651. - Algumas considerações sobre a prostituição pelo dr. J. Pereira Rego. V.
Rev. lIfed. BTas., I (i8U-6,2), pg. 6.

E.xp.: Bibl. Naciooal.

56õ2.· These apresentada á Fac. de led. da Bahia por Guilherme Pereira Re
beIJo. Bahia, T·yp. de A. Gentili, ~ 8i2, in·l.o de i28 pp., 2 ff. (B. da F.)

Ponto: Considerações sobre as influencias da religião e particularmente da re
ligião clll'istã sobre a sande publica e pri-vada.

5653. - Necessidade da edif.ica~ão de cemilerios ( pelo dr. Francisco de Paula Me
nezes). V. Rev. jl'Iod. Bras., II (18!12·q,::I), pp. 17 e 2,10.

Exp.: Bibl. Naciooal.

5656,.- Inconvenientes de se fazerem os euterr03 dentro das igrejas. (Pelo dr.
J. C. da Costa e Oliveira.) V. A1'ch; Mal. Bras., II, pg. 31. (B. da F.)

5655. - Algumas considerações sobre as estradas' uo B1'3 ii e com especialidade em
Minas. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em Lode
Dezembro de i86,6 por Salathlel de Andrade Braga. Rio de Janei1'o, Typ. do Bm.lil,
de J. J. da Rocha, i86,6, in-6,.o g.r. de 4 ff., i2 pp. (B. da F.)

5656.- Breves considerações sobre a infiuencia pernici'o-a das inhumações pra
ticadas intra-muros; precedidas de um epitüme hislol'Íco relativo á materia. These
apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustenlada em i6, de Dezembro de
186,6 por José Ferreira Passos. Rio de Janeil'o, Typ. de Teixeira e Comp., 1846,
in·4.0 gr. de 2 ff., i3 pp. (B. da F.)

5657.· Breves considerações acerca da policia sanitaria. These apresentada á Fac.
de Med. do Rio de Janeiro em i7 de Dezembro de i81J.9 e sustentada pelo dr. Tobias
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Rabello Leite. Rio de Janeiro, Typ. do Arch. _~fed. Bras., 1. 4,9, in-q,.o gr. de fi IT.,
36 pp. (J:.l. da F.)

5658.· Influencia das emanações putridas animaes sobre o homem, por Eduardo
Ferreira França. professor da Faculdade de Medicina, &. Bahia, Typ. Liberal do
Seculo, 1.850, in·-8. 0 gr. de 23 pp. num. (B. da F.)

Raro.
Reprod. na Gaz. elos Rosp., II (i8oHl2), pg. 271.

5659. - As meretrizes. V. O Medico do Povo, n. os 38 e 4t .de 2 e 1.3 de Novembro
de 1.850.

Exp.: Dibl. Nacional.

5660 .. Dissertação sobre as emanações putridas animaes. These apresentada e
publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia aos !O de Dezembro
de 1.851, pelo doutor José Coelbo Moreira de Souza. Baltia, Typ. de Carlos Poggetti,
1.851., in·4,.O de 3 IT., 28 pp., 2 If. (B. da F.)

5661.- Breves considerações sobre os enterramentos nas igrejas e recinto das
cidades. These apresentada e ustentada publicamente perante a Fac. de Med. da
Babia nodia 29 de ~ovembro de 1853 por Trajano de Souza Velho ... atim de obter o
gráo do doutor em mediei na. Balzia. Typ. de Camirto de LoUis lIfasson & C... 1.853,
in·lj,.o gr. de 4 Jf., H pp., 2.If. (B. da F.)

5662.- Hygiene pratica dos paizes quentes ou indagações acerca das causas e
tratamento das molestias destas regiõ s por Eugene CeIltl '" traduzido livremente
em portuguez por Domingo José Bernardino de Almeida, &. Rio de Janei?'o, Typ. de
111. Barrelo. 1.856, in·4,.O de 207·IV pp. num., 1. fi.

Exp.: Bibl. Naciooal.

5663.- Considerações acerca dos melhoramentos de que em relação ás seccas são
susceptíveis algumas províncias do norte do Brasil, por Henrique de Beaurepaire
Rohan. Rio de Janeiro, Typ. do Correio nfercantil de lII. Barreto, Filhos & Octaviano,
1.860, in·8. 0 peq. de 21. pp.

Exp.: Bibl. Nacional

5664,.- Salubrité. Hygil~ne par P. 1\i. Rio de Janeiro, Typ. de Tltevenet & C.a,
1.860, in-8. o gr. de21 pp. num. (B. daF.)

5665.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia e.perante ella sustentada em
26 de Novembro de 1.860 por Gabriel Alcides llaposo da Camara para obter o gráo
dedoutor em medicina. Pontos. Quaes as condições necessarias ás habilitações
das cidades para que sejam salubres? Em que classe de medicamentos se deve
collocar o digitalis 1 Grãos, accídentes, e prognostico das queimaduras. Haverá
alguma classificação sobre ferimentos que possa casar convenientemente a lei Gom
os factos? Bahia, Typ. ele CarniUo de LeUis lI1asson& C"'., 1.860, in·4,.ogr. de 1.4 pp.,
UI. (B. da F.)

5666. - Relatorio da Junta Central de Hygiene Publica (dr. José Pereira Rego).
1865. S. I. n. d. (1865), in-foI. de 17-2 pp. num.

Exp.: Acad. Imp. de Medicina.

5667. - Relato rio do presidente da Junta Central de Hygiene Publica (dr. José
Pereira Rego). 1.867. S. I. n. d. (1.867), in-fo!. de 36 pp. num., 9 Jf.

Exp.: Acad. Imp. de Medicina.

5668. - Relatorio do presidente da Junta Central de Hygiene Publica (dr. José
Pêreira Rego). 1.866. S. I, n. d. (-1866), in-fo!. de 23 pp. num.

Exp.: Acad. Imp. de Medicina.

5669.- Relatorio do pre idente da Junta Central de Hygiene Publica (dr. José
Pereira Rego). 1.868. S. I. n. à. (1.868), in·fo!. de 72 pp.,11.7 tr., 1.4 pp.

Exp : Acad. Imp. de Medicina.

~670.- Relatorio do presidente da Junta Central de Hygiene Publica (dr. José
Pereira Rego). 1.869. S. I. n. d. (1.869), in-fo!. de 75 pp. num., 6 Jf.

Ex .. : Acad. ImJl. do Medicina.

5671.. • Relatorio do prosidente da Junta Central de Hygiene Publica. (dr. José
Pereira Rego). 1870. S. I. n. d. (1870), in-foI. de 80-19 pp. num. 3 tf.

Exp.: Acad. Imp. de Medicina.
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1)672.- Helatorio do' presidente da Junta Cemtral de Hygiene Publica (dr. José
Pereira Rego). i87L S. l. n. d. (i87i), in-fol. de 68 pp. num. , 12 .II.

Exp.: Acad. Imp. do Medicina.

5673.- Relataria do pra idente da Junta Centl'al de Hygiene Publica (dr. José
Pereira Rego), apresentada em Março dei872. S. l. n. d. (1872), in·fol. ue 39 pp.
num., 4.. ff.

Exp.: Acad. Imp. do Moúi cina.

5674... - Relatorio do presidente da Junta Central de Hygiene PLlblica (dr. José
Pereira Hego), apresentado em Abril de 1873. S. lo n. d. (i873), in·fol. de 4..0 pp.
num., 2 fi.

Exp.: Acad. lmp. de Modicina.

5(j75. - Relatorios das repartições de saude apresentados ao Governo Imperial em
1875 pelo baruo de Lnvrndio. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1875, in-fol. de 66 pp.,
6if., 20 pp.

Exp.: Acad. lmp. llo Modicina.

5676. - Belatorio das repartições de saude publica apresentado ao Governo Im
perial pelo barãu de Lavradio em 1877. Rio de Janeiro, Typ. Pel'severanç(t, 1.877,
in-4...O gr. de 65 pp. num., l~ ff., 7 pp.

Exp.: Acad. Imp. de Modicina.

5677.- Relatorio das repartições de saude publica apresentado ao Governo Imperial
pelo barão de Lavradio em 1.879. Rio de Janei,'o, T!1p, Nacional, 1.879, in-fol. de
4..6·1.7 pp.

Exp.: Acad. lmp. de Modicina.

5678.- Relatorio apresentado ao Governo Imperial pelo dr. Domingos José Freire,
presidente da Junt-a Central de Hygiene Publica. V. Relalorio do Mini teria do lm
perio, i884.., annexo F. (B. da F.)

5679. - Sobre o em prego dos canos de chumbo para a distribuição da agua nas
cidades. Pelo dr. Pedro Luiz Napoleão Chernoviz. V. Gaz. 1l1ed. da Bahia, VII
(:1.873-74..), pg. 1.82.

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

5680.· Des quarentaines. Questions discutées au Congl'és Médic&I Internacionale
de Vienne par le D.' 1. M. Caminhoá, &. Deuxiême édition. PCtl'Ís, G. Massoll, éditeul',
.(Imp'·. de E. Mal·tinet), 1.874., in-S.' gr. de 4.8 pp. num., com 8 est. lith. na off. de
Firmin-Didot. (B. da F.)

As est. constam de 8 • Mappes ozonométrlques et indicativps des cas de Choléra
-Morbus pendant l'epidémie de i867, à la ville de Corrlentes à t'HOpital de la Marine Brê·
silienne. Service du D.' Caminboá.»

5681..- Salubridade publica (pelo dr. 1. B. N. Gonzaga Filho). V. Dial'Ío do Rio
de Janeiro, de Fev. a Setembro de :1.876.

Exp. : O AucLor.

5682.- Memoria sobre as medidas a adoptar contra a prostituição no paiz •.. pelo
-dr. João Francisco de Sousa. V. Ann. Bras. de Med., XXVIII (:1.876-77), pp. 3:1.7, 3~3

e 372. (B. da F.)
5683. - Breve estudo sobre a prostituição e a syphilis no Brasil. Memoria appro

vada pela Academia Imperial de Medicina pelo dr. José de Goes e Siqueira, &. Rio de
Janeiro, BroWli & EV:tl'isto, :1.877, in-8. o de 82 pp. num .• 3 If. (B. da F.)

5684..- A prostituição publica diante da hygiene social (pelo dr. José de Goes). V.
Rev. Med., 1.877, pp. 25,4..1.,60, 76,90. (13. da F.)

5685. - Projecto de regulamento geral para as prostitutas, apresentado á Soc. Med.
do Rio de Janeiro pelo dr. José de Góes e Siqueira e approvado com algumas emendas.
V. Rev. Jlfed., :1.877, pg. :1.98. (B. da F.)

5686.- Influencia do chumbo sobre as aguas potaveis. Trabalhos da commissão
nomeada pelo Governo Imperial. Rio de Janeil'o, Typ. Nacional, :1.878, in·4... o de
XIV pp., 1. 11., 78 - :1.:1.2 - 3 pp.

Exp. : Bibl. Nacional.

5687. - Saud'e e hygiene publica. (Decreto n. 7027 de 6 de Setembro ue 1.878.
Providencia sobre a desinfecção das casas e estabelecimentos publicos ou parti-_
(mIares.) Rio de Janeiro, Typ. Nacional, i878, in-~.' de i2 pp. num. (B. da F.)

Anda junctamente: «Conselbos ao povo sobre as medidas bygienicas que deve
adoptar nos casos da imminencia de uma epidemia, ou durante a sua marcba. »
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5688.- Saude Publica. Ao Exm. Sr. Ministro do Imperio. Cartas. V. Reforma
do Rio de Janei 1'0, i. ° sem. de '1878.

São quatl·o. Sabil'am anonymas, mas são do dr. Carlos r.osta.
Exp.: O AneLor.

5689.- Considerações gel'1\e3 sobre os cE:illiterios (por Hel'ophilo). V. Rev. Med.,
1878, pp. 1.69,225 e 282. (B. dn F.)

5690.- Tbese opresenladn para ser sustentada em Novembro de 1.879 afim de obter
o grão d doutor em medicina por Sebastião Cal'dozu. Ba!tia, Typ. do Dial'io da Bahia,
1.879, in-q,.o gr. de 1. fi., 68 pp., 1. fI. (B. da F.)

Pontos: LO Pantanos; 2.° Qual o melhor processo pam a preparaçilo dos extr:t
ctos phal'lnateuticos; 3.° Thermometria clínica; 4.° Histologia dos rins, desca
mação catbarral de seu canaliculos.

5691. - Da cremação dos cadaveres. Memoria ... pelo dr. Agostin ho José de
Souza Lima. V. Ann. Bras. de jjJled., XXX! (1879-80), pg. q,30. (n. da F.)

5ô92.- Fac. de Med. da llahia. The e pal'a o doutorado em medicina apresentada
porJu]io Celar Palma. Bahia, Lylh.-typ. de J. G. Tow'inho, '18 O, in-40.o gr. de 2 JI.,
69 pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Quaes as vantagens hygienicas da cremação sobre a inhumação:
2. °QU'les os meios de absorpção dos medicamentos; 3.° Feridas do pulmão e seu tra
tamento; 4. ° Exllumações juridicas.

5693. - ,[,hese apresentada á Fac. de lI'1ed. do Rio de Janei 1'0 por FI'ancisco Luiz
do Livramento Coelho. Rio de Jandl'o, TlnJ. e Lit/t. de J. D. de Oliveil'lL, 1.880,
in-4.0 gr. de 1. n., '100 pp., 2 n. (B. da F.)

Pontos: i.o Agoas potaveis influencia dos encanamentos de cllumbo sobre a
s1uele publica; 2.° Derivados chloJ'ados elo gaz dos pantano e sua importancia em
medicina; 3.° Curativo uas feridas accidentaes e cirurgicas; 4.° 1icningile tu ber
culo.a.

569'J.. - Des tyaux de plomb employés dans ]a distriblltion des eaux. Par le dr.
F. Ribeiro de Mendonça, de Rio de Janeiro. V. Jourllal de ~[éd. de Pal'is, 1.881,
pg.309. (B. da F.)

Ex tI'. da Presse Médicale.
5695.- Mcphiti mo animal pelo sr. dr. João Pires Farinha. V. Unirio Med.

1.881, pg. 398. (B, da F.)
5696.- Faculdade de Medicina da Bahia. The e inaugural de Alfonso Jo é dos

Sanc!os. Pontos. Regimen sani tario. Ex llllrnações juridicas. Tumores brancos e seo
tratamento. Das profissões. Bahia, LytllO·typ. de J. G. Tottl'inho, 1881, in-q,.o gr.
de 5 jI., f(J7 pp. (B. da F.)

5697. - E tudo sobre a cremação dos cadaveres pelo dI'. Agostinbo José de Souza
Lima. Rio de Ja'IiCil'o, Typ. Lombael'ls & C.a, 1883, in-8.0 de 2 ff., VII..i!!5 pp.
(B. da F.)

5698. - Regulamentação sanita ria da prostituição. Carta dirigidas no exm. sr.
cOQS. Leão Velloso pelo dr. Silva Araujo. V. Unülo Afecl., 1.883, pp. q,9, 97. (B. da F.)

5699.· Di serLação. Da cremaçiío de cadaveres. Proposiçõe . Athmosphúra. Tra
tamento da retenção das urinas. Ictericia. These apresentada á Faculdade de Medi
cina do Rio de Janeiro em '1 de Agosto de 1.883 para .er ustentada por Carlos Adal·
berto de Campo Loudares ... afim de obter o gráo de doutor cm medicina. Rio de
Janeú'o, Typ. de J. D. de Oliveira, ,1883, in-"'.O gr. de 1 fi., 78 pp., 1. n. (B. da F.)

5700.- Representação a Sua Magestnde pedindo com urgencia medidas conducen
tes:í melhoria da salubridade publica. V. Ann. Bras. de Med., XXXV (1883-84,),
pg. 3ld. (B. da F.)

5701. - Sal llbrida de ; epidemias e molestias reinnn teso V. Wappmus, A Geogr. Ph ys.
do Brasil, pg. 1.75. (B. da F.)

Refundidopelosnr. dr. D. A. lIlartin Co ta.

b) Por provincias:
Amazonas:

5702. - Relatorio ácel'ca do estado s nnitario da villa de Barce] los e Moura, acompa
nhado de breves reflexões sobre o carllcter e causns das febre, ahi reinantes, seu trata
mento e medidas hygienicas para subir á presen~a do ilIIJl. e ex 111. sr. doutor Manoel

56
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Gomcs Correia de Miranda, primeiro vice-pre idente rln provincia do Amazonas por
Macello Lobalo de Castro, i ntemo do Ho pital da Santa Casa da Mi ericordia do Hio
de Janeiro, alulllno do sexto anno da Fac. de Med. di' mesllla cidade, em commissão
do Governo 1m perial D'esta provinc ia. Rio de J anejTo, Empr. Typ. Dous de Dezembro
de Pauh Brito, 1.856, in-8." de 1.2 pp, num.

Exp,: Bibl. acional.

5i03.-E lado anHario da provincia do Amazonas. Pelo dr. J. J. dos Santos Pe
reira. V. Gaz. Med. d,t Ballia, V (1871.-72), pg, 1lJ,0.

Exp.: DI', J, Z, de Mooozo Brom.

570!J,.- Estado anitario da provo do Amazollas no ultimo semc tre do anno
proximo pnssado (de 1871), pelo dr. J. J. dos Santos Pereira. V. Gaz. Med. dct Ba
hia, V (lS71-7:.!), pg. 303.

ro;xp.: Dr. J. Z. do }[enozos Bmm.

Pará:

5705 .- Algumas consiul'rações acerca dn hyg-iene da cidade de Bolem do Gram
Pará. The e apresllnlacla c pulJlicamente su tentada per:ml.ea Faculdade de Medicina
da Bahia, aos ,;W dias de Novembro de 1.852 por JO'é Ferreira Cantão ... afim de obter
o gráo de doutor em medicina. Bi/tia, Typ. de Ctwlos PO.lJgetti, 1.852, in-lJ,.o de 5 tr.,
32 pp.• 2 if. (B. da F.)

5706. - Inspectoria d" saude puhlica da provincia do Pará. (Relatorio peJo dr. Fran
cisco da Silva Ça tro.) V. Gaz. Med. da Bahia, I (1866-67), pg. 2'1lJ,.

Exp.: Dr. J. Z. do Monozns Brom.

5707.- Estado sauitario da provincia do Pará. V. Gaz. ~Jed. da Baltia, lI[ (1868-69),
pg. 121.

Exp.: Dr. J. Z. lio Monozes BI'lIlIl.

5708. - Relataria do inspector de aude publica (dr. Francisco da Silva Castro) da
provincia do Pará. V. Gaz. Med. dtt Bahia, III (1868-69), pg. 136.

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

5709.- Ee tado sanitario da cidade ae Belém no mez de Novembro proximo findo
(pelo dr. J. P. Bricio). V. Gtlz. l1Ied. da Bahia, vn (1873·74", pg. 133.

Dat. a 6 de Novembro de 1.873.
EIp.: Dr. J. Z. de Mooozos Brum.

Maranhão:

5710.- Hygiene pública. Exame do cemiterio da Sancta Casa da l\1isericordia
(Maranhão, 1855). V. Leal, Lucubrações, pg. 23. (B. da F.)

Ceará:

5íii.Estado sauitario da capital do Ceará em 1865 (pelo dr. J. A. A. Ribeiro).
V. Gaz. lIIed. da Bahia, 1(1866-67), pg. H3.

Exp.: Dr. J. Z. do Menozos Brom.

5712.- Estado sanita rio do Ceará. V. Gaz. Med. da BaMa, vn (i873-7lJ,), pg. 63.
Exp.: Dr. J. Z. do MODozes Brom.

5713.· Estado sanita rio LIa Ceará ( pelo dr. Meton da F. Alencar). V. Ga::. l1fed.
da Bahia, VII (1873-74), pg. 13[í.

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

5714,.-Estado sauitario e factosclinicos no Ceará. (Pelo dr. Metou da F. Alencar.)
V. Gaz. Med. da Bahia, VII (l873-7!J,), pg. 3M~.

Exp.: DI'. J. Z. do Mooezos BI'um.

Pernambuco:

5715.· Encanamento de aguas potaveis para a cidade do Recife de Pernambuco:
Memoria e projecto, organisados e ofi'erecidos á Companhia do Beberibe, pelos enge
nheiros Conrado Jacob de Niemeyer e Pedro d'Alcantara Belleg'lrde. Rio de Jallei1'o,
Typ. de J. E. S. Cabml, 184,1, in-4.o de 27 pp.

RIp.: BibJ. Nacional.
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57I6. - Collucção dos ll'abalhos ào Conselbo Gorai de Salubridade Publicn da
provincia de Pernambuco. 1.° anno. PeJ'ltamIJllco, Typ. Imp. 1101' S. Caminha,1,8M),
1ll-4,.0 de 67 pp. num.-2.0 anno. IIJi, iIJi, 18'~7, in-ll.o de 85 pp. n'lm.-3.0 nnno.
Ibi, iIJi, 184,8, in-4,." de 73 pp. num.-4,." anno. Ibi, Typ. de M. F. ele Faria, 184,9.
in4." d~ 114, pp. num., 1 il.- 5.° anno. IIJi, ibi, 18lJ,9, in-4,.o de 06 pp. num. e
mais 1 inn.- 6.° anno. IIJi, ibi, 1.852, in-4,.O de 1~o pp. num. '

Con têm m'mol'ias e lra ba lhos oInciaes dos dr·s. Joaqu i m d'Aqnino Fonceca e
Cosme de Sá Pereira.

Exp.: Alfredo d'Aquine FenseC3.

5717.- Relataria do 1..0 trimc tre dos trabalhos ilo Conselho Geral de Salubridade
Publica da provo de Pornambuco (pelo dr. Joaq ui m J'Aqui no ronceoa). V. Arc/to
Med. Bras., 1Il (184,6-4,7), pg. 38. (B. da P.)

Dat. a 27 de Outubl'o de 184õ.

5718. - ReJatorio do 2. ° trimestl'e dos li'nhni ho~ do Conselho Gel'. de Sal. Publ. da
provo de Pernambuco (p lo dr. Joaquim d'Aquino Fonl:eca). V. Arc/I. J1fed. Bras.,
li[ (184,6-!17), pg. 1.10. (B. da F.)

5719.- Relataria do 3.° trime~tro do~ trab,tlhos do Con elho Gel'. de Salubr.
Publ. da provo de Pernambucn. (Pulo dr. Joaquim d'Aquino Fonceca.) V. Arclt.
Med. Bras., II[ (L84,6-lJ,7), pg. 1;11. (8. da P.)

57:20.- Relatol'io do lLO trime-tre dos trabalhos do Cons. Gel'. de 'aluhr. Publ.
da provo de Pernambuco (pelo dr. Jonquim d'Aquino Fonceca). V. Arc/L "1fed. Bras.,
II[ (1.816-!l-7), pg. 179. (B. da F.) .

5721. - Relataria do L° trime tre do 2. 0anno dos trabalbos do Cons. Gel'. do Sal.
Publ. da provo do Pernambuco (pelo dr. JoaquilJ1 d'Aquino Fonseca). V. Arch. Med.
Bms., III (18!1-6-í7), pg. 232. (8. da F.) .

57:22.- Idem do 2.0 trimestre. Ibi iIJi, pg. 259. (B. da F.)
5723. - Idem do 3. ° trimll tre. Ibi, IV (184,7-4,8), pg. 258. (B. da F.)
5724,.- Idem do 4,.0 trimo tro. Ibi, ibi, pg. 279. (8. da F.)
5725. - Memorio ácerca das inhumaçõlls, sepultura, e enteno', apre entada ao

Cons. Gel'. de Sal. Publ. da provo de Pernambuco pelo seu presidente, o sr. dr .. J.
d'Aquino Fonceca. V. lÜ·ch. _~fed. Bms., II[ (L84,6·4,7), pp. 58,82. (B. da F.)

Dat. a i3 de Setembro de i845.

5726.- Memoria ácerca das CaUsns de insalubridnde da capital de Pernambuco, o
dos meios de as combater, com indicações uccintas de modificações diversas relativas
á saln-bridade; pelo sr. Porthier. y. Arch. Med. Bras., IV (18'1,7-4,8), pp. 97, i52,
1.72. (B. da F.)

5727. - Representação que ao presidente da prov. de Pernambuco dirigiu o Cons.
Gel'. de Sal. Publ. sobre o charlatanismo hornreopatbico. V. A'·ch. Med. Bms., IV
('18lJ,7-4,8), pg. 231. (8. da P.)

5728.- Conselho Geral de Salubridade Publica. Reilexões ás conelu õe do reJa
torio ao parlamento britanico apresentadas pela Inspecção Geral de Saude de Londres
ácerca da rebre amarella e quarentenas por Jonquim d'Aquino Fonseca, &. Pernam
buco, Typ. de M. F. de Fal'ia, i852, in-!hO de 31 pp. num.

Exp.: Alfrodo li'Aquino FonseC3.

5729.· Commi são de hygione publica. Relataria do estado sanilario da provinci<1
de Ptlfllambuco durante o ann de -1.853, apresentado á Juuta Central de Hygiene
Publica, e redig-ido por Joaquim d'Aquino Fonceca, doutor em medicina, &. Recife,
Typ. de M. F. de Faria, 1855, ill-4,.o de 37 pp. num.

Exp.: A. de V311e C31Jral.

5730.- Commis ão de Hygiene Publica. Relataria do estado :anitario da provincia
de Pernambuco durante o anno de 18M. Apresentado ao exm. presidente da lTIeSllla
provincin. (Pela dr. Joaquim d'Aquiuo Fonceea.) Recire, Typ . .le JL F. de Faria,
1.855, iu-lJ,.o de 20-8 pp. num.

As 8 ulti mns paginas contêm: Medidas preventivas contm o cholera morbus.
Exp.: Acad. Imp. do Modicio3.

573l.· Relataria do estado sanilario da província de Pernambuco no anno de
i856, apresentado peja Commis ão de Rygiene Publica da mesma (da qual foi presi-

'),1..~
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dente o dr. Cosme de Sá Pereira). Pernambuco, Typ. de M. F. de Fada, 1857, in-lA,.o
de ilJ,6 pp., com m~p.

Exp.: Bibl. da Camara Municipal.

5732. - Projecto d'encanaOlento para o rio BeLJeribe, en tre a POVO[IÇi'íO deste nome
e a cidade do Recife feito por ordem do exm. sr. cons. dr. José Bento da Cunha
Figueiredo, presidente da provincia dê Pernambuco. Pelo coronel engenbeiro Con
rado Jacob de NiemeYl3r. Recife, TUp. de M. F. de Faria, 1855, in-S.o peq. de ,16
pp., com pI.

Exp.: Bibl. 'acional.

5733. - Relataria da Inspectoria de Saude Publica ... em Pernambuco. 1872. (Pelo
dr. Pedro de Atllayde Lobo Mosca o,) V. Gaz. ilIed. da Bahia, VI (1872-73), pp.
200, 219.

Exp.: DI'. J. Z. do Monezes Bl'llm.

Alagoas:
5734,. - Relataria apre entado á Commis no de Sal ubridadc da prov. de Maceyo

(sic). (Pelo dr. José Sesinando Avelino Pinho.) V. Gaz. dos Hosp., 1(1850-51),
pg. 114,.

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

Bahia:
5735. - Omcio da Camara da vi/Ia de Jagual'ibe de 20 de Outubro de 1769, diri·

O'ido ao governador da Bahia, sôbre o córte dos mangues, e remeltendo cópias de
documentos relativos ao mesmo objeclo.

Original. Cod. CDIV (!9-6), sob n.039. 3fr. 28Xi6.
Exp.: Bibl. Nacional.

5736. - Observações sol)l'e o contracto do privilegio exclusivo do cemiterio. Se
guidas das peças necessarias para conhecimento do publico, e do relataria Dei dos
successos do dia 25 de OutubI'O do corrente anno, por Joaquim José de Araujo. BCtliia,
Typ. do Diario de G. J. BizelTlt e Comp.", 1836, in·4.o

Exp.: Bibl. Nacional.

5737. - Apontamentos para um tratado de Bromatologia publica da cidade de S.
Salvador (por J. Candido da C.). V. O Athenéo, da Bahia, I ( 1.8(0), pg. 1.6.

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

. 5738. - As casa da cidade de S. Salvador ( por J. r.:andido da C. ). V. O At1tenêo,
I (1850), pg. 21.

Exp.: DI'. A. V. A. SacramonloBlako.

5739.- Dobres de sinos, igrejas, enterramento, ruas, praças, canos, latrina e
quintas na cidade de S. Salvador (por J. Candido da C.). '\. O At1tenêo, 1(1850),
pg. 62.

Exp. : Dr. A. V. A. Sacramonto Blake.

57g,0. - As cadêas do Barbalho (oa Babia). Pelo dr. JUello Meraes. V. O Medico elo
Povo, n. O 29 de 2 de Outubro de 1850.

Exp.: Bibl. Nacional.

574,1. - Da actualidade da Bahia, rclativamen te ao estado de saude publica. V. O
.l[edico elo Povo, n.o 30 de 5 de Outubro de 1.850.

Exp.: 13ibl. Nacional. .

574,2. - Breves considerações acerca da policia medica da cidade da Babia. Thl:Jse
apresentada e publicamente snstentada perante á Fac. de Med. da Bahia em 13 de
Dezembro de 1852 por Manoel José de Freitas ... para obter o gráo de doutor em
medicina. Bahia, Typ. de Cados Po,q.r;etti, 1852, in-g,.o de 4, ff., 19 pp., 2 ff. (B. da F.)

5743.- Memoria sobre a salubridade publica na provincia ela Ballia, pelo doutor
Domingos Rodrigues Seixas, &. Bahia, Typ. de Epiphanio Ped,"oza, 185g" iu-l!.o de
4, ir., 167 pp. num. (B. da F.)

574,4,.- These apresentada e publicamente sustentada perante á Fac. de Med. da
Bahia em Novembro de '1861 pai" Jayme Alvares Guimarães ... afim de obter o gráo
de doutor em medicina. Baltia, Typ. de EpiphanioPedl'oza, 1861, in·q..o gr. de i fi.,
4,6 pp., ia. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Quaes as causas gentes da insalubridade da província da Dallia, e
quaes os meios de remover os malm;; 2. 0 Hydropisias; 3.° Resecções ; ~.o Alcool,
sua constituição e principaes reacções.
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I
57M>'- Esl~do sanilario d'esta provincia (da Bnllia), de Jmleiro a Maio de 1866 (pelo

dr. Goes Sequeira). V. Gaz. .Med. da Bahia, I (1.866-67), pg. q. .
Exp.: Dr. J. Z. do }[eDezes J3rum.

57 l16.- TIelatorio ücerca do estado sanitario d'esta provincia (da 13ahia), durante o
anno de 1.866, apresentado:í Junl:! Central de Hygiena Pnblica pelo dr. José de Goes
Siqueirn. V. Gnz. jJfed. da Bt/lia, I (l863-67), pp. 1.89 e 20L

Exp.: Dr. J. Z. do Monezes Bl'llln.

57lJ,j. - Ktado s~nitario da cid~de da Bahia (por L.). V. Gaz. Ml'd. di Bahia, III
(1.868-09), pg'. 61.

Pelo dr. Silva Lima.
Exp.: DI'. J. Z. do Menezes Brum.

574B. - ESlarlo sani tario da capital (da Bab iá) durante a ui Lima qui nwna (por L.)
V. Gaz. 11fed. dc! Bahia, III (-1868-69), pg. 73.

Dat~do a i/1 de Novembro de :1868.
Pelo dr. Silva Lima.

Exp.: DI'. J. Z. de i\:IeIlezes Bram.

57119.- Estado sanitario da cidade (d~ llabia) na segund;J quinzena de Novembro
(por L.). V. Gaz. Mul. da Bahia, m (1.868-69), pg. 8i>'

Pelo dr. Silva Lima..
Exp.: Dr. J. Z. de ~ionozcs Brum.

5'i50.- Relataria da Inspectoria de Saude Publica da Babia. V. Gaz. Med. da
Bahic!, m (1.868-69), pg. 173.

Dat. a 25 de Fevereiro de :1869 e assign. pelo dl'. José de Góes Siqueira.
EXl!.: DI'. J. Z. do Monezes Brl1m.

575:\..- Fragmento de um omcio redigido pelo dr. João Pedro da Cunha Valle •..
em que cQmbale a opinião d'.aquelles que aLLribuem ás eames fornecidas pelo mata
douro publico a dysenteria epidemica que tem reinado na capital (da Bahia). V. Gaz.
Jlfed. da Bahia, III (1.~68-69), pg. 202.

Exp.: Dr. J. Z. do Monezes Brnm.

5752. - Relataria acerca do estado sauitario d'e ta ·provincia (da Bahia) durante o
~nno de 1869, remi\tlido a Junla Central de Hygiene Publica pelo dr. José de Goes
Sequeira. V. Gaz, Med. da Bahia, IV (1859-70), pg. 1.76.

_ Exp.: D,·, J. Z. do Menezes Brum.

5753.- A hygiene n'esta cidade (d~ B~bia), a proposilo da invasão da f~bre ama.
relia. (Por A. P.) V. Gaz. Med. dc!Bal!ia, lV (186~-70), pg.2p.

Exp.: DI'. J. Z. de Menozos Bl'l1m.

575l~. - Relalorio acerca do estado sanitario da provincia da Babia durante o anno
de 1870, remflLtido a Junla Ceatr;]1 de Hygiene (pelo dr. José de Goes Siqueira). V.
Gaz. Med. dt! Baltia, V (1871-72), pp. 9 e 19.

Exp.: Dr. J. Z. de ~ienezes EmUl.

4,755. - Estado sanita rio da cidade (da Bahia). V. Gaz. Med. da Bahia, V (1.871-72),
pg.73,

Accompanba. um officio cio inspector da saude publica dr. José de Góes Siqueil'D
dirigido ao preso da provo

Exp.: Dr. J. Z. do Monezes Bmm.
5756. - .Relataria acerca do estado sanitario desta provincia (da Babia) durante o

anno de 1871. (pelo dr. José de Goes Siqueira). V. Gaz. Med. dc! Ballin, '\ (i87 ~-72),

pg. 233.
Exp.: DI'. J. Z. de Menezes BrulO.

5757.- Estudos sobre hygiene publica pelo dr. José de Goes Sequeira, &. Bahia,
Typ. Constitncional, :1872, in-4.o deXVlII-300pp., 2 II. (B. d~F.)

V. Analyse pelo di'. Luiz Alv~res dos Sanctos na. Ca::, Ateei. da Bahia, V (:187:1-72),
pg. 29:1.

5758. - Relataria acerca do esta do sauitario desta provincia (da Babia) durante o
anuo de 1873, .. pelo dr. José de Goes Seqneira, V. Gaz. !J1ed. da B(/hin, VII
(i873-7lJ,), pg. 1.77. y.

Exp.: DI'. J. Z. de Menezes Brum. 'l.."\.
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5759.· E tado sanitario da cidade (da Babia); mole.tias reinantes (por S. L.
[Silva Lima]). V. Gaz. ~'[ed. da Bahin, VII (i873·71],), PI:!. 65.

Exp.: Dr. J. Z. do Monezes Brulll.

5760, . H"giene publica. Conferencias no Lyceu do Artes e Olieios da Bahia pelo
dr. José de G~es Siqlwira. V. G'/,z. Med. da Baltia, VII (L873-7!l-), pp. 6] e 83.

Exp.: Dr. J, Z. de Menezes Drum.

576L .. E-lado sanitario dn cidade (da Bahia) durante os ultimas quatro mezes'
molestia reinantes (por S. L, [Silva Lima]). V. Gaz. Med. da Bllltict, i876, pg. i93:
(B. da F.)

Rio de Janeiro:
5762. - Hefiexões sobre ai ~llns <.los meios propostos por mni conrl ucentes para

melhoraI' o clima da cidade do Rio de Janeiro (por Manoel Vil'ira da Silva). Rio de
Janeiro. nl Impl'esscio Re,qi I, 1808, in-B.o de 27 pp. num.

a nome do auctor occorre no fim da memoria.
E' escripto curioso, e ele alto valor bibliograplJico, por el' o primeiro trabalho

medico qne se imprimiu no Brasil e que tracta exclusivamente da alubridade pu
blica elo Rio de Janeiro.

Muóto r~ro.

O auctol', depois L° barão de Alvaiazere, era medico ela real camara, plJysico mÓI'
do Beino e dominio ultramnrinos fl provedor mór da sauele ela côrte e Estado do
Brasil; nasceu a ii de Novembro de 1753 e morreu em Aldea. ela Cruz, em Portugal, a
:1.7 de Novembro de :1.826.

Exp.: Bibl. Naeiooat.

5763 .. Memoria sobre o enxuo-o geral de ta cidade do Rio de Janeiro, feita e apre
sentada a sua alteza reli I o principe regenLe nosso senhor em q, de Março de i8ti:
addicionada e novamente apresentaLla ao mesmo augusto senbor em i5 de 'laia
de i815, por José Joaquim de SanLa Anna, &. Rio de Janeiro,' na impressão Regia.
1815, in-q,.o de 22 pp. num. .

Rara.
Exp.: Bibl. Nacional.

576q,. - Considérations d'hygiene pnblique et de poliee medicala applicables a la
ville de Rio de Janeiro ... Tbê~e presentée et soutanne illa Fac. de Méd. de Paris,
le 27 ovembre 1823, paul' obtenir le grade de docteur en médecine par João Fel"
nandes Tavares, de Hio-Janeiro. Pa,ris, Impl'. de Didot Le J~ulle, i823, in .q,.° gr.
de 3 fT., q,8 pp., i fi. (B. da F.)

5765. - Relatorio da commissão de salubridade geral, da Soco de Med. do Rio
ele Janeire), appresent~doe approvado na sessão de {\I de Junbo (de 1830). V. Sem. de
Sau/le Publ.. I, pg. 77.' (R. da F.)

5766. - Extracto e considerações de huma carta do Sr. João Antonio da Medeiros
soure a ilha de p,)quetá. V. Sem. de Saude Publ., I, pg. 50. (B. LIa F.)

5767. - Relataria da commi são de salnbridade geral da Sociedade de Medicina do
Rio de Janeiro, sobre ns cansa" de infecção da aLmospbera da corte, approvado pela
mesma Socicdade em 17 de Dezembro de i831. Rio de Ja1.eiI'0, 1Ht Typ. N1C., 1832,
in-q,.o de 37 pp.

Ass. por Claudio Luiz da Costa, Josó Martins da Cruz Jobim e Agostinho Thomaz
de Aguiar.

Sahiu antes no Sem. de Saude Publ., pp. 28\,,287, 30i e 30:>.
Exp.: Bibl. Nacional,

5768. - R (lexões sobre o e tado actual da bygiene publica no Rio de Janeiro por
L. V. De-Simoni. V. Sem. deSaude Publ., I, pg. 358. (B. dn F.)

5769. - Relataria dn commissão de salnbridade g-eral sohre hum cortume de
MI'. Deremusson nn Praia Formoza, por consulta da Camara Municipal da corte, lido
em 3 de Agosto de 1833, por dr. J. C. Soares de Meirelles, Udaviano NInria da Hoza,
e José Maria Cambuci do Vnlle. V. Rev. !lfed. Flum., I, n." 3, pg. 25. (B. da F.)

5770.- Discurso sobre ns molestias, que mais affiigem a c!(I5Se pobre do Hio de
Janeiro; lido na se são publica da Sociedade de Medicina, a 30 de Junho de 1835,
pelo seu presiLlente José Mnrlins da Cruz Jobim, &. Rio de Janeiro, /w Typ. Flumi
nense ele Brito e Comp., i835, in·q,.o de 35 pp. num. emaii inn.

Sahiu antes na nev. ilIed. Flum., I, pp. 292 e 3~4.

Exp,: Aead. Imp. do Modicina.
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o77i. - Relataria do sr. dr. Jobim sobre o trabalbo do sr. Rangel de Vasconcellos,
relativo ao dessecamento do panLanos da provo do Rio de Janeiro. 1836. y. Rev. Med.
Flum., IV, pg-. 157. (B. da F.)

5772.- Parecer da commissão da Academia Imperial de Medicina encarregada de
examinar o lugar destinado pela administra/;ao da Santa Casa da J\1izericordia, na
Ponte do Calafate, para o novo ceOliterio da mesma Santa Casa, opprovado peja
mesma Academia na sua sessão geral de 21. de Junho de 1839. V. Rrv. Med. Flum.,
V., pg. 271. (B. da F.)

5773. - Parecer da commissiio especial da Academia Imperial de Medicina do Rio
deJaneiro sobre o abolimento do morro do Ca. tello. 1839. V. Rev. j1led. Flum., V.
pg. 532. (B. da F.)

5776,. - Analyse do estado dos alimento no mercado, ou exposição do meios
proprio para se reconbecer a sub.tancias com que os am~lhoram, augmentam, falsi
licam, &c. pelo di'. José ;'Ilaria de aranha Feital, &. Rio de Janeiro, Typ. Impal'cial
de F. de P. Brito, 18B, in-6,.o de '23 pp. (B. da F.)

5775. - Relataria da comm issão encarregada pela Acad. Imp. de Med. do exame
das causa e origem das enfermidades dos aprendizes menores do Ar enal de Guerra
de La côrte apresentado em 3 de Junho de 18U. V. Ann. Bras. de -'led., VI1I
(1.852-53), pp. 152 e 267.

,\ sign.: Luiz Vicente De-Simoni, ManueL Feliciano Pereira de Carvalllo, João
Alves de Moura e Francisco de Paula Menezes.

Exp.: l3ibl. Nacional.

5776.· Dissertação sobre a ag-oa nos difIerentes estados, em que sa acha na na
tureza, e sobre a agoos pOLavei em geral. Descripçao e analyse cbimica das prin
cipae agoas potaveis tio Rio dc Janeiro, eguido de alguma reflexões sobre os seus
respectivos encanamentos. Tbese que foi apre entada á Fac. de Med. do Rio de
Janeiro e su tentada em 7 de Dezem bro de 186,1 por Bento Ao tania Lniz Ferreira.
Rio de Jalleil'o, Typ. F-runceza, 18~1, iu-6,.o gr. de ~9 pp. (B. da F.)

5777.- lIygiene publica (do Rio de Janeiro) pelo dr. X. Y. Rev. Jled. B/'{ls., I
('186,t -6,2), pg. 6,86.
. Exp.: Bibl. Nacional.

5778.- Cemiterios no Rio de Janeiro (pelo dr. D. J. G. de Magalhães). V. Rev.
Med. Bras., II (186,2-6,3), pg. 62.

Extr. do Jornal dos Debates.
Exp.: Bibl. Nacional.

5779.- Molestias reinantes (do Rio de Janeiro). V. Rev. ~fed. Bras., II (18~2-6,3),

pg. 295.
Exp.: BibJ. Nacional.

5780.- Dis ertação sobre a pro tituição em particular na cidade do Rio de Janeiro.
These apresentada::\ Fac. de Med. do Rio de Janeiro, flm 17 de Dezembro de 18i5,
e perante ella sustentada por Herculano Augu Lo Lassance Cnnha. Rio de Janeil'o,
Typ. Imparcial de Fmncisco de Pattla Bl'ito, 1845, in·6,.O gr de 2 ff., 61 pp. (B. da F.)

5781. - Algumas reflexões sobre a copula, onanismo e prostituição do Rio de
Janeiro. TlJe e ap,'esentada á Fac. de Med. do Rio de Jc;neiro e su t~ntada em 19 de
Dezembro de 18iJ,5, por liguei Antonio Heredia de Sá. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de
Laemmert, 186,5, i n-6,.o gr. de 11 fI. , 36, pp. (B. da F.)

5782.- Relataria dacommissão da Acad. {mp. de Med., encarregada de examinar
o Ingar destinado pela veneravel Ordem Terceira de S. Francisco de Poula para o seu
cemilerio extra·muros. V. Ann. de Med. Bras., IV (1.84B-iJ,9), pg. 208.

As ign.: J. Sigaud, dr. Antonio da Costa, Ezequiel Corrêa dos Santos, Honorio
José da Cunoa Gurgel do Amaral e Luiz Vicente De-Simoní.

EXIl.: 13ibl. Nacional.

5783. - Regulamento sanitario mandado observar por aviso d'esta data pelas com
missões parochiae de saude publica, creadas por aviso de 16, de Fevereiro de 1850.
V. Ann. Bras. de l1fed., V (186,9-50), pg. 105. (B. da F.)

5786,.- Repre enlação que á Camara do srs. Senadores dirigia a veneravel Ordem
3." de S. Francisco de Paula, pedindo-lhe a conserva~ão de seu cemilerio. Rio de
Janeil'o, Typ. do Correio ~[ercantil de Rodrigues e C., 1850, in-6,.o de t5 pp. num.

Exp.: Dr. Fernando lIIendes de Almeida. 1-\...q



448

5780.- Breve reflexões s bre o novo encanameuto das agoas no Rio de Janeiro
por J. C. S. Costa. V. Rev. Pltarm., I (1851·êi2), pg. :22. (B. da F.)

5786.· Tbese apresentada á Fac. de lIIed. do Rio de Janeiro e su tentada cm 9 de
Dezembro de 1852 por Antonio dI) Na"cimento Silva. Rio de Jcmel?'o, Typ. de Nicolcio
LrJbo Vimma Jnniol', 1852, in-~.o ar. de 4. .tI., 52l p. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Que mole·tias pi'edominão sobre os clue se empregão nas fabricas
de t,lb:l.Co, e clJarutos, estabelecidas na cidade do tUa de Janeiro? Devem- e por
ventura altribuir os rtlsultados da ob ervação exclusivamente á emanaçõe porque
passão durante o seu fabrico I 2.° Tratar do chumbo, seus oxidas e saes, e meio
de ret:onhecer esses carpes. Quaes as preparações plJal'lI1aceuticas do c:lJumbo, empre
gadas em therapeuLicrt! Quaes as DJOlestias, que a ellas aproveiWo? 3. ° De que
depende a morte nas lesões traumaticas.

5787. ' These apresentada á Filc. de Med. do Rio de Janairo e sustentada no dia 1.5
de Dezembro de 1852, por 1\[anoel Pi n~o da Malta. Rio de J mei?'o, Typ. Liltel'lO'ia,
1.852, in-~.o gr. de!J, lT., 11 pp. (B. da F.)

Pontos: L ° Que influencia tem Lido, sobm a saude publica da capital, os banbos
de que usa sua população? Conl'l:m por ventum conscrvar a l'espeit delles o uso
estabelecidu, ou II10diQcal-o? 2.° Oas lesões traumaLicas ela orbita, região peri
-orbitaria e eu tratamento; 3.° Tntar da urina, e das suas alLerações chimica
nos diabete e na urina albuminosa.
5788.- Belatorio sobre a salubridade da cidade do Rio do Jnneiro em geral, ea

febre amarell~ em particular, para subir á augusta pres nça de S.1\[. o1l1lperndor,
DOI' seu reverente ú respeito o medico rlr. Francisco ele Paula Candido, &. Rio de
Janeil'o, lU! Top. Nac., 1.853, in-q,. ° de 50 pp., 5 ff., sendo :3 deselobravei .
(13. ela F.)

5789 - These apresentada a Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 7
e Dezembro ue :l~5:3, pelo dr. José Antonio de Souza GOOlC~. Rio de Janeiro, Typ.

Univ. de Laemmart, 1853, in-4..O gr. de 4. íf., 29 pp. (E. da F.)
Pontos: LO Que influencia tem tido obre a saude publica da capital os hanlJos

de que u a a ua populaçãO? Convem por ventura con ervar a respeito d'elles o
u o e tabelecido, ou modificai-o? 2.° Angu tia pelviana. 3. 0 Enumeraç<1o e discussão
das forças que impellem e retal'dão o movimento do sangue.

5790. - 'fhese apreseulada á Fac. de fed. do, Rio de Janeiro em Dezembro de
:1853 por Antonio Alves Bnnho. Rio de Janeil'o, Em]Jl'. Typ. DOtbS de Dezemb1'O de
Paula Brito, 1853, in-4.0 gr. de 1. fI., 27 pp. (B. da F.)

Ponto : LO Que molestias predominam sobre os que e empregam na fabricas
de charutos e de tabaco, e tabelecidas no Rio de Janeiro? Devem-se altrihuir por
ventl1la o resultados da observação exclu ivamente ás emanações do fumo? 2.°
Tr,ltar- dos labios lepul'illos, sua complicações e operações que necessitam, segundo
seus rliITercntcs e,;tados. 3. oQual é a marciJa da putrefacção n'agua doce, e na salgada,
em diversas temperaturns, com renol'ação l'U estagnação do liquido?

579:1.· AI"umas considerações sobre as quarentenas no Rio de Janeiro para a
choJera-morbus, em que e mo tra a sua inutilidade. Rio de Janeiro, Empl'eza
Yacioncbl, 1855, iu-8. o de 20 pp.

E~p. : Bibl. Nacional,

5792.- Apontamentos sobre os trabalhos de salubridade e utilidade publica do
Rio de Janeiro pelo dr. Manoel d3 Cunba Gaivão. Rio de Janeiro, Empreza da
D/m'ia, :1858, in-8. ° de 216 pp., 1. fi.

E~p.: A. do Vallo Cabral.

5793. - Relatorio sobre fi saluhrielade da cidade do Rio de Janeiro durante () anno
de 1.861 (pelo dr. Francisco de Paula Candido). V. G1.Z. Med, do Rio de JaHeil'O,
1.862, pg. 51.

Exp.: Bibl. Nadooal.

579i. - Memoria apresen tada á Acad. Imp. de Meu. pelo dr. Bartholomeu Puyg
de Galup. V. Ann. Bras. de Med., :l862·G3, pg.2!18.

Hygiene da cidade do Rio de Janeiro. Tracta das ruas, casas, fontes, hospitaes,
cemiterios, &. Em hespanhol.

E~p.: Dibl. .'Iacional.

5795.- Regimento interno dos ceOliterios publico~ ..• Rio de Janeiro, Typ. Ameri
cana, (1.869?), in-4.o de 1.0 pp., com 2 tab.

Exp.: Bibl. Nacional.
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5796.- Tbese apresentada a Fac. de MetI. do Rio de Janeiro' e sustentada em 6
de Dezembro de 1.8ti9 pelo dr. Joao Alvares de Azevedo Macedo Junior. Rio ele Janiro,
Typ. ArnnJ'icana, 1.8(W, in-!h O gr. de 4 lf., 56 pp., 1. tI. (B. da F.)

Pontos: i. o Da prosti tuiÇiio no Rio de Janeiro e da sua influencia soure a saud""
publica; 2. 0 Dos signaes tirados da voz e da palavra; 3. o nos phenomenos caracte
risticos do pano; 4. o Do aborto cri mi110so.

5797. - Da prostituição no Rio de Janeiro (pelo dr. Luiz Corrêa de Azevedo). V.
Ann. Bm8. ~le Mal., XXI (1.869-70). pg. 210. (B. daF.)

5798.- These apl'escnlada <,I Fac. de Med. do Rio ele Janeiro e sustentada em 27
de Dezembro de 187-1 pelo dr . .loS!.í Vleil'a Fazenda. Rio de Janiro Typ. do Diario do
Rio ele Janeiro, 1.871, in-4. 0 gr. de 4 II., '131 pp., i n. (B. da [?)

Pon tos: L o Do mepll itismo dos esgotos em relação a cidade do Rio Je Janeiro
e de sua influencia sobre a sande publica; 2. o Hypoemia intertropical, snas causas
e tratamento; 3. 0 Da cepbalotripsia e suas indicações; 4. 0 Da escolha dos medica
mentos em gemi, e em particular do dos vegetaes em relação a edade. o solo, o cli
ma, a cultum, estação e epocha de colheita.

5799. - Da freqnencia das mo/estias syph iticas no Rio de Janeiro e da nece si
dade de abortarem-se meditlas que attenuem seus estragos. V. Gaz. Med. de! Bahia,
V (1871-7:l), pp. 26,4:1..57.

Exp : Dr. J. Z. do Monozo3 Brum.

5800. - Tbcse apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro, por Fr:mcisco
Ferraz de Macedo. Rio da Jallai1'o, TY1J· Acadamica, 1.872, in-iJ,.o gr. de 2 tr., '192 pp.,
1. iI., 3 map. esLo (B. da F.)

Pontos: LO Da proslituição em geral e em particular na cidade do RiG de
Janeiro; prophylaxia da syphilis; 2.° Diagnostico e tralamento das dyspepsias; 3.°
Impor'tancia ria cellula como elemento anatomico, e em relaçüo a sua genese; 4."
Da electricidade.
580 L. . Contracto Ricbard. Serviço da Limpeza. (B. da F.)

Copia. Semdala. In-foI.5JI.
5802.- Contracto da limpeza da cidade. Rio de Janeiro, Typ. elo Dial'io d[) Rio

ele Janei1'o, s. d. (:1.873), in-q.o peq.
Exp.: Dibl. Nacional.

5803.- Relataria (sobre o estado do systema actual de esgotos e o movimento
sanitario desta côrte desde qoe está elle em execução) apreseseni~do á Academia
Imperial de Medicina pelo seu "residente di'. José Pereira ·Rego. Para ser discutido
e depoi levado ao conhecimento do Governo Imperial. Rio de Janeiro, Typ.
Naciunal, '1873, in-4.0 de 96 pp. num. (B. da F.)

580iJ,.- Relataria do engenheiro fiscal do Governo, junto á Companhia Rio de
Janeiro City Improvemenls [Ant. Paulo de Mello Barreto]. em resposla no que foi
apresentado á Imperial Academia de Medicina, pelo presidente da Junta de Hygiene
Publica. Rio de Jetnei1'o, Typ. Americana, 1873, in-4,.o

Exp.: Bibl. Nacional.

5805.-0s esg-otos da nidade do Rio de Janeiro (pelo dr. Fazenda). V. Rev. 111ad.
1873-7!~, pp. 24l.t" 259, 273,289.305,335, (B. da F.)

5806.-08 esgoto da eidade do Rio de Janeiro (City Improvements) pelo sr. dr.
Luiz Corrêa de Azevedo. V. Ann. Bl'as. da 11Ied., XXV (1.873 ·7iJ,), pg. 365.
(8. da F.) .

5807.- Relataria da commissão nomeada pela Imperial Academia de Medicina
para analysnr o relataria apresentado a@ Governo Imperial pelo sr. engenheiro
fi cal junto á Companhia City Improvements, ácerca do estado dos esgotos e 'ua
influencia sobre a salubritlade publica desta côl'te, ou 11 Academia em resposta a ootro
que sobre o mesmo assumpto enviou ao Governo Imperial. Rio ele Janeiro, Typ. Na·
cional, :1.874, in·4.0 de 85 pp.

Assig. pelossnrs. rlrs. José Pereira Rego, ;'iicolau Joal]uim Moreira e Luiz Corrêa
de Azevedo.

Exp. : Acad. hup. do Modicina.

5808.· A prostituição na cidade do Rio de Jilneiro. necessidade de medidas e
regulamentos contra a propag[lção da yphik. Collec~'50 ele artigos publicados no
Globo pelo dr. José de G<,íes e Siqueira Filbo, &. Rio de Jalleiro, Typ. da Reforma,
1.875, in·q.o de 1.08 pp. num. (B. da F.) 'l'3o

57
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1:1809. - :Lo relataria ela com missão de melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, TYP0.Qmphia Nacional, 1871>, ín-!í!.o de 1:16 pp. (B. da F.)

1:1810.- 2.° relataria, &. [bi, ibi, 1.876, in-4,.o de 400 pp. (B. da F.)
As ign. pelo;; membros da co mmissão, !i'rancisco Pereira Passos, Jeronymo

Rodrigues de Moraes Jardim e ~farcelino Ramos da Silva.
1:I8H.- O melhoramento da cidade do Hio de Janeiro. Cl'itica dos trabalhosda

respectiva commissão. Collecção de artigo publicados no dornal do Commcrcio •
de 23 de Fevereiro a 11:1 de Abril de 1.875 por L. R. Vieira Souto, &. Rio de
Janeiro, Lino C. Teixeim & C., 1.871:1, in-4,. ° de 128 pp., 1. tI. (B. da F.)

1:1812.- O melhoramento da cidade do Rio de Janeiro. Refutação da respo ta á
Critica dos trabalho' da respectiva COO1Olissão. Segunda serie contendo QS armgos
publicados no • JOl'031 do' C,)mmercia. de 9 de Outubro a 2 de Janeiro de 1876 por
Luiz naph~el Vieil·tl Souto, &. Rio de Janeil'o, Lino C.. Teixeira &. C.·, i876, in-4,.o
de f74, pp. (llo da F.)

1:18,13.- Relataria da Conimissão nomeada para examinar os trabalhos e serviços
dos esgotos da cidaJe cio Bio de Janeiro. Ri.) de Janei?'o, Typ. Nac., 1875, in-4,.o

Exp.: Bibl. Nacional.

1:I8H.- Reliltorio da commissão encarregada do estudo do escoamento das aguas
pluviaes da ciclade do Rio de Janeiro. Rio de Jane'ir'o, Typ. Nacional, 1876, in-8.·

Assign. pelos membros da commissâo. E' do dr. Jeronymo Rodrigues de
Manes Jardim.

EXIl. : Bibl. Nacional.

5815.- Relataria apresentado a s. exa. o sr. dezembêlrgador chefe de policia da
côrte respondendo os seus que'ítos ácerca da necessidade de regulamentar-se a pro 
tituição na cidade do Rio de Janeiro (pelo dr. José de Goes). 1876. V. Rev. Jlfed., i877,
pg. 21.8. (B. da F.)

1:I8l6.-Salubridade Publica. Empl'eza Gary, &. Rio de J(tneifo, Ty]). Economica,
de Mackado & C., i876, in-~.O de 16 pp.

EXIl.: 13ibl. Nacional.

1:1817.- Artigos das instrucções annexas ao Decreto n. 604,6 de 13 de Dezembro
de 1876... pelas quaes se devem regular as commissões snnitarias parocbiaes no
exercício de suas funcções. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1.878, in-4,.o

Exp. : Bibl. Nacionaio.

1:181.8. - These apresentada à Fac. de MAd. do Rio de Janeiro por Jo[o Pires
Farinha Filho. Rio de J(tneiro, Typ. Univ. de E. &. H. Laemmel't, 1876, in-4,.o gr.
de 2 ff., 60 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LODo actual ystema de esgotos da cidade do Rio de Janeiro e de sua
inlluencia sobre a salubridade pubJjca; 2.° Aborto criminoso; 3.° Hemorrhagias
puel'pereas; 4.° Ataxia muscular progressiva.

1:1819. - Contracto celebrado entre o Governo Imperial e Joseph Hancox, p3ra
execução do projecto de esgotos de aguas pluviaes, &. Rio de Janeü'o, Typ. Nacional,
1877, in-8.0

Exp.: llibl. Nacional.

5820. - O Ministt)rio ela Agricultura, Commercio e Obras Publicas e à abastecimento
d'agua á cidade do' Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1877, in-4,.o peq.,
de 158 pp. num. e 1 de indice.

. Por M. Bnarque de Macedo, que assigna.
Exp.: BibJ. Nacinnal.

1:1821.- Hygiene publica. Aguas [Jotaveis. Contribuições á hygiene do Rio de Ja
neiro pelo dr. João Baptista dos Santos, &.. Rio de Janeiro, Typ. Centml de Brown &
Evaristo, 1.877, in-4,.o, de 2 ff., 260 pp., 1 fi. (B. da F.)

1:1822.· Aguas pot3veis e encanamentos de chumbo'. Refutação de uma parte da
obra publicada pelo dr. João Baptista dos Santos sob o titulo « Aguas potaveis. Con
tribuições á hygiene do Rio de Janeiro •. Serie de artigos publicados no • Jornal <10
Commercio. de Abril a Junho de 1877 por Luiz Raphael Vieira Souto, &.. Rio de Ja
neil'O, Typ. Nac., 1877, in-4,.O de U2-3 pp. (B. da F.)

1:1823. - Nota rela ti va aos canos de ch umbo como origem de intoxicação saturnina
pela agua potavel (pelo dr. Daniel Henninger). V. Rev. Med., 1877, pg. H. (B. di! F.),
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5824.- Encanamentos de chumbo para a distribuição de aguas pata veis (pelo
dr. R. Mendonça). V. Rev.lIfed., i877, pg. 1.62. (B. da F.)

5825.- Influencia do chumbo sobre as nguas potaveis. Trabalhos d~ commissão
nomeada pelo Governo Imperial. Rio de Janeiro, Typ. Nuc., i878, in-4.0 de XIV-78 pp.,
i fi. (B. da F.)

5826.-Infiuencia do chumbo sobre as ag'l'las potaveis. Memoria apresentada ao
Instituto Polytechnico Brasileiro pelo dr. Frallci co Carlos d3 Luz, &. Rio de Janeú'o,
Liv1'. de Viltc!s-Boas & C., 1879, in-4.0 de 1.9 pp. num. (E. da F.)

5827. - Saude e hygiene publica. Decreto n. 7027, de 6 de Setembro de i878.
Providencia sobre a de infecção das casas e estabelecimenlos publicas ou particulares.
Rio de Janeiro, Typ. Nac., 1.878, iu-4.0 de '12 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

5828. - Os cemitel'ios publicas do Rio de Janeiro. Pelo dr. José Lourenço de
Magalhães. V. UPl'ogr.l\1ed. J H,pp. 505 e 53il. (B. daF.)

5829. - (Plano dos melhoramen.tos necessllrins paru preservar a cidade do Rio
de Janeiro das epidemias que llagellam :1 sua popula~ão, principalmente durante a
asta ão calmosa. Apresentada ao Governo pela Junta de Hygiene Publica em 5 de
Junho de 1.878). Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1878, in.4. ° de 9 pp.

Exp. : Bibl. Nacional. .

5830. - Parecer sobre os ccmilel'ios de S. João Baptista e S. Francisco Xavier,
apresentado ..o exm. sr. provedor da San ta Casa da Misericordia desta côrle pelo
dr. Jo é Lourenço de Magalhães. Rio de Janeiro, Typ. Academica, 1878, io-4.0 de
27 pp. num. (8. da F.)

V. Analy e por P. na Gaz. Med. da Bahia, :1878, pg. 4Hi.

5831. - Os cemiLerios pnblicos do Rio de Janeiro (por R. 11'1. [Remedios M.onteiro]).
V. Gar;. Med. da Bahia, 1.878, pg. 49il. ( 8. da F.)

5832.- Commissão saoitaria dü freguezia da Candelarja. Omcio; dirigidos á Llllta
Central de Hygiene Publica pelo dr. Carlos Antonio de Paula ClJJsta. V. Reforma,
1..0 ~em. de i878.

Exp. : Bibl. Nacional.

5833.- Rvlatorio da commissão sanilaria das freguezias da Lagôa '3 Gavea pelo
dr. Pedro Dias Cameil'o. V. Diaj'ioOlficial de 27 deOutubl'o de 1.878. (B. da F.)

5834.- Relataria da commissão sanita ria da freguezia da CandeIa ria em 30 de Se
tembro de i878. V. Diario Official de 3i de Outubro de 1.878. (B. da F.)

Assig.: Dl's. Carlos Antonio de Paula Costa, Custodio Americo dos Santos, Fran
cisco Ribeiro de lIJendonça, Antonio Gabriel de Panla Fonseca., João Pizal'l'o Gabizo:
Caetano Joaquim da Si! va Araujo e Fl'ede:rico .Marinho de Azevedo.
5835.· I:Iygi ne publica. Do Relatorio apresentado pelo presidente da Junta Central

de Bygiene Publica (barão de Lavradio) no anno que corre ('1878), extraclamos as
pTesen tes nolas, cuja utilidade é intuitiva, lrazendo aos nossos leitores a noticia
dos acontecimeutlls havidos nesce periodo no estado sanitario desta capital. V. O
Progj'. Med., lU, pg. 85. (E. daF.) .

5836.-Hygieoe publica (00 Rio de Janeiro). V. OProgl'. Med., UI, pp. q,34e437.
( B. da F.)

5837. - Algumas idéas sobre o saneamento d Rio de la oeiro pelo dr. Gama Roza.
Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Consto de J. de Villeneuve &. C., 1.879, in-8.0 de 30 pp.
num. (B. da F.)

V. Analyse pelo dr. J. dos Remedias Monteiro na Gaz. Mecl. da Bahia, i879,
pg.335.
5838. - Fabricas de cio·arros. Resumo dos discursos pronunciados em sessão da

Imperial AC3demia de 'Medicina sobre a convenieocia d~ remoção das fabricas de ci
garros e depositos de fumo. Rio de Janeiro, Typ. da Gazeta de NOlicias, 1..879, in-8. D

de 20 pp.
Exp.: Hibl. Nacional.

5839.-Discurso proferido na sessão extranrdioaria da Academia Imperial de Me
dic.ina em 12 de Maio de 18:]9 pelo dr . .José Pereira Rego Filho, a prol'osito da dis
cussão levantada sobre a postura, que a II1uslrissima Camara Municipal da·côrte en

q.~\
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viou a Assembléa Geral Legislativa, pedindo a remoção para fóra da cidade das fa
bricas de cifraITos e deposito de fumo. Rio de Janei7'o, Typ. Universal, H. Laem
mert & C., i881:, in-8.0 de i07 pp.

Exp.: Acad. Imp. do Afedicina.

58li,0. - E tado sanita rio da cidade de Rio de Janeiro no decurso do an no de i880,
pelo barão de Lavradio. V. .tinn. Bras. de !lEed., XXXIII (1.881.-82), pg. 1. (B. da I?)

58li,i,- Instrucções para o serviço sanitario do porto do Rio de Janeiro a que se
refere o decreto n. 8277 de 15 ele Outubro de i881. Rio de Janeiro, Typ. Nac., 1883,
in-8.0 gr. de H pp. num.

Exp.: Bibl. Nacional.

58li,2.- Uma explicaçüo sobre o estado sanitario de ta côrte nos annos de' i880 e
i881 (pelo barão de Lavradio). V. Ann. Bms. de 1I1ed., XXXIV (1.882-83), pg.24·i,
(B. da F.)

58li,3. - Exposição do estado sanitario desta côrte no decurso do anno de 1881. ..
pelo ... barão de Lavradio. V. Ann. Bms. de Med., XXXIII (188i-82), pg. li,39.
(B. da F.)

Reprod. na Uniâo Med., {882, pp. {fiO, 20fi e 293.

58li,li,.- Da prostituição como cau a do desenvolvimento e pl'opag:lção da syphilis ;
necessidade de um regimen s:lnital'io para a prostitui\ão no Rio de Janeil'o pelo
sr. professor Souza Costa. V. Unido Jlled., i88i, pg. 1.9. (B. da F.)

58l5. - Regimen de saúde no Bl'nzil (pelo dr. AfIonso José dos Sancto ). \'. These
inauguml, llabia, ifl81, pg. 17. (B. da F.)

58li,G.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pelo
dr. Cario Pires Harnos. Rio de Janeilo, Imprensa Industrial, 1881, in-li,.o gr. de
li, JI., 88 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: {.° Quaes as medidas bygienicas que se devem observar para impedir o
de en"olvimento cre,cente da syphilis no Rio de Janeiro? 2.° Do opio; 3.° Anes
tbesicos ; ~. °Do valor das injecções lJypodermicas no tratamento das molestias in
ternas.

58li,7.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Alfredo Augusto
Guimarães Bacher. Rio de Janeiro, Typ. de J. Agwa)' & Comp., 1.882, in-li,.o gr. de
1 fi., 58 pp., 1 fl. (B. da F.)

Pontos: l.0 Que melhoramentos matel'iaes elevem ser introduzidos na cidade do
Rio de Janeiro pal'a tornaI-a mais salubre; 2.° Agoas potaveis; 3.° Do coração; 4.°
Cancro do estomago.

5 li,8.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Thomaz Del
fina dos Santo". Rio de Janeiro, Typ. de A. Guimctl'ães & C., 1882, in-li,. ° gl'. de 1 n.,
209 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: LO Que melhoramentos Ulnteriaes elevem ser introduzidos na cidade do
Rio ele Janeiro para tOl'l1al-n mais salubre; 2, °Do aborto simulado; 3. ° Tratamento
da retenção de ourinas; 4. °Epiclem ias.

58y,9.· Da cremação dos cadaveres (pelo dr. Souza Lima). V. Gaz. Med. Braz .•
I (1882), pp. 35,59,99,166. (B. da F.)

5850.- Cartas ao redactor principal da Gazeta Medic:l Brazileira sobre a prostitui.
ção no Rio de Janeiro (por Henrique de Sá). V. Gaz.1I1ed. Braz., I (01.882), pp. i56,
2li,0. (B. da F.)

585L- Exposição do movimento an ital'io de ta côrte no decnrso do anno de 1.882.
(Pelo barão de Lavradio.) V. Ann. Bnls. de Med., XXXV (1.883·8li,), pg. 1.21. (B. da F.)

Reprod. na União ilfed., i883, pp. 4{3, Mi9, t:í0<\, e 535.

5852.-Qnêstões hygienicas. Mephitismo anlmal. Esgotos do Rio de Janeiro e sua
influenCia sobre a sande publica. Alguns conselhos hygienico ao povo pelo dr. João
Pires F"rinba, &. Rio de Janei'l'o, TY1J. Nac., i883, in-8.0 gr. de M pp. num.
(B. da F.)

Sab.iram antes na Unieio Jlfedica e no Jm'nal do Commfl'ci?

5853.- Esgotos da Santa Casa da Misericordia. V. Ann. Bras. ele l1fed., XXXV
(1883-811), pg. i95. (B. da F.)
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5854.· A salubridade ua t:upital do Imperio e o~ cortiços pelo di'. Cosia Ferraz. V.
Ann. Bras. de Med., XXXV (1.883-8'1,), pg. 443. (B. da F.)

5855. - O corto do mangue. Breve considerações sobre o antigo e actual e tado
da Bahia do Rio de Janeiro, cousequencias da destruição da arvore denominada
Mangue, methodo barbara da pesca e decadencia desta industria. Por Pedro Soares
Caldeira. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Consto de J. Villenttlve & C., 1.884, in-4.o de
[~6 pp. num. (8. da F.)

51;5Q.-0 aneamento da cit.lade do Rio de Janoiro. Memoria ai re"entada a s. ex.
o sr. c ,ns. Francisco Antunes Maciel, ministro ... do Imperio pelo dr. Antonio
de Paula Freitas, &. Rio de Janei'ro, TUp. Nac., 1884" in-8. a gr. de 37 1JP. num.

E,p.: Bibl. Nacional.

5857.- Projecto para creação de um serviço permanente de eonducção de doen
tes da ciu,jde do Rio de Janeiro, pelo_ drs. Cincinato A. Lopes, relator, e Luciano
de Morae Sarmento. V. Relatodo do Ministerio do Imperio de 1884, annexos.
(B. da F.)

5858.- Estudo da agua potavel e economica com applicação á capital da província
do Hio de Janeiro pelo dr. M. Vieira da Fonseca, Rio de Janeiro, Typ. Wac., 1.881
in-8. a gr. de 32 pp. num. (B. da F.)

5859.-Salubridade do municipio de Itagllahy. Relatorio do anno de 1.874 pelo dr.
Malta de Araujo. V. Rev. Med., 1.874-75, pp. 199 e 236. (B. da F.)

5860.- Saude publica. Estado sanitario do municipio da E trella. (Pelo dr.
Martins Costa.) V. O Prol/I'. Med., I. pg. lu9. (B. da F.)

S. Paulo:

5861. - Estação sanitaria dos Campos do Jordão ( pelo dI'. Luiz Pereira Barreto).
V. União Jlfed., 1.881, pg. 430. (B. da F.)

Santa Catharina:

5862. - En aio 'obre a salubridade, estat.islica e pathologi3 da i1ba de Santa Ca
tharina e em particular da cid3de do Desterro, pelo doutor João Ribeiro de Almeida.
Santa Cat/iarina, Typ. de J. J. Lopes, i86'~, in·y,.o de 1.42 pp., 2 if.

lhp.: Bi bl. :"'acional.

Rio Grande do Sul:

5863. - R lalorio da Inspectoria Geral da Saude Publica da provi ncia de S. Pedro
do Tlio Grande do Sul apre eutado ao il1m. e exm. sr. dr. Francisco IgmiCio Mar
eonde Homem do Mello, dignis imo presidente r13 provincia, pelo dr. Manoel Pe
reira da Silva Ubatuba, inspector da Saude Publica. POI·tO Alegle. Typ. do Jornal
«Deutselte Zeitung,» 1.867, in-fol. de 12 pp. num., 1. fi. (B. da F.)

Matto-Grosso :

586lJ,. - Algumas noticias medicas, e outras observações ácerca dn província de
Malta ürosso; pelo doutor F. Sabino. V. Arclt. lIlcd. B"as., III (18'1.6-47), pp.
93, 121 e 1.69. (B. da F.)

Datado da Fazenda da Jacobina ás margens do Paraguay a l,2 de.()utubro de 1.816.
E' trabalhO do notavel medico Franci co Sabillo Alvares da Rocha Vieira. que se
achava a ylado nos sertões de Matto Grosso por lor sido o cabeça da rovolu ão da
Dahia de 7 de Novembro de l,837 denominada Sabinacla.

Vaccina

5865. - Aviso do vi conde de Auadia datado do Palacio de Queluz a 26 de Abril
de 1.804 e dirigido ao govern3dor da Babia Franci co da Cunha e Menezes, em que
mencionando exemplos dn utilidade da vaccina, declara que páde servir-se d'elles
para iuculcar aos habitante da capiwnia a vantagem da inoculação, esperando que
os persuada a adoptarem este preserv3tivo de um dos maiores flagellos da huma
nidade.

Ori gi na!. Cad. COI (l.9-3), doe. sob n.o 22. l, n. 30Xl,8.
Exp.: Bibl. Nacional.



454

5866. - Aviso LIa viscunue de Anadia de 1.0 de Novembro de 180q" dirigido a
Francisco da Cunba e Menezes, sobre a introducç.ão da vaccina no Brasil.

O r i g i n a I. Cad. CDVI ( 19·8), doe. sob n.o 49.1 fI. SOX19.
Exp.: Bibl. ,'acional.

5867.· Omcio de Francisco da Cunha e Menezes datado da Ba hia a j de Jun ho
de 1805 e dirigido ao vi conde de Anadia, em que communica já se achar intro
duzida fi v~lccina no Bt'asil, &.

O l' i g i n a I. Cad. CDVI ( 19-8), sob n. ° 50. S jJ. SOX I7 .
Exp.: Bibl. Nacional.

5868. -Parecer da com missão permanente de vaccina da Sociedade de Medicina do
Rio de Janei 1'0. V. Sem. de Saude Pt!bl., I, pg, 236. (B. da F.)

5869.- Ex.tracto de uma carta do Sr. Cltludio Luiz da Costa ... qne a'tualmenle
se acha na villa de Santos. V. Sem. de SLude Publ., I, pg. 378. (B. da F.)

Sobre "accioa.
5870.- Compendio sobre a vaccina, precedido d" huma historia nbrevillda da sna

propagação n'esle Imperio, olferecido á Sociedade de Medicina do Rio de Janniro
pelo cirurgião-1l1ór lIercules Octaviano l\Iuzzi, in pector da Junta da Instituiçào
Vaccinica, t\:. Rio de Janeiro, Typ. Nacionrr,l, 183q" iu-f1..o de 23 pp. num.

E' documento importante para a historia da vaccina 00 Brasil. Na pg. 6 occorre:
Epoca, em que appm'eceu a Vaccina no Rio ele Janeiro.

Exp.: Bibl. Nacional.

5871.· Idem. BaliiCL, Typ. do DiCLrio, 1835, in-q,.o de 23 pp., com 1 esL.
E' segunda edição.

Exp.: Bi bl. Nacional.

5872.· Revaccioação por Hercules Octaviano !I1uzzi. V. Rev. Med. Flum. I

V, pg. 4A. (B. da F.)
5~73.· Considerações geraes sobre a vaccina, ou variola vaccinal. These apresenta

da e ustentada perante a l~ac. de Med. do Rio de Janeiro, em 16 de Dezembro de
1839 por João José de Macedo Coimbra. Rio de Janeiro, TI/p. J. E. S. Cabral,
1839, in-4,.o de 29 pp. (B. da F.)

5874,.- The e apre entada a Fac. deMed. da Bahia por José Joaquim Rodri·
gues. Ba/Lia, Typ. do Correio .llIerc(tntil, de.llI. L. Vellozo e C., 184,2, in-4,.° de
3-4,8 pp., 1 11. (B. da F.)

Pontos: Di"sertação sobre a vaccina, ou variola vaccinal considerada como pl'e
servati vo da bexiga.
5875 .. Considerações geraes sobre a vaccina c algumas proposições acerca da

inutilidade da revaccinação. These apresentada e publicamente su ·tentada perante
a Fac. de Med. da 8abia no din 16 de Dezembro de 184.5, por Eloy Martins de
Souza. Baltia, Typ. do Cort'eio Mercantil de Reis Lessa ~ Comp., 18'1.5, iu-lJ,.O de 4, lI.,
9 pp., i fi. (B. da F.)

5876.- Vaccina (pelo dr. Paula Candido). V. Ann. de .llIed. Bras., I (184,5·lJ,6),
pg. U3.

Exp. : Acad. IlDp. de Medicina.

5877.-Avaccina.(Pelodl'.J. l\i. de N. Feita!.) V. ArclL Med. Bras., II,.
pp. 25 e 97. (B. da F.)

5878.· Vaccinação; pelo doutor Garnier, medo do Rosp. ria Mi'. em Angra
dos Reis. V. Arch. lIIed. Bras., IV (1842-4,8), pg. 19. (B. da F.)

5879. - Considerações que, sobre a3 observaçõe comparati vas entre o virus
vaccinico antigo, exi~Lonte.no Rio de Janeiro, e o vim: novo, recebido da França em
Fevereiro de1~4,9, apresentou na sessão da Junta Vaccinica, em Setembrol de 184,9, o
sr. dr. A. J. Rodrigues Capistrano. V. AnIL. Bt'as de Iled., V (18f1.9-50), pg. 213
(fi. da F.)

5880.- Algumas proposições sobre li ",accina. lJ.'hese apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro e sustentada a 30 de i'iovembro de 184,9 por Herll1ogeuio Gonçalves
do' Santos. Rio de Janei1'o, Typ. de Francisoo de 'Paule! Brito, 184,9, i.n-4,.0 gr. de
3 fI'., 4, pp. (B. da F.)
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5881. - Algumas palavras sobre a vaccina. Memoria pelo dr. Antonio Jo é Ro
drigues Capistrono. Rio de Janeiro, Typ. B-rasiliense de F. M. Ferreira, i850,
in·(I,." de 2a pp. (B. da F.)

5882.- Tbese apresentadas e su tentadas perante a Fac. de Med. da Bahia em i
de Dezembro de '18iH por fI nrique Autran da Malta Albuquel'que '.' para receber
o grão de doutor em medicina. Balda, Typ. Liberal do Seculo, i 51, in·(I,.o de 2 fI.,
2 pp., i D. (B. da F.)

Pon to : A vaccina.
5883.- Relataria doe tado da vaccinação ." pelo insp. gel'. do Inst. Vacc., Ja

cintilo RodriglIe~ Pereira Reys. V. Ann. Bras. de Med., VII (:1851-52), pg. 216.
Exp.: Bibl. Nacional.

588!l:, - Primeiro concurso para o· Iugare de oppo Hores da ecção medica. 'fhese
su tentada perante a Fac. de Med. da Babia no mez de Maio de i857 por Antonio
AlvHI'es da Silva. Ponto. A vaccina. como abortiva e pre-ervativa da variola, será
prejudicial? Bahit, Typ. de Antonio O/avo da França Guer1YL, 1857, in-((,.o de i7
pp., 5 II. (B. ela F.)

5885.· Da vaccinação e revaccinação no Brasil, memoria ... pelo sr. dr. Soeiro
Guarany. V. Ann. Bras. 11fed., XV (:1863-6(1,), pg. 10((,.

Repl'Od. na Gaz. lIfed. do Rio de Janeil'o, 1.864, pp. 1.9 e 29.
Exp.: Bibl. Nacional.

5886. - O Rpgulamen lo de vaccina apresentado ao Corpo de Saude do Exercito
(por F. H. [Torres Homem]). V. Gaz. ~fed. do Rio de Janeil'o, :186((" pg. 85.
(B. da F.)

5887. - Da efJicacia da vaccina. Resposta á seus detractores pelo dr. N icoláo Joa
quim Moreira. V. Gaz. j}led. do Rio de Janeiro, 1862, pp. ii2, 12((, e 1.37. (H. da F.)

5888. - Efficacia da vaccina : resposta a seus detractores pelo dr. Nicolno Joa·
quim Moreira, &. Rio de Janeiro, Typ. Dezeseis de Julho, de J. A. dos Santos Car
doso, i869, in-8.0 gr. de 21 pp. (B. da F.)

5889.- Vaccinação animal, modo de obte-Ja e de applica·la por J. R. de Souza
Uchôa, estudant~ de meclicina de Pari . Pari~, Typ. de A. Parent, i870, in-8.o gr_
de i6 pp. (B. da F.)

5890.- Da vaccina pelo dr. José Zephyrino de Menezes Brum. V. Ann. Bras. de
~Ied., XXII (:1870-71), pp. 272, 303 e 337. (B. da F.)

Memoria escripta como titulo de admissão a socio titular da Acad. Imp. de Med.
do Rio de Janeiro. V. o Pal'eeel' dado pelo sür. dr. J. Monteiro Caminhoá. no mesmo
vaI. dos Annaes, pg. 91.

5891. - Estudos sobre a vaccina (pur A. Martins). V. Gaz. Med. da Baltia, V
(187i-72), pg. 27.

Exp.: Dr. J. Z. do MODezes Brnm.

5892.-These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Arlindo Ramires
EsquiveI Junior. Rio de Janeiro, Typ. Guttenber.9, i873, in·q..o gr. de 1 fi., 68 pp.,
1 fi. (B.daF.)

Pontos: 1..°Da vaccinação e revaccinação ; 2. o Do aborto criminoso; 3.° Do aborto
provocado; 4. °Pneu monia.

5893.- These apresentada á FiIC. de Med. do Rio de Janeiro por Jo é Ildefonso de
Oliveir:l Mafra. Rio db JaneÍJ'o, Typ. Cosmopolita, '1873, in-(I,.o gr. de '1 fi., 59 pp.,
i fi. (8. da F.)

Pontos: 1.. 0 Da vaccinação erevaccinação; 2. 0 Do aborto crimino o; 3. 0 Da tuber
culose pulmonar; 4. 0 Signaes tirados da voz e da palavra.
589!b - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Martins Car

neiro Leão. Rio de Janeil'o, Typ. da Luz, i873, in-q,.o gr. de i fi., a(l, pp., i fi.
(B. da F.)

Pon tos: LO Vaccinação e revaccinação' 2. o Da flÓr; 3.°Acupressura; 4. °Febre
amarei la.

5895.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco
Pinto Ribeiro. Rio de Janeiro, Typ. da AmeI' ica, 1.873, in-q,.°gr. de i D., 53 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: L° Da vaccinação e revaccinação; 2.° Therapeulica geral dos enve
nenamentos ; 3.° Da origem, de en volvimento e LISO do cordão umbelical; 4. o Pneu-
monia. 1.??
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5896.- Thcse apresentada á Fac. de Med. do Rio do Janeiro por Manoel dD Malta
Leite de AI'aujo. Ri!) de Janeiro, Typ. de F. ,i. de Souza, 18iJ, in-4." gr. de 1 a.
U3pp.,1fl.(B.dn[~.) ,

Ponlas: L° Da vaccinaçãa e revnccinação; 2.° I:lygl'ometria; 3.° Acup:'essura ;
4." Da dôl'.
5897.- Breves CàIl iderações sobre a vaccinD (pelo dr. Alfredo Piragibe). V. Ann.

Bras. ele Meel., XXV (18i3-74), pp. 3((.2 fJ J76. (B. dD F.)
5898.- Tnfluencia da vaccin:J sobre a variola. (Pelo Dcad. Pereira de Araujo.)

"\. Ge~z. Jfed. ele~ B'tltia, Vil (ol8i3·74), pg. 76,
EXll.: DI'. J. Z. do Menezes lll'Uill.

5899. - Dn vaccinação e revaccinação COU10 meios de conj urar a variola, de attenuar
o seus estr,lgos e de extinguir as epidemias des a moleslia. Pelo dr. Baptista dos
Santos. V. Gt::. ~~Ieel. el:.t, Baltia., VII ('18n -74.), pp. 2!~9, 262, 279 e 292.

Exp.: DI'. J. Z. de Menezes Bl'urn.

5900.· InnocuJação da val!cinn no periodo prodromico da variola ; sua inlluencia
sobre a eru[lção variolosa. Pelo dr. Lacel'da Filho. V. Rev. Med., 18n-75, pg. 25i.
(B. daF.)

590 L. .. Communicações apresentnclas li Acad. Imp. de Med. na sessão de 17 de
Maio de 1875 pelo dr. Bl'l1m. V. Ann. Bms. ele ilfed., XXVfI (1875-76), pg. 178.
CB. da F.) .

Sobre vacci na.
5902.- Communicnções sobre a vaccina feitas á Academia Imperial de Medicina

do Rio de Janeiro durante '0 anno de 1875 pelo dr. Alfredo Piragibe, &. Rio ele Ja
neil'o, Typ. Univ. de E. & H. Lcwmmert, 18i6, in·8.0 gr. de 49 pp., 1 fi. (B. da F.)

Sahiram antes nos Ann. Bras. de ilfed., xxvrr, pp. 2H, 267, 30~ e 4~~.

5903.- Vaccínaçãouos meninos pejo dr. Jose de Goes Siqueira. V, O Prog?'. l1Ied.,
I, pg. 14,3. (B. da F.)

5904.- Duas palavras sobre a questão - Ha ou não vantag-em na relTaccinação? 
pelo dr. Baptista dos Santos. V. Ann. Bms. de Jl1ed., XXVI[ (1875-76), pg. 7.
(B. d,a F.) .

5905. - A vaccinação e a revaccinação como fontes de gTandes beneOcio~ para a
humanidade. Pelo dr. Bueno Mamoré. V. Gaz. Jllecl. da Baltia, 1876, pg. 268.
(B. da F.)

5906. - VDccina pelo dr. J. Remedias Monteiro. V. Gaz. 11Ied. da Baltia, i877,
pp. 410, Mil, 509 e 5~6. (B. da F.)

590i.- A primeil'a pagina da historia da vaccina no Bl'I.lzil pelo dr. Alfredo Pí
ragibe, &. Rio ele Janeiro, Typ. de Oliveira & C.a, 1881, in-4.", de 46 pp., com o·
retr. de Francisco Mendes Hibeiro de Vasconcellos. (B. da F.)

5908.- Vaceinacão (por X.). V. Dezenove ele A.b)'it, n.OS 5 e 6, 1882. (B. da F.)
5909. - Observa 'ão de vnccina generalisada (pelo dr. Manoel José de Oliveira J.

V. Ann. Bms. ele Jleel., XXXIV (1882-83), pg. 186. (B. da F.)
591O.-Breve memoria sobl'e a intl'oduccão da vaccina no Maranhão pelo dr. Cesar

Augusto Marques, &. llfa/'{tnhão ,Typ. úo Frias, 1863, in-8.0 de 10 pp. (B. da F.)
Salliu tambem nos Ann. Bras. de Med., XVI, pg. 5HL

5911.·Vaccina (no Maranhão). V.llfll'qnes, Dicc. hist.-geogr. da provo doMa
ranhão, 1870.. pg. 549.

Exp.: o AUCLol'.

5912.- Breves instrucções sobre a vaccina, ou variola vaccinal, destinadas aos
comlllissarios vaccinadores municipafJs, fl parochiaes da província de Perna lbuco por
1. d'Aquino FoncecH, &. PU/'I!eunbtlco, T.'IP. bnpal'Clctl, poJ' S. Caminha, 184,8, in-~,o

Acha·se no 3.°anno da CoU. dos trabellhos do Cons. Gel', de Salubr. Pubt. da provo
de Pernambuco, com follJa especial de rosto, de pp. 25 li 63.

Reprocl. nos Ann. Bras. de Med., V, pp. 1.0,31>,67 e HO.
Exp.: 'Alfredn ti'Aquine Fon;eca.

5913.- Da vaccina na provincia da Babia ( paI' Ascanio Ferraz da Malta). V. A?·ch.
Med. Bras., II (18q5-4,6), pg. 288. (B. da F.)

5914.· Mappa dos vaccinados no Instituto Vaccinico d'esta côrte no anno proximo
passado (184~). V. Arch. lJ!Ieel. Brcts., r, pg. 220. (13. da F.)
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Estabelecimentos de Hygiene

5915. - Regulamento para o; hospitaes regimentaes. (Rio de]aneil'o, na Imp ressão
Regia, 1820), in-fol. de 30 pp. num" a que se seguem 10 If. desdobraveis de tabellas.
(B. da F.)

Datado do Palacio da Bo:l. Vista a 7 de Agosto de 1820 e assign. por Thomaz An
tonio de Villanova Portugal.

E' precedido do decl'eto da mesma data approvando a creação e estabelecimen lo
dos referidos hospita~s e o seu Regu In.mento.

5916.- Reflex.ões sobre os grandes estabeleeimenlos, e principalmente sobre os
grandes hospitaes, pelo dr. Luiz Vicente De-Simoni. V. Sem. de Snude Publ., I,
pg. 62. (B. da F.)

5917.- Extracto do Relatorio da commissão nomeada peln Camara Municipal para
exame dos hospitaes, &., pelo dr. E. 1. da S. Maia. V. Rev. 1l1úl. Flum., m,
pg. 32~. (B. da F.)

5918. ·Importancia e necessidade da criação de hum manicomio ou estabele
cimento especial para o tratamento dos alienados pelo dr Luiz Vicente De-Simúni.
V. Rev. Med. Flum., V, pg. ~li,L (B. da F.)

59i9. - These apresentada á Fac. de Med. da Bahia pOl' João José Barboza de Oli
veira. Bahia, Typ. L. A. PorteUa e C., i8q,iI, in-4,.o de ii If., 52 pp., 1 fl.
(B. da F.) .

Ponto: As prisões do puiz e o systema penitencial ou hygiene penal.
5920. - Algumas con"ideraçõe5 geraes áCf\rca da importancia e hygiene dos

hospitaes civis. These que foi apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada em 10 de DezemlJro de 184,"-. por Francisco Antonio de Azeredo. Rio de Janeiro,
Typ. do Diario, de N. L. Vi'f..nn'L, i8V., in-li,.o gr. de 2 /f., 29 pp. (B. da F.)

5921. • Dissertação sobre a hygiene das prisões, precedida de considerações geraes
ácerca da reforma penitenciaria. These que foi apresentada á Fac. de Med. do Rio
de Janeiro e sustentada em U de Dezembro de i8li,4" por Cesario Eugenio Gomes de
Araujo. Rio de ]nneil'o, Typ. d? Dial'io de N. L. Vianna, i8 li,q, I in-4,." gr. de 6/f.,
2i pp. (B, da F.)

5922. - Algumas considerações ácllrca dos hospitaes. These apresentada e publica·
mente sustentada perante a Fac. de Med. da Bania no dia 27 de Novembro de t852
por Thomé Alfonso Paraiso de Moura ... para obtrr o gráo de doutor em medicina.
Bahia, Typ. de Cados Pog.qetti, 1852, in·~.o de 4, tf" 20 pp., 21f. (B. da F.)

5923. - Apontamentos sobre os meios de ventilar e aquecer os cdificios publicos e
llm particular os hospitaes pelo dr. Pedro Francisco da Costa Alval'enga ... Memoria
premiada pela Soc. das Sc. Med. de Lisboa. Lisbol, Imp. de Francisco Xaviel' de
SOl,za, 1857, in-li,.o de X[-i39 pp., 2 /f' I com 2 est. (13. da F.)

592li,. - Memoria ... pelo ..• dr. Efluardo Augusto Pereira de Abreu. Hospitaes
Militares. V. Ann. Bras. de Med., XVII ('1865-66), pg. 4,54.. (B. da F.)

5925. - Quaes as condições hygienicas de uma casa de saude. Memoria... pelo
dr. Costa Ferraz. V. Ann. Bras. de ;J{ed., XX (i868-69), pg. 2i8. (B.da F.)

5926. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Pedl'o Augusto
Pereira da Cunha. Rio de ]aneÍl'o, Typ. do Düwio do Rio, 1872, in·4,.o gl'. de 1 fi.,
78 pp., 1 fi., 4, mappas. (B. da F.)

Pontos: i. 'I Dos systemas penitenciarios e de sua influencia sobre o physico e o
moral do homem. Algum dos systemas penitenciarias conhecidos é tão superior aos
outros debaixo do ponto de vista hygienico que deva ser preferido? ~. ° Febre
amarella; 3.° Urethrotomia; q.o Do calor em geral, mudanças de estado.

5927. - These apresentada á Fac. de Mp.d. do Rio de Janeiro por Francisco Caetano
dos Santos. Rio de Janeiro, T!1p. G!tttemb~l'(J, i873, in-li,.o gr. de 1 1:1., 50 pp., f fi.
(B. da F.)

Pontos: L° Dos systemas penitenciarias e de sua influencia sobre o physico e o
moral do homem. Algum dos systemas conhecidos é tão supel'íor aos outros sob o
ponlo de vista bygienico que deva ser preferido? 2.° Dos vinhos como excipientes dos
medicamen t05; 3.° Do aborto provocado; 4.° Da digestão em gel'al. '), ""

58 '"
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5928.- These apresentada II FllC. de Med. do Rio de Janeiro paI' Alfredo Augusto
Vieira Barcellos. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, 1875, in·!I,.o gr.
de 2 ff., 97 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L o Dos systpmas penitenciarios e de sua inlluencia sobre o homem;
2. o Ahorto criminoso; 3. o Dos kistos da mama ; ~.o As bouhas, sua origem e seu
tratamento.
5929.-These apresentada:í Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Cometia Pereira

de Magalhães. Rio de Janeil"o, Typ. de Domingos Luiz dos Santos, 1875, ín-~.o gr.
de i fi., 58 pp., i fl. (B. da F.)

Pontos; LO Dos systemas penitenciarias e de sua influencia sobre o homem;
2. oAsphyxia por submerSão; 3. 0 Tracheotomia; ~.o Das condições patl1ogenicas,
causas, diagnostico e tratamento do béri·béri.

5930.- l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Domingos Jacy
Monteiro Junior. Rio Janeiro, Typ. Academica, 1875, in-!I,.o gl'. de i 11., 4,8 pp.,
111. (B. da F')

Pontos: f. o Dos systemas penitenciarias e sua inlluéneia sobre o homem; 2. 0

Respiração vegetal; 3. o' Diatheses e moles tias diatllesieas ; ~. o Hemorrhagias puerperaes
593i.· The~e apresentada á Fac. de Med. do Rio ue Janeiro por Francisco de

Paula VnIladal'es. Rio de Janeiro, Typ. Academica, 1878, in-4,.11 gr. de 3 11'., 96 pp.,
i fi. (B. da F.)

Ponto~; LO Dos hospitaes e hospicios; 2. 0 Dos signaes de morle j 3. 0 Resecções
em geral f ~.o Tetana.

5932.- Bl'eves considerações sobre a hygiene dos hospifàes apresentadns pelo
cirurgião de divi"ão da armada dr. Pamphilo M. Freire de Cal'valho em 23 de
Novembro de 1879. Rio de JaneinJ, Imprensa Indust"ial de João Paulo Fen'cira Dias,
1880,in-8. 0 gr. deHO-llpp., com (J,est. lilh. (B. da F.)

5933.- These apresentada á Fllc. de Med. do Rio de Janeiro por José Baptista
Amoroso Lima. Rio de Janei,'o, Typ. Lombaerts & Comp., 1880, in·4. 0 gr. de 3 ff.,
14,2 pp., i fi., i planta lith. (B. da F.)

Pontos; L oDos systemas penitenciarias em relação á hyglene j 2. 0 Das quinas;
3. 0 Dos corpos extranhos no esophago ; ~,o Das hemorrhagias.
593'4.· L. R. Vieira Souto. Organização da hygiene administrativa. Estudo de

direito administrativo e legislação comparada. Publicação feita por ordem do
Governo Imperial. Rio de Janeú'o, Typ. Nac., 188:1., in-8. 0 gr. de xm - 163 IIp.

Exp.: Lúiz R. Violra Slrnto.

5935. - A questão penitenciaria no llrazil por A. H'. de Souza nandeira Filho,
doúlol' em direi! . &. Rio de Janei/'o, Typ. de J. D .. de Oliveira, 188:1., in-8. o gr. de
84: pp. (B. da F.)

5936. - Estudo sobre hospitaes. Reforma destes estabelecimentos. Hospitaes de
Paris e t.isboa. Apresentado ao Governo Imperial pelo conselheiro dr. Carlos Fre
derico dos Santos Xavier Azevedo, &. Rio de'Janeiro, Typ. Nac.,1881, in-S. o gr.
de 55 pp., com 6 est. lith. (B. da F.)

Céará:
5937. - Discurso pronunciado na capital da F:ortaleza, no acto do assentamento

da pedra do A~ylo de Mendicidade, no dia 2 de Dezembro de :1.877 pelo bach.
Antonio Pinto de Mendonça. F01'tiileza, Typ. Constitucionltt, 1877, in-4:. o de 12 pp.

Exp. : Bibl. Nacional.

Pernambuco;
5938.- Da necessidade e utilidade da historia de qualquer repartição: Da policià

sanita ria em Pernambuco até :1.84,5. Creação de um conselho geral de salubridade
publica n'esta epoca: suas atLribuições; sua importancia transcendente para o legisla
dor, commel'ciante, agricultor &; antiguidades das leis d'esta ordem. Reflexão a seu
favor. Pejo dr. Cosme de Sá Pereira. V. Coll. dos tmb. do Cons. Gel'. de Salub.
Publ. de Pern., 5.0 auno (:l.8!1,9), de pp. 135 a :1.53.

Exp.: Alfredo d'Aquino Fonsoca.

5939.- Analyse sobre o Hospital de Marinha da provo de Pernambuco ... pelo
dr. Carlos Frederico dos Santos Xavier de Azevedo. V. Gaz. dos Rosp" I (:l.850-5f),
pp. ii2 e H9.

Exp.: Dr. D. A. MnrLins Costa.
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õ9~0.- Reorg-anisação do serviço medico-cirurgico do Hospital Pedro II, em
P..ernambuco. Pelo dr. Cosme de Sá Pereira. V. Gaz. 1I1ed. da ,Baltia, V (:l87i-72),
pp. ::121 e 333.

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

õ9H.-.AponLa~enLos para a reforma do Hospital Pedro II em Pernâmbuco (pelo
dr. IgnaclO Alclblatles Velloso). V. GLZ. Med. da Ba!ticL, VI (i872-73}, pg. 5.

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

596,2.- Breves considerações sobre a escolha da ilha do Nogueira (Pernambuco),
para edificação do Asylo de Alienados pelo dr. I. A. Velloso. V. Gaz. Med. da Baltia
VII (1873-76,), pp. 327 e 358. '

Exp.: DI'. J. Z. do Monezos Brum.
Bahia:

59~:;.- Algumas considerações sobre o Hospital dos Lazaros da cidade da Bahia.
Memorill ... pelo dr. José de Goes e Sequeira. V. AnIl. Med. Bras., IV (184:7-4:8),
pg. 285. (B. da F.)

Ext. do .l'rlusaico da Babia.
594:~.- Breve analyse sobre o Hospital de Marinha da provo da Bahia ... pelo dr.

Carlos Frederico dos Sal1Los Xavier de Azevedo. V. Gaz. dos Hosp., I (1850-51),
pp. 83, 90.

Exp.: Dr. D. A. iIIartins Costa.

594:5." Breve descripção do eSLado aC.Lual dos pl~incipaes hospitaes d'esta cidade.
These apresentada e publicamenLe uSLenLada perante a Fac. de Med. da Babia no
dia 25 de Novembro de 1853 por Polycarpo Antonio Araponga do Amaral . .. afim de
obter o grão'de dou.tor em medicina. R/hia, Typ. de C(trnillo Letlis 111asson & C....,
:1853, in-4:." de 4: fI.,:l3 PP.,:I fi., 1 mappa. (B. da F.)

596,6.- ReMorio do prove.dllr da Casa da Santa Misericordia da capital da Bahia
Manoel José de Figueiredo Leite, apresentado á Mesa e Junta da lrmanllade em se-são
de (21) de Março de t863. Balda. Typ. Po.qgetti, de Tou'rin!to, Dias & C..., :1863,
in-fof. de 32 pp. a que se seguem diversos quadros demonstrativos.

Exp.: Bibl. Nacional.

594:7.- Regulamento da Ca a de prisão com trabalho da 'Bahia, a,pprovado pelo
presidente da prov. o coos. Antonio Coei 110 de Sá. e Albuquerque em 1.4: de élutubro
de :1863. Baltia, Typ. Pog,getti, de Tou7'in!t?, ]j)ias & .C., :1863, in-8." gr. -de 27 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

59~8. - 'Estatutos do Hospi-tal e Quinta dos Lazal'6s 6'l'ganisados pela Meza adminis
trativa do mesmo estabell1cimento e npprovado pelo Governo da provincia. Bahia,
Typ. Cunstitucionill de França Gue9Ta, 1864:, in-S." ·gr. de 23 pp_

. Exp.: Bibl. NaC'ional.

594:9. - These apresentada e publicamente sustenLada perante a Fac. de Med. da
Bahia em Novembro de 1!864 por José 'Rat!l.rig-ues de Figueiredo ... para obtea' rO gráo
de doutor em IIledicina. Puntos. Systhema penitenciario nll provincia da Bahia; pro
gr.essos hygienicos que reclama. E' condicção indi pensavel para o infanticidio a vi
tabilidade do recem-na~cido? Beverá ser isempto de criminalidade o matar o in
fante nào vitavel, ignornndo comtudo a existencia de tal circumstancia. Re ecções.
E' a erysipela doençn local, ou anLes um padecimento symptomaLico de certo estado
geral? Que relação hHverá entre a erysipela e certas molestias do e Lomago. Balda,
Typ. Po,q,qetti, de Toul'i-nho & C.a, 1864:, in-4:." de 7 fI., 5[j, pp., :I fi. (B. da F.)

5950.- Relatorio apresentado no acLo da posse da Meza administrati·va da Santa Casa
de Mizericordia da villa da Feira de Santa Anna, no dia 2 de Dezembro de :1865, pelo
respectivo provedor dr. Luiz Antonio Pereira ,Franco. Ba!tia, 'J'yp. Constitucional de
Fmnça GuelTa, :1866, in-lj;." de 2:2 pp., com 3 quadros demonstrativos.

Exp. : A. do Valle Cabral.

5951.- Considerações geraes sobre os hospitaes d'alienados; necessidade da crea
ção de um asylo, a elles esprcialmenLe de,tinlldo, em nossa província. Pelo dr. José
de GoesSequeira. V. Gaz. j}fed. da Bahia, I (:1866-67), pp. 14:) 29.

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

5952. - (ilarecer do medico do Asylo dos Expostos dr. Antonio Mariano do Bomfim~
V. Gaz. Med. da Baltia, IV (1.869-70), pg. 24:1.

Sobre a mortalidade dos recem-nascidos. L ?
Exp.: Dr. J. Z. do Monezos Brom.
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5953.- Asylo dos Expostos da Misericordia (da Babia) (pelo dr. Antonio Mariano
do Bomfim). V. Gaz ..1Ied. dct Bahút, V (i87i-72J, pg. 4,3.

Accompanha: Movimento sanita?'io durante o anno de 18iO a i87i.
Exp.: Dr. J. Z. <ie Monezes Brum.

5954,. - Relataria do estado sllDitario do Asylo dos Expostos da Santa Ca~a da Mise
ricordia apresentado pelo dr. Antonio Mariano do Bomfim. V. Gaz. ilftd. da Baltia,
VI (i872-73), pg. 2.

Dat. a 29 (Ie Junho de i872.
Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Brum.

5955.- Inauguração do Asylo de Alienados S. João de Deus. V. Gaz. Med. da
Baltia, VII ('1873-74,), pg. 366.

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

5956. -Cbronica sanitaria. Modificações meteol'ologicas de i5 de Maio á 30 d'Agosto;
moleslias reinantes; Asylo de Mendicidllde; enfermaria especial de partos. (Por S.
L. [Silva Lima].) V. Gaz.1Ifed. d'IBaltia, i876, pg.385. (B. da F.)

5957. - Reformas necessarias á legislação sanitaria, e ao ensino medico. Instituição
e argan. da hyg. pubI. V. G(t~. Mecl. drt B,:Iltüt, i877, pp. 1, 40,97, i45, {93, 2l.1.i,
337, 433. (B. da F.)

5958. - Relataria medico do Asylo dos Expostos, no anno compromissal de i878
-1.879 pelo dr. Silva Araujo. V. Gaz. Irled. da Bahia, 1.879, pg. 31H. (B. da F.)

5959.· A Santa Casa de Misericordia (da Bahia) pelo dr. J. dos Remedias Monteiro.
V. Gaz. Med. da Bahia, i879, pg. 47li. (B. da F.)

Rio de Janeiro:

5960.· Reflexões do dr. Fidelis Martins Bastos acerca do Hospital Militar da Côrte.
V. Sem. de Saude Publica, I, pg. 47. (B. da F .)

596!. - Parecer da commissão especial da Acad. Imp. de Med. sobre a consulta do
provedor e meza da Santa Casa, acerca das mel hores bases hygienicas para a con
strucção de hum novo hospital, lido, discutido e approvado na sessão geral de 1.8 de
Outubro de 1.838. V. Rev. Jl1"ed. Flu"IJl., V, pg. 486. {B. da F.)

5962. - Creação de um novo Ho pi tal Militar. Mudança violenta da EscóIa de Me·
dicina. (Pelo dr. R. 1. H. Lobo.) V. Al'ch. Med. Bms., T, pp. 2li, 42. (B. da F.)

V. Analyse no' mesmo Arch. Jlfed., I, pg. 70, e a Resposta do dr. Haddock Lobo em
seguida. .

5963.- Parecer que á Fac. de Med. do Rio de Janeiro apresenta o sr. dr. F. J.
Xavier, sobre a creação de um Hospital de Maternidade na côrte. V. A?·ch.. Med. Bras.,
I, pg. 257. (B. da F.)

596li.- Noticia sobre o Hospital Militar da côrte (pelo dr. F. M. Bastos). V. Mch.
jlfed. Bms., II (i845-46), pg. 1.09. (B. da F.)

5965. - Uma visita ao Hospital dos Lazaros (por Maximiano Marques de Carvalho).
V. Mcli. Jlled. Bms., II (1.8!J,5-li6), pg. 25~. (B. da F.)

5966. - Regulamento da Junta de Hygiene Publica (de 29 de Setembro de 1.851.).
V. Rev. Plta/m., I (1851.-52), pp. 8U e 1.06. (B. da F.)

5967. - Regulamento da Jnnta de Hygiene Publico. Decreto n. 828 de 29 de Se
tembro de 1.851.. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1.863, in-lJ,.o de 45 pp. num. (B. da F.)

5968.- Oflicio dirigido ao Ministerio do Imperiol pelo sr. dr. Meirelles .... ácerca
do Lazareto da Jurujuba, creado em 1850 para o tratamento dos doenLs de febre
amarella. V. Ann. Bras. de J1Ied., vur ('1852-53), pg. 65.

Elp.: Bibl. Nacional.

5969.- Algllm% considerações sobre a orgonisação das salas e distribuições dos
leitos do Hospital do Senhol' B. J. do Calvaria c Via-Sacra (por O. A [Oliveira
Araujo]). V. Rev. Pluwm., II (1.852-53), pg. li9. (S. da F.)

5970.· These aprc-entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pclo
dr. Franci oco de Paula Lazaro Gonçalves. Rio de Janei?'o, Typ. Univ. de Laemmert,
i855, ín-li.O de 55 pp. (B. da F.)

Pul1tos: LO Que I'e/imen será mais conveniente para a criação tio expostos da
Sanla Casa ele 1Ilisericordia, attentas as nossas circumstancias especiaes, a criação em



461

commum dentro do Hospicio, ou a privada em casas parliculare ~ Na primeira hypo
these o que mais conviria: alimentaI-as com o leite das amas que se podem alugar
hoje, ou com o de cabra, ovelha ou vacca ~ N'este ultilllo caso, o que seria mais util,
ministrar-lbes o alimento por meio de instrumentos apropriados, ou acostumar a
criança a sorvei-o immediatamente do ubre do animal. Póde actualmente, ser um
d'estes systemas considerado lào superior aos outros, que os deva excluir absolu
tamente? 2.° Da asphyxia em geral, suas causas e symptomas e em particular da
produzida prlos vapores de carvão, e seu tratamento j 3.° DilIerenças entre o
sangue arteriat e venoso, dos gazes contidos em cada um deIles, e ongem d'estes
gazes; 4.° Diagnoslico e tratamento das feridas do pulmão.

f>97i.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 26 de
Novembro de 1857, pelo dr. Luiz Delfina dos Santos. Rio de Janei1'o, Typ. Univ.
de LaemmeTt, 18f>7, in-(J,.o gr. de (J, ff., '139 pp., 2 ff., 6 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Que regimen será mais conveniente á criação dos expostos da Sanla
Casa de IIlisericordia, attentas as nossas circumstancias especiaes, a criaÇão em com
mum dentro do Hospicio ou a privada em casas particulares ~ Na primeira bypothese l)

que mais conviria: amamentai-os tom o leite das amas, que se podem alugar boje ou
com o de cabra, ovelha ou vacca ~ Nesse ultimo caso, o que seria mais u til, minis
trar-lbes o alimento por meio de instrumentos apropriados 011 acostumar a criança
a sorveI-o immediatamente do ubre do animal, sendo este cabra ou ovelba? Póde
actualmente ser um desses systemas considerado Ião sllperior aos Outl'OS que os
deva excluir absolutamente; 2.° Da nutrição dos vegetaes em geral: da sua res
piração, e influencia da atmospbera em particular j 3. o Com moção cerebral; 4.° Quaes
são os signaes por onde se póde reconhecer o aneurisma do crossa da aorta e do resto
da aorta pei toraI.

5972.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 25
de Novembro de 18f>9, pelo dr. José Alexandre Teixeira de Mello. Rio de Janeiro,
Typ. Univ. de Laemmert, 1.859, in-(J,.", de ii ff., 85 pp., '1 fi. (n. da (i'.)

Pontos: LO Que regimen será mais conveniente para a criação dos expostos da
Santa Casa. de lIJisericordia, allentas as nossas circumstancias especiaes: a criação
em commum dentro do Hospicio ou a privada em casas particlllares~ Na primeira
bypotbese o que mais conviria: amamen tal-os com o lei te das amas que se podem
alugar hoje; 011 com o de cabra, ovelha ou vacca? Neste ultimo caso o que seria
mais util: ministrar-lhes o alimento por meio de instrum~ntos apropriados, ou acos
tumaI' a cria.nça a sorveI-o immediatamente do ubre do animal, sendo este cabra ou
ovelha? Póde actualmente ser um d'estes systemas considerado tão superior aos
outros, que os deva excluir absolutamente? 2.° Prognostico; 3." Tetanos trauma
tico; !l. o Gravidade.

f>973.- Relataria do serviço sanitario do Hospicio de Pedro II, apresentado ao
exm. sr. marquez de Abl'3ntes, pelo dr. Manoel José Barbosa. V. Ga,z. Med. do Rio
de Janei1'o, 1.802.

Exp.: Bibl. Nacional.

f>97(J,.- Relataria apresentado á mesa da Santa Casa da Misericordia do Rio de
Janeiro pelo provedor eons. Zacarias de Góes e Vasconcellos em 28 de Julho de 1.867.
Rio de Janei1'o, Typ. de João I,qnacio da Silve!, 1.867, in-fol. de 2:1 pp. a que se
seguem annexos. (8. da F.)

597f>.- Uma visi ta ao estabelecimento do Andarahy Grande considerado como
hospital de convalescentes, appenso ao Hospital Militar da côrte, pelo dr. Fernando
Franci co da COSt,1 Ferraz. V. Ann. Bras. de Med., XIX (1867-68), pg. i9(j,.
(B. da F.)

5976.- A nova Cnsa de Saude do Senhor Bom Jesus do Calvaria (pelo dr. Costa
Ferraz). V. Ann. Bros. de Med., XX (1.868-69), pg. 2(J,L (B. da F.)

f>9ií.- La Slation navale du Brésil et de la Plata par le dr. Bourel Ronciêre.
Etude SUl' l'a sistance publique au Bl"ésil et dans la Plata au point dd vue médical et
hôspitalier. Hàpitaux et hospices de Rio-de-Janeiro. V. Arclto de Méd. Nuvale, t. 1.7,
187:2, pg. i8t>. (B. da F.)

5978.- Ho~pilal da veneravel Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo.
V. Serzedello, Archivo Historico ela V. O. T. de N. S. do Monte do Carmo, i873,
pg. 189. (B. da F.)

5979.- Relataria apresentado a mesa da Santa Casa da Misericordia do Rio de Ja
neiro pelo provedor cons. Zacarias de Góes e Vasconcollos. Annos compro,?issaes de
1870-1871, 1871.-1.872, 1.872-t873. Rio de J(l1leiro, Typ. de João Igllacio da Stlva, 1.87(j"
in-foJ. de 27 pp., a que ~e seguem annexos. (B. da F.) l,)G
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l'í980.- Relatorio da commissão inspectora da Casa de Correcção da corte. Rio de
.Taneiro, Typ. Univ. deLaemme'"t, '1874, in-8. 0 gr. de 65 pp. com 2 est. (B. da F.)

A sign. pelos snrs. : visconde de Jaguary, Antonio Nicolau Tolentino, André Au
gusto de Padua Fleury, dr. Luiz Bandeira de Gouvêa e José Augusto Nasilentes de
Azambuja.
598'1.- Associação de saneamento na capital do Imperio. Sessão da assembléa geral

em 15 de Outubro de '1876. Presidencia in terina de s. ex. o sr. conselheiro Henrique
Beourepllire Roban. Rio de Janeiro, Typ. do Globo, '1876, io-4. o de 2'1 pp. num.
(B.daF.)

'Noticia da fundação da l\ssociaç!io e projecto de estatutos.
5982.- Relatario apresentado á mesa do Santo Casa da Misericordia do Rio de Ja

neiro pelo provedor cons. Zacarias de Góes e Vasconcellos. Annos compromissaes
de 187;3-18 q a '1876·'1877. Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo, '1877, in-fol. de 39 pp.
a que se seguem annexos. (B. da F.)

5983.- Relatorio apresentados á provedorio da Santa Casa da Misericordia do Rio
de Janeiro em 1878-'1879. Rio de Janeit·o, Typ. do Apostolo, 1879, in-fol. de 43 pp.,
a que se seguem annexos. (B. da F.)

5981J,. - A organisação dos hospitaes publicos do Rio de Janeiro. (Pelo dr. Martins
'Costa.) V. O Progl'. Med., II, pg. i4il. (B. da F.)

5985.- Relatorio apresentado ao ... dr. Francisco Antonio de Souza, vice-presid.
da Pl'Ov. do Rio de Janeiro em '10 de Agosto de 1877 pelo director do hosp. de S. João
Baptista de Nictheroy dr. José Victorino da Costa. Rio de Janei?'o, Typ. M01.tenIJ.Q?·o,
'1877, in·fol.

Exp.: Bibl. Nacional.

5986.- Relataria do director do Hospital de S. João Baptista de Nictheroy. (4 de
Agosto de '1879.) S. l. n. d., in-fol. de i2 pp. num. (B. da F.)

Assign. pelo snr. dr. Man'Uel Pepeira da 'Silva Continentino Junior.
,5987. - Relatorio clinico das enfermarias dos alienados do Hospital de S. João Bap·

tista de NicLheroy apresr.ntodo ao director do mesmo hospital pejo dr. João Fran
-cisco de Sonza, &. Rio de Janeiro, Imprensa Industrial de Joào Paulo FUI'ei1"], Dias,
188i, in-fo/. de -1.7 pp. num. (B. daF.)

5988. - Bases para o regulamento provisorio do Asylo da Mendicidade, coorde·
nadas ... em Setembro de :1880 pelo dr. João Pires Farinha, &. Rio de Janeiro, Typ.
Nacional, '1882, Í1l-IJ,.o de 13 pp. num. ('"8. da F.)

5989.- Tilbella das dielas para os doentes da enfermaria da Casa de COITecção da
côrte, organi~ada pelos respeclivos medicos é approvada por Aviso do Minislel'io da
Justiça de 7 de AgosLo de :1882. S. l. n. d., in-fo/. i fl. (B. da F.)

Assign. pelos drs. Felisberto Augusto da SIlva e João Pires Farinha.
5990. - Relação-formularia organisada ....para apl'eselltação de propostas ao

fornecimento do receiluario da. enfermarias das casas de detenção e Asylo de
Mendicidade pelo dr. Joào Pire Farinha, &. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, i833,
in·fol. de 25 pp. num., 2 lI. (B. da F.)

599L.- Relatorio cio medico do HospieiD (dos alienados) annexo ao Hospital de
S. João Baptisla de Nictheroy. (lj, de Julho de i883.) S. l. n. d., in-fol. de ilJ, pp.,
7ff.,:l9pp. (B.daF.)

Assign, pelo siil·. ,UI'. Domingos Jacy Monteiro.Junior.

5992.- Inauguração da enfel'luaria-barraca. DisCllrso prof. pelo cons. dr. Carlos
Fred~ dos ::Jaulos Xavier.Azevedo. 'V. Ann. 8ms. de Med., XXXV ('1883-81j,), pg.
361. (B. da F.)

5993.- Parecer da commissão nomeada pela Academia para visitar a enferma
ria-bal'filCa da ilha das Cobras. V. Ann. Bras. deAfed., XXXV (:l883-~q), pg. 383.
( .B. da F. )

As ign. pelos siirs. dl's. J. Z. de Menezes Bl'Uill, Pbilogonio Lopes utinguassll e
Manuel L:ardosu da Costa Lobo.

5994. - Relatorio do dil'ectOT do Hospitnl de S. João Baptista de NicLheroy,
llpreselIl"üo ao pl!es. da pr(;)IV. do Rio de Janeiro pelo dr. Manool Pereira da Silva
ContinenLinoJnnior.S.l. n.d. (i881j,), in-fol. de qpp., ltl. (B. daF.)
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5995. - Relataria do delegado da Junta Central de Hygiene Publioa da provo do
Rio de Janeiro, dr. Manoel Pereira da Silva Continentino Junior. S. l. n. d.
(l88-í), in-foI. de q, pp., 1. fi. (B. da F.)

S. Paulo:

5996.- Noticia sobre os Jazarelos estabelecidos na villa de Itapeteningu, provo de
S. Paulo, por Pedro Etécbéon para o curativo dos morpheticos pelo sr. dr. Claudio
Luiz da Costa. V. Aml. B1'as. ele Med., VI[ (1.851-52), pp. 2q,Q e 264,.

Exp.: BibI. Nacional.

Minas Geraes :
5997.- Relataria da Santa Casa de Caridade da cidade Diamantina nos annos com·

promissaes de 1.876-77 e 1.877-78, apresentado pelo provedor dr. João da Matta
Machado. Rio de Janeiro, Typ. Acaclemica, 1.879, in-8. o gr. de 25 pp. num., 2 fI.
(B. da F.)

5998. - Sancta Casa da Misericordia da cidade do Curvello. Relataria apresentado
em assembléa geral aos 1.3 de Junho de 1.881. pelo provedor padre Severiano de
Campos Rocha. Diamantina, Typ. de Luiz Antonio elos Reis, 1.881, in -8. u de 36 pp.

Exp.: Bbil. Naeional.

5999. - Relataria do Hospital de Caridade de Sabará no anno de 1.881. a 1.882,
apresentado por Mauricio Antonio de Asevedo. Ouro P1'eto, Typ. elo Liberal ilftnei1'o.
(1.883), in-4,. o de 7 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.





CLASSE XVIII

1\1EDICINA LEGAL

Medicina Forense

fiOOO.-1mrlUg-nnção analyticn ao Examo feito pelos clinieos Antonio Pedro de Souza
e Manoel Quíntào da Silva, em uma rapariga q)Je julgnruo anta, nn capella dn Se
nhora da Piedade da Serra, proximn a Villa Nova dn Rainha do Cnethé, comarca do
Saharó, ofIerecida no •.• doutor IIlanoel Vieira lla Silva, &c. Rio de Jalteil'o, 7W
Impressão Reqirl, 1.814, in·4. o de 3.2 pp. num.

Não traz nome de auctor; mas foi escripta por Antonio Gonçalves Gomido, doutor
em medicina.

De pp. 7 a 9 occorre o Exame dos r.lludidos cliniéos Antonio Pedro de Sou a e
Manoel Quintão da Silva.

E' precedida de uma carta dedicatoria do auctor ao dr. Manuel Vieira da ilva,
em que llle pede permissào para guardar o anonymo.

São muito raros os exemplares.
Antonio Goncalve Comide era nalural de !llinas Geraes e morreu a 26 de Feve

reil'o de 1.8::lõ senador rio Imperio por sua província.
U:xp.: Bibl. Nacional.

6001.- Relação historica da enfermidade do ill. lllo snr. brigadeiro Luiz Pereira da
Nobrega de Souza Coutinho ... seguida da Hefutação das cnl'Las do doutor José Maria
13omtempo; por J. F. Sigaud. V. O P1'Op. das Se . .lfed., 1(1827), pg. 162. (8. da F.)

Os dois escriptos que se seguem tractam do lllesmo assumpto.
6002.- Resposta ao snr. .T. M. 13omtempo (por J. F. Sigaud). V. OPI·Op. das Se.

i1fe(l., I (1.827), pg. 259. (13. da F.)
6003.- Carta do iiI'. José lIIaria 13omtempo. V. O Prop. das Se. lJIecl., I (1827),

pg. 288. (13. da F.)
6004.- Reflexões sobre a inhumaç50 dos corpos, pelo 'l'. dr. Jobim. V. Sem. de

Saude Publ., I, pg. 58. (B. da F.)
6005.- Belatorio da Illolcstia de Sua Alteza a Sereüis'ima Princeza senhora D. Paula

MarianDa. Rio de la.naifo, na 1.'yp. Imp. e Consto de Sei.qnot-Plalle!w)' & C.a, 1833,
in-4. 0 de 15 pp. (B. da F.)

F,' assigl1. pelos dr". Fl'al1cisco José de Sá, Fidelis Martins Bastos, J. Vicente Torres
Homem e José ~Iartins da Cruz Jobirn.

6006.- Autopsi~ do ex. mo r. regente João Braulio Muniz, feita segunda feh'a 21.
de Setembro de 1835, <is 2 horas da tarde, 22 1101':1 depois da morte (por Hercules
Octaviano Muzzi). V. Diario (le Satllle, '1835, pg. i85. (13. da F.)

6007.- Documentos anlhentico::, ou peças do proces o do medico allemão Frede·
rico Doellinger, contendo a autop ia de A. l\1. 13r;lnrliio, o exame do liquido, e o
auto de declaração dos facul tativo~. V. Diario de Sflud/I, 1.8JÕ, pg. 278. (I:L da F.)

6008. - Processo do doutor J. F. DJellinger. V. Dial'io de Saude, 1836, pg. 337.
(8. da F.) 1-~~

E' a defeza do dr. Doellinger.
59
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G009.- fiefiexõe' sobre ~ pri ão do Sr. Frederico Doelinger pelo Juiz de paz do
2." di·tricto do S;llIlis~imu S,ICr<llllento, por suspeita de ellvenen~meulo na pe san de
hum dllellle tratndo pelo uito ",I'. Doelinger. V. Rev. ilied •. Flu11l., I, u. ° 9, pg. 26.
(B. da F.)

6~10.- Heflltação uas fal id.lde publicada cm bum folheto por João Frederico
DoellinO'er acerca (11 morte de Antonio de M~tlos Brandão. Pelos facultativos eha
mado IJel[l authoridade para (lar n sua opinião sobre a~ eau as da me ma morte.
Rw cl'! Jane!ro, /La TUp. ltnp'll'ci,tl de Brito, 18:16, in·4. n de 116 pp.

Autop ia cadavel'ica c exume chirnico dos liquidos do estom[lgo.
IJ:xp. : Acad. Imp. do Medicina.

GOL1.- Di5rUl"0 com que o dr. José i\f[lrLins da Cruz Jobim, abria u curo o de
mediC'ÍlJa legal, 11[1 Far. elc Med. do Rio de Janeiro. V. Rev. Med. Fll/m., lI, n.O 1,
pg. 20. (B. dn F.)

601'2.- Noticia da' te'lta·tivas, para re ·títiur a vida aos doi- ultimas enforcados,
feita~ pelo SI'. dr . .lo. é ;'thll'tins da Cruz Jobim, e por elle referidas:J sec<:iio medica
da Acud. Imp. de Med. a 15 de Março de 1837. V. Rev . .lJe(l. Flll7n., III,
pg. 94,. (B. da F.)

60L3.- Dissertação medicJ-le~al acerca elo infantir;idio. These apre entada e
sustentada perante li Fuc. rle Med. do Rio dr, Janeiro, em 19 de DezemlJI"O de 1839,
por Antonio Jo~é Pereira das Neves. Rio de Janei?'O, Typ. (lo Diario, ]J1'opr. N. L.
Vümn'I, '1839, in-4,.o de 52 pp. (B. da F.)

60L4.- Hegra de conducta do llle(lico no exercicio de sua pl'oflssuo. V. Rev. Med.
Flum., V, pp. 22,58,129. (13. da 1".)

GOL5.- These apresentada á Fac. de Med. da Hahia por Manoel Maria Pires
Caldas. Brthia, Ty]]. Fidedi!Jnn de Francisco -,Llexandre de Almeida, 184,0, in-Lo
ele 6 IT., 28 pp. B. da L".)

Ponto: Considerações medico-Iegacs sobre o aborto.
60L6.- l'he3e apre~entada á Fil. de Med. da Bahia por Sah'ador Rodrigues da

Costa. Buhi r/, TYJ!. de Epifanio J. Pellroza, 1.84,1, in·4,.o d 5 IT., 29 pp. (B da F.)
Ponto: Considp.rar:ões sobre (I signaes da morte; enfermidades que a parlem

simular e provas para o seo reconhecimento.
60L7.- Di sertação sobre a fallibilidarle dos sijrnaes da mortc. The e que foi apre

entada á Fac. de Med. do Rio ele Janeiro e sustentada em 9 de Dezembro de 184,1,
por Thomaz Vieira de Freitas. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemme7·t, 184,1, in-4,.o
gr. de 4,5 pp. (B. da F.)

6018.- Dissertação medico·legal obre o parto. Thes que foi apresentada á Fac.
de Med do Rio de Janeiro e su tentada em 11 de Dezembro de 184,1 por Joaquim
Alexandre de 8iqueira. Rio de Janeiro, TUp· Austral, 18'1,1, in-4,.o gr. deJ9 pp.
(B. da F.)

60L9.- O mysticismo em medicina, ou o charlatanismo mystcrioso; pelo dr. J.
M. de N. Feita!. V. /levo 1I1ed. Bms., r (1.8{~1-4,2), pg. 557.

EIp.: Bibl. Nacional.

6020. - Os droguistas, e vendedores cie remedias speciJkos e universaes no Rio
de Janeiro, por 11um jovtln pharmaceutico fluminense. V. B.eu. ll/ed. Bms.,
I (-L84L-42), pg. 61.2.

Exp.: Ribl. Nacional.

602L.· Considerações ar:erca da morte. Tbe e que foi apresentada á Fac. de Med. do
Hio de J"neiro e sustBn tada em 6 de Dezembro de '184-2 por João Caet,1110 da Costa e Oli·
veira Rio de J(l'I(eil'O, Typ. de J. E. S. Cabml, i81t2, ill-/i..o gr. del~4, pp. (fi. da F.)

6021.- Duas palavras sobre:J pO'ição do medico, pelo dr. 1. M. de N. Feita!. V.
Reu. Med. Bras., II (184,2-4,3), pg. 206.

Ex(>.: Bibl. Nacional.

6023.- Dissertação medico·lC'gal acerca dos motivo da nullidade de casamento.
l'bese que foi ~pre en tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em 4, de
Dezembro de i84J por .Iosé Bernardino Ferreira Pacheco. Rio de Janei1-o, Typ. de
Paula Bdto, 1.84,3, in·4,." gr. de 1.9 pp. (B. da F.)

6024,.· Proposições sobre algun ramos de medicina. These apre cnlada á Fac.
de Med. do !lia de Janeiro e suslentada em 11 de Dezembro de 1.84,4, por Saluslianno
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Ferreira Vellozo. Rio de Janeiro, TUII. Imp·[rcial de F?'allcisco de Pattl.l Brito, i8!14,
in-4-.o ~r. de 3 ff., 4, pp. (B. da F.)

6025. - AIl-fumas con iderarões obl'e :1 in I'rleza dos sig-nae da morlo. lhe.e
apresentatla à Fac. de Med. do Hio de Janl'iro e ustenlada em 3 de D,'u'lllhr de
:L8!l5, ]lor ManOI'! do Rego IIlacedo. Rio de Janeiro, Typ. Ulliv. de L',emmc?'t, 18M>,
in-4. O gr. de 3 /T., 15 pp. (B. da F.)

(j026. - Dissor·taç~o merlico-Ieg-al OUI'O abllrlo, precetlida dalguma' 'ol1'ide-
raçõus <1eer'c:1 d " motivos que cru geral l"vilo :IS Inulberes <I provocai-o e 1111'io de
o prl~venir. 'l'hese apresl'ntada Ó F3C. do Med. dn lIio de J;rl1eiro e dl'f ndidn n 15
de Dezembro de 1.845 por Jo:io Gomes do Hei-. Nicthe.o!/, Typ. Com,mtl'cUlI dI! E.
C. dos Slmtos, i8iJ,5, in-iJ,.o gr. de 3 tr., 23 IJJl. (B. da F.)

6027.- n floxõ 5 l11eelico-le~ae pbilo" phieament rlncid<ldn, eslréa meelica ao
doutorado em Illcdicina, apresenl'tda e pnlJlicilmonte de(pndidil, no rlia 17 de Dezem
bro de 18'15, perante :1 Fnc. de l\Jet.l. ria Bal1i;r, por Silllpllcio ue Souza Mendl's.
Bahia, Typ. de Jose d·zCosta Villaça, iBM>, in-ful. de :2lf., 30 pp., i O, (B. da F.)

6028.- Con idorações medico-Io~ao; pnr,l nllJstl'<lJ' a ill1porlancia do COl'pO de
deli(;to directo e a neces,idade da rrrOI'III:\ cle nQ sa juri,;pl'Udeuciu relativamente a os
peritos. These apl'eseolada á F:lc rle Merl. dn nio de .I~[)('il'O e U ll'lItadil em HI de
Dezelllhro do 1845 pelo doutor Antonio G'l!Jriel de Ploul" Fonseca. Rio de JlInei?'J,
Typ. do Brazll, ue J. J. da Rocha, 1R!J.õ, in-!l.o gr. de 4, lf., 2/~ pp. (B. da F.)

6029.- Pr11po 'irões :obre meuillilla Iflgnl. These apresentar]a e sl1stentndil perante
a Filc. de Med. da Babia ('111 5 de Dezcmbro rle 11:146 pOl' Manoel Lourenço
Estrl'lla ... para obler o gráo rle dontor em IIlediciua. Btlhiu, Typ. Iercalttil de E.
J. Estrella, 18!J,6, in-4,.o de 2 IL, 3 pp. (8. da F.)

6U30. - Breve' con,iderações sobre alguo;; ponto da no. 'a leg-islaciío 'riminill.
Thcse apresentada (I Fac. de ~Jed. do l1io de J,lUeiro e ustenlada em iO de D zemuro
de 18'.ti por João B:lptistn Corrria. Rio de Janeil'o, Typ. Imparcial de Fnlncisco de
P[ulaBrito,-t.8l6, in-l•. ogr. de3IT.,ti pp. (8. claF.)

603'1.· Considerllções geraes sobre os siguaes poles quaes ê pode difTerençar
a morte real da morte apparente. Tbese apresentada á Fac. do Med. do Rio do
para ser sustentada, afim de ohter o gráo de doutor em medicina por Alfonso Anto
nio Portngal. Rio dJ J([nero, T(JP. de TeixeZl'iJ e Comp., 1.84,6, in-!>." gr. de 15 pp.
(B. dil F.)

603'2.- Heflexões sobre um caso julgatlo de ferimento; mortaos ... pelo 00115.
J. M. C. Jobim. V. Ann. de ,lied. Bras., II (184,6-!li), pg. :L69.

Exp.: Dilil. Nacional.

6033.- Duas pallWra" em re po la aos artigos da Gaz la dos Tribunal}' ub a
rLlbrir:a-Nova fórma de apreciar os ferimentos do peit com orren'a duvido a das
entranba . (Pelo dr. Gllimarães.) V. Arch. Med. Bras., III (18'~6-4i), pp. 71,86, 113 e
i3!l. (B. da F.)

603'L- Duas j)alavras sfJbre a qlle t50 medi(;o-Iegnl do dr. :'iul1es Gar(;Ía (pelo dr.
A. ~I. da Costa Lil1l!l). V. An;h. ~[ed. Brlts., lI[ {l8í6-I.7), pg. i63. (B da F.)

6035. Uma lit;ão de jurisprudenoia medica para inicial' ne.ta "ciencia, o profes
sor de lrnatomia o SI'. dr. José Mauricio Nuues Gal'cia. Dous conselho -zitos ao enhor
dr. J iICluim Candidll Soares de i\f1~Í1' Ile~ ... pelo doutol' José d;! Silva Guimarães.
liIiodeJ([lleiro, TU]). Bmsili~llse cle F. 111. Ji'en-cim, i8'~7, in-8.01le35 pp. (B. daF.)

E' em re posl.a n.os nl'tig-os da Gnzetn dos Tribunaes intitulados Nova (Ól"n!([ de
apreCil[r os ferimentos do peito com ofTensa d~widosl! das entmllhas.
6036.- Passatempo escolastico no qll~1 proeurn- e dar', 0111 rlous di:cur"os,

uma ideia exacta dQ que dove ser o \'el' ladeiro medico. Trata-so de 11m ca ojnlgndo
de ferim nlo.; rnortae: e refero- e a leg-i;:lação do Brasil relativa ao pxorcicio da me
dicina e da pharmncia por José Martins ela Cruz Jobim, &. lUa de Janeiro, 7'yp. im
parcial, de F.•te Paula Brito, i84,i, in-4." de -103 pp. (B. da F.)

603i.- Embalsamento pelo mOlhodo Franchin3, fl seu 1'0 nltados pelo doutor
B. Mure. V. A Sciellcia, pg. 87.

Elp.: Bibl. d.1 Camara ~(Ilnieipal.

6038. - Bl'8ye considerações sobre o abnsos da ciencia em gernl o em pnrti,'ulllr
sobre os da medicina. These apre enlada e ustf1ntaeln perilnte <l Fac. de ledo rio Hio
de Janeiro em ii de Dezemhro de iH68, por Seb[l.tiüo Vieira do Nilscilllout . Rio de
Janeiro, TUp. de Jo'Io José .11oreir'l, i 81.8, ill-!>.O gr. de g, fI., il 1'11· (H. da F.) 1...~ q
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6039. All\umas considerações bygienicas e medico-Iegaes sobre o casamento e
eus cnsos de nullidade. These apresentada fi Fac. ele Merl. do Rio de Janeiro em UI

de Dezembro de i84,8, por Laurinda Murqnes de Attaide Moncorvo. Rio de Janei?'o,
Typ. Impal'cial de Francisco de Pallln Bdto, i8'~8, in-4,.o gr, de 6 If., 22 pp. (B. da F.)

60~0. - Noções de anatomia de criptilra, e~trabidas das obra muis importantes,
e destinada aos delegados interinos do Conselho Geral de Snlnbridade Publica, e
a todos aquelles que, não tendo conhecimentos profis 'jonaes, fizerem corpos de de
lictos. Por Joaquim d'Aquino Foncecu, &. PemambtUjo, T!lp, de jliJ. F. de FarÜt,
!84,9, in-4,.o

Acha- e no 0.° anno da Coll. de trab. do Cons. Gel'. de Salubr. Publ. d Pem.,
com folha especial de rosto, de pp. 3 a t3L

Exp.: Alfredo d'Aquino Fonseca.

60'1,1.- Algumas proposições medico-Iegaes .obre a virgindade e o estupro. These
apresentada e publicamente su Lentuda pernnte u Fac. de Med. do Rio de Janeiro
em 31 de Outubro de L8lJ,9 por Jo é Francisco de Souza Lemos. Rio de Janeiro, 'l'yp.
Classic t lle F. A. du Almeidct, 18'J,9, in-'l:.o gr. de lJ, fr., 7 pp. (13. da F.)

604,2.- Oissertações o propo ições sobre as seguintes questões, dadas pela Fac. de
Med. do Hio de Janeiro. r. Deve haver leis repressiva' do cllarlalanLmo ou COllvem
que o exercício da medicina ejfl inteirnmente livre? n. Marcar 03 C;150S em que se
deverá dar a il1fecciio purulenlu em que consi te rlla? lH. O typhus e u febre
typboide são mole tia' iclentic;Js ~ These apresenLaua li Fac. de Med. do Hio de Janeiro
pelo dr. Antonio Marcolino Frall'ozo, sustelltaclu no dia 19 de DczemlJro de i850. Rio
de Janeiro, Typ. Univ. lle Laernmel't, -1850, in-4,.o gT. de 5 jf'J 4,4, pp. (B. da F.)

6043.- These uprcsentada á Fac. de Med. do !lia de Janeiro e snstentada em 4,
de Dezembro de i850 por Gel'vazio Pi UlO Candido Goes e Lara. Rio lle Janeiro,
Typ. de Francisco de Paula Brito, 1850, in-~.o gr. de 4, ff., 29 pp. (B. da F.)

Pontos: I. Alguns generos de aspbyxia debaixo do ponto de visla medico-legal:
II. A ulceras canc/'oicles seriíO uma. varil'dacle de sypltiles, ou formão uma. e pecie
particular de molestia ~ III. Ourillas leitosas, suas C;lusas, sun confrontação com a
nepbrite albuminosa.
60V~.- Thesc apre~entada á Fac. de Mcd. do Rio de .Tancil'o, sustentadu em i8 de

Dezembro de 1850 por Baptista de Jesus 13ra ie1. Rio de Janeü'o, Typ. de Santos &
Silvet Jtmior, 1850, in-lJ,.o gr. de 3 lf., 26 pp. (B. du F.)

Ponto: I. Breves considerações sobre o de envolvimento elo infanticidio e das
questões que lhe s1io relativas; II. Das indicações e contra-indicaçõe da sangria geral
nas molestias agudns e em particular na pneumonia.; m. Será racional ou Ilralica
mente perlllittido alll'ir-se o pericardio em sua bydropisia? Decidida. a quesUio affir
maUvalllente qual o processo o mais vanllljoso?

60lJ,5. - l'hesc que foi apre en tada ,í Fac. ele ~Led. do Hio de Janei 1'0 e suslenlada
em 18 de Dezembro de i850 por Fortunuto COl'I'êa de Azevedo. Rio du Janeiro, Typ.
de il,qostin'w de Fl'eitM Gtú!nlJ,lyTes & C.", 1850, in·4,.o gr. de [1 lf., 3'1: pp. (B. da F.)

Ponto: 1. Dissertação. Corpo de delicto sobre ferimentos; II. Disserti,ção. Quaes
os luga.res que na cidade do Rio de .Janeiro e seus arravalde são nlais favoraveis á.
saud'? Quaes os mai insalubres ~ Sua succinta de cripção topogmpbica. Qual a causa
ue ditIerença de salubridade! m. Proposições. Como e quando as feridas do venlre
serão necessariamente morlaes ~

60[16. - Tllese apresentudu e u lenlada perante a Fuc. de Med. do Rio de Janeiro
em i8 de Dezem bro de 1850 pelo dr. José Luci ano Perei ra J Ull io!'. Rio de J aneim,
TUp. B'J"asiliense de F. j\JJ. Ferreira, 1850, in·lj,.o gr. de 5 ff., 27 pp. (B. da F.)

Pontos: 1.° Quaes são as causas de morte subila e qual deve ser a nossa legis·
lação r lativa aos mortos; 2.° Das moles lias dos lIlaxillares superior'es em geral e
ell1 particular das degenerações desles o sos e seu tr:ltamento; 3.° Do regimen das
cla;; es aba ladas da cidade do Rio de Janbil'o em seus alimentos (J bebidas. Mu
danças que nella se tem operado nos UltilllOS 40 annos; etIeitos dessas mudanças.
ln(]uencia obre a saude publica no regimen ncthaL dessas classes elll seus alimen
tos c bebidas.

60iJ,7. - Tbese apre 'entuda a Fac. de Med. do !lio de Janeiro e sustentada em 19
de Dezembro de 1850 pelo dr. Manoel Joaquim Fernandes Eiras. Rio de Janeiro,
T!Jp. Parisiense, 1850, in-4,.o gr. de 3 D·., iJ,6 pp. nnm. (B. da F.)

Pontos: :LO Da medicina legal relativa a gravjde~ e ao pnrto; 2.° Da circulação
do angue no homem; 3.° O dar Iro roedor será. de uma Iln tUl'eza sui gelJeris? Ou
sera uma degeneração sypllilitica cal'cinomatosa?
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604.8.- Tilese apre .. entada á Fac. de Med. do Rio de Janeil'o e 'U LenLad'l em q,
de Dezembro de '1851 [lar Eugenio Carlos de Paiva. Rio ele Janeiro, Typ, Univ, ele
LaemmCl't, 1851, in-~.o gr. de q, IL, 30 pp. (D. da F.)

Pontos: L° Como se deve proceder a uma autopsia juridi('a1 Quac as aflerações
callaverica., que,e podem confundir com alteraçõps paLhologica 1 Qnae a 'uas
rJilJer 'lIças? 2,° Qu~nLas arachnoiele ha? Onde existem ellas? C<JIIIO .e lI1osLr:10 1 A
craneana teln o canal ele Biehat? 3.° I]; Lndo dos baLlllos em relação ao~ habilantes
desta eid:HJe, qn:los os habito" e costumes da poplllaç<\o a sou respeilo? Qual a sua
innuenci" sobre a sau(le publica? Que direc~ão ,e lhe dcve dar.
60q,9.- 'l'hesoJ apr'escnLada á Fac, de Med. da Bailia e p ranLe ella su tculada no

dia 6 de Dezembro de '18tH por AnLnuio Salu'Liano dI) NiI"rimento Vianna ... para
obter o grão de doutor em medicina. Breve' considera ões acel'ca di! medicina
Jegid applie:1da ao ca amento, Brt!ti'L, Typ. ele Oliv'in C/I'lVi!S e Gal vii?, 18iíl, in-q,.o
ele q, !f., iO pp" 2 ff. (B. da F.)

6050.· Inhumações precipitadas (peio dr. Nicoláo Joaquim Moreira). V. Ga:::. elos
llosp., Ii (1851-52), pg. 276.

Exp.: Dr. D. A. Marlin CosLa.

60ti!. - Rig-idez cadaverica (pelo elr. 1\r. :\1. lle Momes e ralle). V. GIl:::. dos
HosjJ., Ir ( 1851-52 t pg. 281.

EXJl.: Dr. D. A. MarLins Costa,

6052.- These apresenli!da ti Filc. de Meel. do Rio d Janeiro e suslenLada em 1.0 d
Março de 1802, por Luciano Augusto de Oliveira, dr. cm modicina pl'la mesm:1 Facul
dade. Rio de Jnneiro, Typ. lY.1C;Ollrll, '185:1, in-q,.o gl'. tlu 5 [1'.,2'1, pp. (R. da F.)

Pontos: 1° Do infanticidio, expondo-se, de modo o mais rosumido. 10d:1s as I]ue'
Iões que Ille são relativas e a sua solu~üo ; 2. ° Em que casos se dOl'e pralicar a 0liera·
ção do tl'opano, e aléque ponto IJeperl1liLtido descollril' o ccrebl'o ou seus ollvolucl' s:
3.° Das appl ica ções frias á ca beça nas JlJolcslias agudas do cerelJro, e suas 11em brana~,

sua opportunidadc e contm-iodicaçães. ,
6053. - The apresenlada:1 Fac. de M·~d. do Rio ele Janch'o e susL nLada em 2l

de Jllnho dl~ 1852 por Francisco José elo Canto e àIcllo CasLro ~IasclIJ'enhas, dr. em
mediei na pela mesma Faculdade. Rw ele Janeiro, 1 liP. Univ. de Laemmert, 1852,
in·l1,." gr. de l1, fT., 35 pp, (D. da F.)

Pontos: L° Quaes süo as causas de morte subita? Qual é o qllal de\'e seI' a nossa
legislação relativa aos mortos 12° lIa perfeila. indepcndencia nas divisõ~. do sy-tema
va~clllitr? 3.° Ellsaio da. bibliogl'apllia medica do nio de Janeiro, anterior á fun
dação da Escnla de Medicina. Hesenlia da' obl'as mprlicas 11 Cil'Ul':;icas impl'es as nC'La
cirJade, ou pnblicada: fóra della, por l1letlicos ou cirul'giões S' us anLes da epoca
mencionada.

605 lL- 'l'lle5e apre entada ti Fac. de Meu. do Hio elo Janeiro e sustentada em 7 de
Julho de 1852 por José Corrêa V1lilim. Rio de Jrrneil'O TY]J. Gllanl1bmnsecleL. A.
F. de .l[ellezes, 1.852, in-q,.o gr. de 4, IT., 17 pp, (D. da F.)

Pontos: :1..0 ExpOr o modo porque se procede enLl'e nós o auto cio corpo de de
licto ; quaes os eu deJ'eit s e quae~ as !'pgras que devem presidir a rcdac.üo de um
relatorio; 2.° Em qlle casos se deve praticar a OIJeraç~o do Lrcoano, e alé (I li ponto
é p 'rmiltido de cobril' o cerebro on sellS ellvoltorios ! 3.° Será (J ssivel conhecer as
diITel'entes enfermidade do cerebl'o, e di ·tinguil-as umas da outra?
6055. - Breves considerações medico-mornes sobre a agonia. 'l'he e inaugural apre

sentada á Fac. ele Med. da Bahia, e sustentada p'l'ante ella 110 dia 27 de Noyembro
ele 01852 por Joaquim da Silvil AJ'1111jO Amusonas ... Pill'il obLer o grau ele donLor em
medicina. Bahü~, Typ, da Vi!tve~BizelTrr, 1852, in-q·,o de6!1'., 2l pp., 1. a. (8. da F.

6056.- These apresenLada it Fac, de Med. do Rio de Janeiro e SUSI(mLat]a em q,
de Dezemllro de -1852 pelo di'. Manoel Tbomaz Coelho. Rio ele Janei/'o, l'?IP. Ameri
crma, (leJustiniomo Josj daRoc/w& C.a, 1852, in-Lo gr. de 3 ir., 27 pp. (D. da F.)

Ponlos: :1.0 Como se deve proceder a urna autopsia juridica? Quae as altel'açãe
cadavericas que se (Jodenl confundir com as alterações l'athologicas? Quaes a uas
diITerenças? 2.° Da o"leill.' em geral, e em particular da craneana e ou IraclamenLo;
3.° Qual a innuenc.ia da anatoinia patbologica no dia"no tico, prognostico e tra
ctal1lento das 11I0leslias internas!
6057.· 1hese "presentaela á Fac. de lIIed. do Rio de Janeiro o sustentada cm 9 de

Dezembro de 1852, por Jo.é Maria Rodrigues Regadas. Rio dq Janeiro, T!Jp. Imp. e
Consto (le.T. Villene/lve e Comp ,1. 5i, in-4.o gr. ele 4, lf., 25 pp. (H. ela F.)

Pontos: L ° Do' corpos de dei ictos sobre fe rimentos ; 2. o Como se devem con i
derar as ferielas envenenada? Pertencem ao fOro da pathologia interna on externa!

1. '0
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No ca o porém de pertencerem exclu i vall1en te a II ma della ; qual a que de prolllpto
pMe mini-lrar mais se"uros meio de salvação? 3.° 00 I' glmen das classes abastadas
do Rio de Janeiro E'1I1 I)U' alimenlos e bebidas. l\ludanças qu nell se lell1 operado
nos uttimo quarellt,l 1InllOS. J];/Ieilos do l'eglll1ell alltigo : inUu IIcia do aclu~l.

60;)8. - The~e apreõrntaihl nFac. de Med. do Bio de Janeiro e suslenlada elll -l~ de
DezamlJro de 1852 por Luiz Corrêa de .·\zevetlo Junior, dr. em mediri na pela me. ma
Faculdade. Ri f ) de Janl'il'o, Typ. Episcopal. de Agostinho dJ Freit IS GuilJuràes & C.",
i852, iu-'~." gl'. de 6 rr., 68 pp. (13. dil l.".)

Pontos: 1.0 Medicina legal da ;..ravillez e do pal·to; 2.° O progre so do de en
volvll11ento orgallico ou as idadc' póde el'vir a determinação da vas/~ulosiLla.de do
corpo hunHlno e do gene r della? 3.° 01130 decl'oton liglia: seu emprego e e/Teitos
therapeu ticos.

60iJ9. - 'l'hcsc aprflsentadll Ú Fac. de Med. do Hio de Janeiro e usten lada em i6 de
Dezt:muro de l85:;! pelo dr. FriJllci co José Vieira. Rio de Janeiro, Typ. do Jm'nai
das S.mhll'as, de Smtos e Silva Juniol', 1.852, in-í.o gr. de:t ff., 20 plJ., 1 mappa.
(B. da F.)

Pontos: LO Expor o modo porque se procedc entre nó o auto de corpo de de
licto; 2. U Das lesões que reclalllão a formaçúo da pupill;t HI'lilicial, mellllHlos e pro
ces os porque e.;la operaçào pótle ser praticada; 3.° Dos etlJeres : seus etTeiLos pby
siologicos e tlJerapeu t1cos.
6060.- Til '. r~ "presenLad[l á FiIC. de Med. do Rio de Janeiro e su-lcútada em

i8 de Dezembro ue 1.~~2 paI' Luiz lJinlieiro de Siqueira. Rio d~ Janeiro, TYj). Univ.
de Laemmert, ·1 85:t, ill·l.t,.o gr. de 6 II., 42 pp. (B. da F.)

Pontos: { °DJ infanlicidio. J];xpolldo-se da. Inaneira a mais resumida as ques
tões que lhe ;lo relativas e sua SOIUt,:,lO ; 2.° TralilOlenLO d;t febre alual'ella em seu
dilTerenles periodos, regimen dos conyale'centes; 3.° Diagno Uco t.IiITel'encial dos
tumores do craueo ellJ geral. l'ul1lore fungosos da dura-mateI' em particular: seu
tratamento.

6061.- A combu tão humana esponlanea considerada como que ·tão medico-legal
(pelo dr. 'l'heodoro Lallggaard). V. Ann. Brlls.de Med., VIII (-1852-53), pg. 6.
(B. da F.)

6062. - Tllese apresentada á Fac. de Me,l. do Rio d Janei 1'0 e suslen lada ao; 1.2
de Agosto de 1.851 pelo dr. Constanlino José Gomes de Souza. Rio de Jemeiro, Typ. Imp.
e Const. de J. Villeneuve e C.", 1853, iu-4,.o gr. de 30 pp. (B. da F.)

Pontos: i. o Quaes são as cau as da m l'le subita? Qual é e qual deve ser a nossa
legoi lação relativa aos mOl'to ? 2.° Signaes e tratamento das feridas envenenadas;
3.° Albuminuria.

6063. - Propo·icõa.' acerca do infanticiLlio. These apl'ésenluda e sustentada peran
te a Fuc. de !\led. da Bahia no dia 9 de DJzelllbro tle Ulii3 por AutlJuio Ag! iJ.lino Xa
vier de Britto ... I"lllra obtel' o gráo de doutor em medicina. Bnhia, Typ. de Epi
p/Lanio Pedroza, 1853, in-4,.o gl'. de 2 If., 4 pp., i fI. (B. da F.)

606!~. - These apre:enlada li Fac. de Med. di) Bubia e publicamenle sustenlada no
dia i3 de Dezembro de 1853 por Augu lo Jo~é Ferrari ... Soure a mi~são que pre
sentemenle cabe aos medicos na provil1cia da l3al1ia. Bahia, Typ. de Carlos Pog.qeti,
i853, in-l~.o de l.t, If., ti pp., ::lII. (B. da F.)

6065.- Thcse apl'e,enlada Ú FiIC. de Med. do Rio de Janeiro e su lentada em U
de Dezembro de 1.853 pelo dr. Manoel Gomes BilenCOllrl. Rio de ,T,meil'o, 'l'yp. de F.
A. de Almeilln, 1.853, i11-4.° gl'. de ::l /f., 30 pp. CB. da F.)

Pontos: LO Do iófllnLieiLlio; 2.° Da prenhez ovarica; 3.° Diagno Uco dill'el'en
cial da byp I'tl'ophia do venlriclllo direito uO coração e rio esquerdo. fndicações
e contra-indicações da sangria geral elll ambos os casos.
6066.- Tiles apresentada á Fac, de ~led. do Rio de Janeiro e su:lentada em 15 de

Dezembro de 1853 pelo dr. Joaqllim Alvcs PinlO Guedes JUllior. niJ de Janei1'o, Typ.
Imparcial de .11. José Perei/'l dI Si/Vt lllllior, -1853, ill-4,.o gT. Lie 311'.,30 pp.
(B. da F.) .

P0ntos: L° Deve hal'cl' lei l'epl'e3sivag do charlatanismo, ou conl'em que o
exercicio da medicina seja inleira/llenl.e livre? 2.° Da circulaçào 110 sangllc no ho
mem ; 3. ° Tratar dos polypos elll g I'al e elll p.lrticular (los das [os as IIllsaes e seus
meios cllrali vos.

fi06i.-Thesc apresenla rla.á FilC. til) Med. do Rio d' Jil\1eiro e ustentada na
pre ença do Imperador em 16 de Dezembro de i 53 pelo dr. José JoarJllim da Silvei-
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1'a· Rio de Janeil"o. Typ. Flttlninense de Domingos Lu,iz dos Sa,ntos, 1853, iu-4,.0 gr. de
4, ff., 48 pp., 1 mnppa. (B. da F.)

P,)nt05: L° Das diversas especies de asphyxia consideradas debaixo do ponto
ele visla IlIéelico-legal; 2° Das complicaçõos el~ fl'aclllrJS; 3,° IndicaI' a difJerença
entre a ,eleplJantiasis do Gregos e dos Arabos.
6068,-These apre.ental1a á Filc. de Med. cio fiio d Jaoeirn e sostentad~ em 17

de Dezrmbro tle 18i.l3 pelo di". Francisco Fp.rreira de A si' Pinto. Rio de Janeiro,
'1'yp. Ftlb?nine'llse deJJomin.rfosL-uiz dos Santos, 1853,in-4."gr.dr5 fi'., 15 pp,

(iEl. da F.)
Plintos: LO Dos corpo.'iele delicto sobre ferimentos. Como se rleve ent noer arti-

gos 19!~ e 195 do Cotligu Criminal se ào incolllplelos, e como derem ser subslillJidos~

2. oSystl1l1las de valias nesta cidade ;qllaes seus vir:ios? 0"1110 devem s'r IlJellJorados'!
3.° Comllloçào e compressão cerebral, seu (l'iagnostico difJerencial e tratillJlento.
6069.· These aprrsentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tr'nlnda em ii

de Vezem bro de 1851j., pelo dr. Pecl 1'0 Heu riq oe Kleinfeldel'. Rio de J allei?'o, Typ.
de N. Lobo Vianna & Filhos, 1854, in-4." gr. de 3 ff., 26 r'p. (B. da F.)

Ponlo.s: L° E' preci o fazer-se c m provrito em linguag-ern vulgar ull1a clas i
fica1ção das ferida, de moela que sirva de gllia á pessoas estl'anbas ;lOS conlJecimen
tos da cirurgia [rgal. quando challladas elll fnlta de peritos para procerlerelll á auto
de corpo de deliclo'l ) ca'o affirmativo dar um exelllplar rJes:'a cla 'siCir.açüo· no caso
negativo nar' as razões elll que se funda; 2. °na cOlllplic8ÇÕ de fractura; 3.·0 que
cOllvirá mais ii saude publica: canali~a·r, ou de secai' os panlauos do ALlerrado ?
6070.- The e nl1re entada a Fac. de Med. elo Rio de Jaocil'o e su tr.oladn no dia

12 de Dezembro ue IBM pelo dr. Anlonio Maximino Fernand s Pereirll. Rio de Ja
neiro, TY1J. Univ. de Laemmert, i85lj" iu-4,. ° gor. de lj, lf., 21 pp. (B. da F.)

Ponto': L° Determinar se ulna ferida foi feita dUl'ante a I'ida ou elppois da morte
mostrando a importancia desta questão. Qual deve fel' o procedimento do meclico no
exame medico [eg-al das feridas; 2.° Dia!!noslico, elas bel'nias, 3.° Illlportancia da
anatomia patl.lologica no diagnostico, prognostico e lberapeulica das Illolestias.
6071.- Thrse apresentada á Fnc, de Mad. do Rio de Janeiro e su tentada no dia

13 de dezembro de 185lj" pelo dr. Manoe) Mendes da Cruz Goimarães, Rio de Janei
ro, T·Up. Univ. de Laemme1't, 1854, iu-4.0 gr. de 6 lf., 30 pp. (B. da F.)

Pontos: i." Tralar das allenlçóes callavcr-icas que se pod m confundir com as
pal1l1dogicas; e das alterações paLhologicas que podem desapparecel' depois rIa mOI·te;
2.° Quaes são a~ alterações organica- que cOITlmulnenle se dão na frbre e'cal'latina
grave? e qual será a causa das leuco-ph legmasias tão frequentes nesta molestia? 3.°
Do tecido cellular.
61)72.- These apresentada á Fac. de Med. do [lia de Janeiro e sustClltada pelo dr.

José Luiz Fiaueira. Rio de Janeiro, Typ. Ulliv, de T/lemmert, 18M, ill·4.o gr. de
4 fI., 37 pp. (B. da F.)

Pon tos: i.~ Mostrar qual é o modo de acção, e quaes os eaeilos de cada um
dos instrumentos das ferida, com o fim de determinar por estas a natureza e
forma dos ditos instrumentos; 2.° Das arnf:lnl.nções em geral; 3.° Como se deve
comprehender o processo curativo tanto arliflcial como espontaneo nas 1TI0lesliasY
6073. - Responsabilidade medica. Uma lição do curso de medicina legal (por M.

A. dos Santo). V. O Prisma, 2.~ ser., 1855, pg. 2115.
Exp.: Bib!. Nacional.

6(,74.· Respon abilidade medica. Uma lição do corso ele medicina legal. (Por M.
A. dos S:.llltos.) V. Aml. Bras. de Mect., XIV (1860-6'0, pg. 77.

Exp.: iBill!. Na~ional.

6075.· Tbr,se npresentada á Fac. de Med. do Uio ele Janeiro e su tentada no dia 7
de Dezembro de i855 pelo dr. Luiz da Silva Brandão. Rio de Janei'ro, TY]J. Univ. de
Laemmert, 1855, io·4.0 gr. de 7 lf., 57 pp. (8. da F.)

Pontos: LO Qual será mais conveniente que um e crivão, ou que aproprio
menico escreva o seu relatorio sobre corpo de (felicto e qualquer antro asslllllpto
medico-legal? Tralar das reSras que develll presidir á redacção ne um l'elatorio;

: 2.° Hel110sta ia cirurgica; 3. Elepbanliasis dos Arabes, suas causas e tratamento;
. 4." Operacões elTlpreg~ldas para a cura dos aneuri ma ..
6076. - The'e apresentada ii Fac. de Med. do Rio de Janeiro e . Ll tentada em H de

Dezembro de 1855 pelo dr. Antonio José de Sooza Reg-o. Rio de ,T'aneiro, 'l'yp, de
N. Lobo Vianna & Filhos, 1855, in-Ye.o gr. de 3 [L, 52 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Qual será mais conveniente que um escrivão ou 'qUB o proprio
medico escreva o seu relatario sobre corpo de delicto, e qualquer outro assumpto

'I,..~I
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lIIedico legaI? Tratai' das regl'as que elevem presidir á redacção de um relatorio;
2,° Polypos das fossas nasae ; 3.° ElcplJ lnliasi' do Al'abes, suas causas e seu
tratamento; ~.o D,\ OpC!'aÇiiO do trepano.

6077.- Tbe e apresentada á Far, de Med. do Rio de Janeiro e sustentado no dia 15
de Dezembro de 1855, por NIanoel Vellozó Paronllos Pederneiras. Rio de Janei1'o,
Empr, TYjJl' , Dous de Dezembro, de Paull' Brito, 1855, in-fJ,.o gr, de 6 /f., 31 pp,
(8. da 1.".)

Pontos: :1.0 O que será mais conveniente. que um escrivão ou que o mesmo
medico escreva seu relatorio sobre o corpo de delicto, ou qualquer outro a~sumpto

medico legal? Tralar elas r~gras que elevem presielir á redacção ele um relatorio;
2,° Elepbantiasis do Arabc, suas causa- e tratamento; 3.° Da feul'e de leite;
~.o Que regimen erá mais conveniente para a creacào elos expostos ela Santa Casa
da i\lisericor lia, attentas nO'sa circum tancias cspéciaes: a creação em comll1um
dentro elo Hospicio, ou a privaela em casas particulares? No primeiro caso: com o
leite das amas que se podem alugar boje, ou com o de vacca, cabra ou ovelba?
E ne se ultimo: como admini tral-o 'I Por meio de instl'Umentos apropriados,'ou
fa7.endo-os sorver no ubl'e? Pôele actualmente algum destes systema ser conside
rado tão superior, que 05 deva excluir absolutalllente?

6078. - Tbe,:e npresentada á l·'ac. di) MeU.. do Rio de Jnneiro POt' Lourenço Alves
Carneiro. Rio de Ja.neil'o, TUp. Univ, de ülemmert, '1855, in-4,.o gr. de 2 If., 20 pp.
(13. da 1.".)

Pontos: LO Detel'minar se um recem-nascido é ou não vitabil, tant no caso
de ser natural, COUlO de ser monstruosa a sua organisação; 2,° Elepi1antiase dos
AI'abes, mas C;tUS~S e tratamelllo; 3.° Da operação do trCIJanO; 4." A mole tia
vulgarmente cbaOlada opilaçllo será a ci110I'o'e? suas causas e t!'atamento,

6079.- Tilese sobre os seguintes pontos: Lo Quaes as regras a observar em uma
autopsia juridica, 2.° Nas amputações dos membros em geral qual é o rnelbor
metlJodo; e desta qual o proces'o preferível ~ 3. ° A que caus,1 deve o pratico atten
der nnles, duraute e depois das operaçõo' ~ 4,.U Qllaes as qualidades necessarias ao
observador para for;nulnr o diagno tico ~ Apresentada á Fac. de Med. ela Babia e
])erante ella sustentada no dia 18 de Dezembro de 1855 por Joiio Francisco de Almei·
da Fernandes... afim de obter o gráo de doutor em medicin;l. Bahia, Typ, de Cmnillo
de Lellis Jfasson & C., 181>5, in-q"o de 7 tT.,:l.5 pp., i n. (8. da F,)

60bO.- Pontos dados pela Fac. de Med, da Klhia, 1." Dar o c;ldaver de um feto
dizer se nasceo vivo ou morto. 2.° Da physiolog-ia da medulla espinb,ll. Th .oria dos
movimentos reflexos. 3.° Se a operação cesariana deve ser ou não banida dos recursos
d',lrte, Se delre-se ou uno provo ai' o aborto, These apresentada perante a mesma
Faculdade e ustentada no dia 19 de Dezembro de 1855 por l~ranei-co Petronilho
Alves ele Oliveira .. , nOm de obter o g"rão le dOLltor em medicina. Bahia, Typ. Libe
1'al do Seculo, 1855, in-q,.o de 3 ff" 1(J. pp. (13. da [0'.)

6081. - These aprl3senta:la á r<'iI(;. de Med. da Ballia e susLentada no dia lO de
Abril de I856 paI' José Lourenço de Mngalhães ... pnra obter o gráo de doutor em
medicina. Bahict, Typ. de Camil/o de L~llis ~f!sson & C., 1855, in-4, ° gr. de 3 ff.,
19 pp., i n. (8. ela F.)

Ponto: L° Como reconi1ecerelDos que o cadavel' que se nos apt'esenta pertence
a um indivieluo que morreu afogado; 2.° A sypi1ilisaçãO preservará das mo/estias
syplJililicas? 3.° Póde a mllli1er conceber sem ter sido ainela Inen truaela; {LO Nas
queilllacluras quaes são os accidentes mais graves, a que está exposto o e1oente?

6D82.- These que pret'lllCle susLentar perllnte a r<'ac. Med. da Bahia no dia 2 de
Junho de 1856 Eulalio da Costa C.:Irvalho ... para ooter o gráo de doutor em medicina.
Bah.ia, T!lp. ele Camillo dJ Lellis ~[asson & C" 1856, in·4,.o de 2 fl'., 15 Pll', i fi.

(13. iIa F.)
Pontos: LO Quaes as regras a observai' n'uma autopsia juridica; 2.° Nas quei

maduras quaes são os accidente mais graves, a que está exposto o doente?
3.° ~as amputações elos membr(1' em geral, qual é o melhor methodo, e deste
o processo preferivel? 4.° TeriÍ a hygicne os meios de transformar os temperamen-
to uns nos outl'OS? Se tem quaes sào esses meios?

6083. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada no dia
13 de Novemul'o de l856, pelo dI'. r<'rancisco Pinheiro Gimarães. Rio de Janeiro,
Typ, ele Uniu, Lllemmel't, 1856, in-4,.o gor. ue q, IL, lj,8 pp., i n. (13. da F.)

Pontos: LO Quaes os preceito que devem pre~idil' á redacção das certidões.
relatarias e consuttas medico-Iegaes 1QuaL o vaiar respectivo destes actos em jusliCa 'f
Interprelação e analyse de nossa legislação a respeito; 2.° Das operações empre-
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gadas pua a cura da aneurismas; 3.° Diagnos! ico dilIerencial ou com pa ra ti vo do
typIJO..feurB tYPuoll.Je, e feure :llllarella; ~,o Dos pantanos do AtterrAdo' sua in
fluencia sobre a saude dos visinDos, provada pela observação dos practico~.

6084,.- These npre. enlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e u tenlada em 24,
de Novembro de '1856 pelo dr. Adol fo Bezerra de Menezes CavalcanLi. Rio
de Janeú'o, Typ. deA. Barrelo, 1856, iu-4,.ogr. de 2 ff., 52pp, (B. da F.)

Pontos: f. °Das olTensas pbysicas em geral. Interpretação e analye da nos 11
legislação cI'iminal relativa aos ferimentos e outra olIen~as plJysicas; 2.° Aneu
rIsmas externos; 3.° Causas da phthysica pulmonar no Rio de Janeiro, suas varieda
des e seu tratamento; 4. ° Diagnostico do cancro.

6085. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
24, de Novembro de 1856, pelo dr. Josué Torres de Albuquerque. Rio de
Jemei7'o, l'yp. Univ. de Letemmel'l, 1856, in-4.0 gr. de 3 fi'., 68 pp., 2 0'. (B. da F.)

Pontos: LO Das oITcn5as physicas em geral. Interpretação e analyse da no sa
legi lação criminal relativa aos ferimento e outras oITensas plJysica : 2." Do
aneuyismas extel'llos: 3.° DilIerença entre o sangue arterial e veno'o : qual
a orIgem dos gazes cOn[1(105 em cada um delles; ~. ° Infecção purulenta.

6086.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em
29 de Novembro de 1856 peta dr. Luiz Jo é Pereil'n da Silva 'lanoel. Rio de
Janeiro, Typ. Univ. de Laemmerl, 1856, in-4,.o gr. de 4, 11'.,22 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Das oITensas pbysicas em geral. Interpretação e analyse da nossa
legislação criminal relativa aos ferimenlos e outras o11'en as plJy icas; 2.° Dos
aneurismas externos j 3,° EleplJantia is dos Gregos, suas causas e seu tl'atal1lento:
~.o ~Jedicação anli-sypbilitica.

6087.- These Dpresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
29 de Novembro de 1856, pelo dr. Henrique Cezar Muzzio. Rio ele Janeiro, TIJp.
de ~[. Bar/'elo, 1856, in-4,.O gr. de:J Ir., ~5 pp., 2 Ir. (B. da F.)

Pontos: LO Da mürle real e apparenl.e. Dos enterramentos precipilados.
Analyse das disposições regulamentares policiaes a respeito. 2." Tratameoto das
queimaduras; 3. 0 Que influencia tem lido a anatbomia patbologica sobre o trata
men lo das doenças; ~.° Da operaç~lo do trepano.

6088,- 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada m
6 de Dezembro de 1858, por João FI'anciseo Correu Leal, bach. em medo peln
Univ. de Coimbra, Rio de Janeiro, TIJp. de llI. Barrelo, 185j, in-4,.o gr. de 2 ff.,
9 pp., 1 fi, (B. da F.)

Ponto: Quaes os signaes disLinctivos da morte real?

6089.- Pontos dados pela Facul'ade. 1.0 Como reconhecer que um recem-nascido
vivêra depois do nascimento? 2.° A cidentes das feridas por arma de fogo. 3°
Qual a causa da frequencia das Dsciles nn Bahia? 4.° Quaes as enfermidado em
que deve ser applicada, e com proveito, a hydrotherapia ? These su tentada verante
a Fac. de Med. da Bahia no dia 27 de Dezembro de 1856, por Hermelino Ce'Dr da
Silva ... afim de obler o gráo de doutor em medicina. Baltia, Typ. de E. Pedroza.
1856, in-4,.o de 3 ff., ii pp" 1 fi. (B. da F.)

6090. - These que para obter o gráo de doutor em medicina teuciona defender
ManoeI unes da Costa.,. sobre os seguintes pontos. 1.0 Como reconhecer que
hum recem-nascido vivêra depois do nascimento. 2.° Apl' ci.:Jção dos methodos
operatorios empregados na cura dos aneurismas. 3. 0 A procrea~flO dos dous sexos á
vontade é admi:si,'eI na sciencia? l!,o A cholera-morbo será contagiosa? Bahia,
TYZJ. ele E. Pedroza, 1856, in-(j,.o gr. de 1 0.,9 pp. (B. da F:)

6091. - 'l'heses sobre os soguintes pon Los. 1." O que se d 've eD tender por nborto
em nosso direito criminal. 2.° Accidentes das r~ridas d'armas de fogo. 3.° De
terminar o valor therapeuLico das emissõc- ang-uineas, e os revulsivos nos
differentes gráos de phtisica pulmonar. l~.o De cripç;io e clasificação nosologica da
affecçTIo que entre nós se chal1ln blJnba. Apresellt;lr1a e sustentadas perante a
Fac. de Med. da Bahia no dia ... de Dezembro de 1856. por Francisco Bernardino
Fiuza ... para obter o gráo de doutor em medecina. B'lhin, Typ. da Camillo de Lellis
.ilfasson & C.a, 1856, in-lJ..o de 2 fl'., H pp., 1 fi, (B. da l".)

6092. - These que apresenta e pretende su~tent3r perante a Fac. de Med. da
Babia el1l Dezembro de 1856 para obter o gráo de doutor em medicina Antonio

M ~~t
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Mariani Junior. Baltia, Typ. de Antonio Olavo da Fr'lllça Gue I' I'a·, i856, in-q,.o
de 511"., 1(j, PJ?, i n. (ll. da F.)

PonLos: t. O Quae as regras a observar-se em uma autopsia juridica; 2.° O
que se deve entender por med icação alteran Le; 3. o Nos casos de estreitamen Lo
da nrethra qual he a anato:nia patbologica e quaes são lãobem o pro~nostico e Lrata·
mento d'e. La Illoleslia ? i. °Quae são os meios bemortaticos para com DateI' as bemol'·
rbagias provenienLes de [,'rimentos arteriaes, e qual d'elles é o preferivel?

6093.- Thc;;es sobre os seguiuLes pontos dados pela Fac. de Med. da Bnhia.
Lo Exi-Lem monomanias? 2. 0 a hypotho e de dois fetos estarem adherentes pelo
dorso o parlo o ponLaneo poderá Ler lugar? 3.0 Quaes as enfermidades em que deve
ser applicada com proveito a bydrotberapil\? 4.° Qual a natUrf'za do cholera-moIbus
asiatico, e qual o tratamento mais rasoavel e eJIicaz contra esta doença? Que pre
tende sustentar perante a mesma Fac., no mez de ()ezembro de 1856, Antonio Duarte
dn Silva •.. para obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Carlos Pog
gett'i, 1856, in·4.0 de 1 n., i7 pp., i fI. (B. da F.)

6094. - Considerações IlIeclico-legaes sobre um caso con troverso de infracção do
artigo 223 da nossa legislação criminal. Memoria apresentada á Acad. Imp. de Med.
pelo dr. Francisco Ferreira de Abreu. Rio de Janei?"O, Typ. Universal de Labmme?·t,
1857, in-4. 0 gr. de 57 pp. (B. da F.)

6095.-Con iderat;ões medico·legaes acerca do attenLado contra o pudor da menor
Leopoldina Oli refLltação da memoria, apresentada á Acad. lmp. de Med. pelo
dr. Francisco Feneira de Abreu, com o titulo: Considerações medico-legaes sobre
um ca o controverso de infracção do artigo 223 da nOSSfl legislação criminal. Por
Antonio José Pereira das Neves, &. Rio de Janeil'o, Typ. Americana de JoséSoares de
P'inho, 1857, in-4.0 de 5li, pp., 1 fl.

Exp.: DibI. Nacional.

6096.- These npresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 20
de Novembro de 1857 pelo dr. Francisco Portella. Rio de Janeit·o, TYIJ. Imp. e Consto
de J. Villeneuve e Comp., 1857, in-4. 0 gr. de 4 lf., lt,2 pp., 1. fi. (13. da F.)

Pontos: i. o Quaes os preceitos que devem presidir á redacção dos relatorios e
consultas medico-legaes? Qual o valor respectivo destes actos em Justiça '1 Intel'.
pretação e analyse da nossa legislação a re peito. 2.° Da natureza, sede, e causas
da bulba de folie, ouvida durante a prenhez; 3.° Do cbolera morbus. sua sMe, natu
reza e tratamento. Será contagiosa? 4..0 A contracLilidade orgallica e a contra.ctili
dade de tecido, manifestadas no utero durante a gestação, serão uma e a mesma
cousa ou propriedades dilIerentes 1

6097.- These apre eotada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 20
de Novembro de .1857, pelo IÜ. José de Souza Pereira da Cruz Junior. Rio de Janeiro,
Typ. Bt'osiliense de Maxim'iano Gomes Ribeiro, i857, in·4.0 gr. de 4 if., 32 pp., 1. fi.
(B. da F.)

Pontos: L° .00 exercicio da medicina 6 da pharmacia, em quanLo a responsa
bilidade dos profissionaes; 2.° Esboço de uma bygiene dos collegios, applicavel
aos no sos. Reg<l'as principaes LendenLes a conservação da saude e do de'envolvi
mento das forças pbysicas e intellectuaes, segundo as quaes se devem regular os
nossos collegios; 3.° Dos fetos monstruosos; 4.° As raç~s, os sexos e as idades im
pr'irnem caraCLeres reaes na cabeça o sea? Quaes são elles e no que consistem 1

6098.- These apresentnda á Fac. de Med. do Rio de JH:neir.o e susteu tada em.27
de Novembro de i857, pelo dr. Joaquim Francisco de Pau-la Souza. Rio de Janei,'o,
"I'yp. de N. L. Vianna & Filhos, 1857, in-!J,.iO gr. de li, fI., 43 pp., 2.fI. (B. dfl F.)

'Pontos: L° Morte reál e morte apparente. Dos enterramentps precipitados.
Analyse das disposições regulamentares policiaes a respeita; 2.° Operação do bre
pano; 3.° Esboço de uma bygiene de collegios applicaveL aos nossos: regras
principaes tendentes .a conservação da saude, e ao desenv01vimento das forças
plrysicas e in'tellectuaes, segundo as quaes se devem regular 'os nossos coUegios;
4. ° D1s ertação sobre os symptomas e diagnostico da 'cataracta.

6099.- Tlhese apresentada á Fac. de Med. do Rio de laneiro e sustentada em 1.5
de Setembro de 1858, pelo dr. Francisco José :reixeira da Costa. Rio de Janeiro, Typ.
Unív. de Laemrnert, 1858, in-4-.o gr. de 3if., 72 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Da morte real '6 -da morte apparente. Dos enterramentos pl'ecipi
lados; 2. ° Tetanos traumatico; 3.° Period icidade das molestias; 4. 0 Quaes são os
melhores .meios para reconbecer a pedra na bexiga e reconbecida ella, qual o melbor
'e mais seguro meLbodo de praticar a l'especliva aper.ação.
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6100.-These apl'esentada á Fac. de ~red. do Riodo Janeiro e sustenl3da em 29 de
Novembro de 181>8, pelo dr. Alfredo Camillo Valdetaro. Rio de Janeiro, Typ, Imp. e
Consto de J. Villeneuve e Comp., 1858, in-f.t,.o gr. de f.t, fT., 4f.t, pp., 2 If. (B. da F.)

Pontos: LO Tratar da morte real c da morto apparente. Dos entel'l'amentos
P!'ecipita.dos; 2.° Operaçao da Ostula lacrimal; 3.° D.as bonbas: causa, signaes,
diagnostico "prognostico e tratamento. Males consecullvo que dellas derivão; 6..0
Viru e peçonbas.

6101.-Questões formuladas pela Fil'. de !\fedo da Bahia. Do inf"nLicid:o con i
derado ob o ponto de vista medicu-Iegal. -as I' ões traumalicas :IS amputações
devem er praticadas antes rlo desenvolvinwnto do pbenomellos de reacção. ou
de[Jois que estes tiverem cessndo? Do antagonismo entre a' febres Illinsmaticas e a
phtbisica, Dos minsma dos panlanos. The,e pllblicamente defendida perante a mesma
Fac. no mez de Jovembro de 1858 por João I'\epomuceuo Gouçalve .... ;lfim de obter
o grán de doutor em medicina. Baltin, Typ. de Camillo de Lellis Masson & C.a,
1858, in-f.t,.o gr. de 1. fi., H> pp. (B. da F.)

6102.- Tbe~e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Jilneiro e sustentada em 1.0
de Dezer,lbro de 1858 pelo dr. Jo é Vieil'a dos Santos. Rio {le Janeil'o, Typ. de J. X. de
Souza Menezes, 1858, in-4,.O gr. de4, {f., ã~ pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Da morte real e da morte appal'ente. Dos enterramentos preci
pitados; 2 ° Da coquetuche, suas causa, séde, signaes, diagno tico, prognostico,
e tratamento. De que provem a propriedade de ser contagiosa e preservativa; 3.°
Oas causas mais frequentes do aborto; 4.° Que regimen erá mais conveniente para
criação dos exposto da Santa Casa de.Misericordia, attentas as nos a' cirCUll1s1an
cias especiaes; a criação em COOlrnum den tro do Hospiciu ou a privada em casas
particulares. Na pri meira hypotbese O que mais conviria; amamentaI-os com o lei te
das amas que se podem alugar boje, ou com o leite de cabl'a, ovellJa ou vacca 1
Neste ultimo caso o que seria mai util ministrar-lbes o alimento por meio de
instrumentos apropriados, ou aC9stumar a criança a sorvei-o immediatamente do
ubre do animal, sendo este cabra ou ovelba 1 Pófle actualmente ser um desses
systemas considerado tão superior aos outros, que os deva excluir absoluta·
mente 1

6103. - Tbese apresentada á Fuc. de Med. do nio de Janeiro e susten tada em 20
de Dezembro de 1858, pelo dr. Manoel da Gama Lobo. Rio de Janeiro, Typ. de N.
Lobo Vümna, & Filhos, 1858, in-4,.o gr. de 2.1I., 23 pp., 1 O. (B. da F.)

Pontos: LO Morte real ou apparente. Dos enterramento precipitados; 2.° Das
boubas, cansas, signaes, diagnostico, prognostico e tratamento. M:tles secundarias que
d'ellas se derivão; 3.° Tetanos traumatico; 4.° Elepbantia is do escroto.
6i04,. - Concurso para 1ugares de oppositores em sciencias accessorias. Tbese

sobre a questão seguinte. Como haver-se-ha o medico llCI eus relatorios e exames
exigidos pelas leis civis e crimiuaes para avalillr ela integridade ou altera~ão de uma
ou mais faculdades intellectuaes? Apresentada e publicamente sustentada perante a
Fac. de Med. da Babia em 16 de Maio de 18ã9 pejo dr. Rosendo Aprigio Pereira Gui·
marães. Bahia, Typ. de Camillo de Lellis llIasson & C.a,1.859, in-4,." gr. de 1 fi., 16
pp., f.t, tI. (8. da F,)

6105. - Desenvolvimento de diversos pontos dados pela Fac. de Med. da Babia.
Pode-se em geral ou excepcionalmente atlirmar que houve estupro? 'rratamento dll
hydrocele. Bebidas aromaticas. Mole Lia. These apresentada á mesma Faculdade e
perante ella sustentada em Novembro de 1859 por José FeJ'raz de Oliveira afim de
obter o gráo de doutor' em medicina. Ba/lia, Typ. de Antonio Olavo da Fmnça. Guerra,
18ã9, in-4,.o gr. de 12 pp., i ll. (B. da F.) .

6106.- These apresentad,l á Fac. de Med. do Hio de Janeieo e ustentada em 23
de ovembro de t859, pelo dr. Ignacio Francisco Goularl. Rio de Janei?'o, Typ. de D.
L. dos Santos, 1859, in-4..o gr. de ã :/f., lj,2 pp., 1 a. (B. da F.)

Pontos: LO Da. morte real e da morte apparente; 2.° Tratar da ampulaçao em
gej'al e especialmente das valltagens e inconvenientes tios met~odos.operatorios pOTCjue
póde ella ser pralicada;3.0 Febre amarella; 40,0 Be.mostasla clrurglca.

6i07.- Tl1ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 2:3 de
Novembro de 18ã9 pelo dr. Luiz Gomes Ribeiro de Avellar. Rio de .Janeit·o, Typ. de
Peixoto, 1859, in-f.t,.o gr. de 2 tr., 27 pp., 2 If. (B. da F.)

Pontos: i.ODa morte real eda morte apparente;2.oFebre amarella; 3.° Da
menstruação; q.. ° Tumores erectis. 't~ q



476

6108. - Breves considerações sobre o aborto provocado debaixo do ponto de vista
medico legal e humnnilario. Pelo dr. icolauJoaquim Moreira. V. .1nn. Bms. de
~Ied., XIII (1859-60), pg. 216.

EXJi.: Bibl. Nacional.

6109. - Considerações g-eraes sobre o suicidio. Memoria ... pelo dr. Jl\icoláo Joa
quim Moreira. V. Ann. Bms. de llfed., XIV (1860-61), pp. 30 e 5iJ,.

Exp.: Bibl. Nacional.

6UO. - Noticia ácêrca dos embalsamentos por José Tavano, &. (Pal'is, na Imp)'ensa
de W. Renquet e C.a), s. d., in-8.o gr. de Ui pp. (B. da F.)

61H.· Diillculda des dos exames medico-legaes toxicologicos. Memoria apresen
tada á Acad. Imp. de Med. a 7 de Setembro de 1861, pelo dr. Nicoláo Joaquim
l\loreira. V. Gaz. ~!ed. do Rio de Janei1'O, 1862.

Exp.: Bibl. Nacional.

6U2.- Rapidas con iderações sobre o maravilho"o, o charlatanismo e o exercicio
illegal da medicina e da pharmacia. Discmso que em se ão solemne da Acad. Imp.
de Med. em 30 de Junbo de 1862 foi pronunciado ... pelo doutor Nicoláo Joaquim
Moreira, &. Rio de Janeiro, Typ. de M. BlL1Teto, Mendes Campos &. C.a, 1862, in-8.o
gr. de 16 pp. (B. da F.)

6H3.- Eusaio medico-legal sobre os ferimentos e outras oITensas physicas com
appJicaç~o á legislação crim ina I patria... por José Sariano de Souza ... Segunda
ediçuo correcta e augll1enlada. Pel'narnbllCO, João W. de llfedei-ros (Paris, Ailtaucl,
Typ. Simon Raçon e Comp), 01870, in-8.o dê 319 pp.

V. Analyse da:L a ed. pelo snr. dr. Torres Homem, na Gaz. Med. do Rio de la
neil'o, 1863, pp. 85 e 87.

Exp.: Bibl. Nacional.

61liJ,.- O medico nunca revelará os segredos de que fãl' deposita rio (por '1'. H.
[Torres Homem]). ,. Ga?;. 11fed. do Rio de Janeiro, 1863, pg. H>1. (B. da F.)

6115.- Parecer do professor jubilado de medicina legal, o cons. dr. José Martins
da Cruz Jobim, sobre as peças medico-legaes do processo crime, em que são partes a
justioa, autora, e Antonio da Costa Rios, réo, fazendeiro re idente no municipio da
cidade de Pouso Alegre, prov. de l\Iinas. V. Gaz. ilIed. do Rio de Janeiro, :1.864, pg,
:1.26. (B. da F.)

61:1.6.- Apreciação medico-legal da analyse das visceras do cada ver de José An
tonio dos Passos feita pelos pedtos privativos e juramentados da Policia da côrte.
Memoria apresentada ii Imp. Acad. de Med. pelo dr. Fernando Francisco da Costa
Ferraz, &. Rio de Jan8Í'I'o, l'yp. Perse'/!emnça, 1865,in-8.o gr. de:l.6 pp.

E,'P.: Acad. Imp. do Medicina.

611 7. - Esboço bistorico da discussão da Acad. Imp. de l\'Ied. acerca do regula
mento dos medicas verificadores de obitos pelo dr. Pedro Autran da Malta e Albu
querque Junior. Rio de Janeiro, (Typ. 1I1odel'lU! de Ed. Villasboas & C.a), 1866, in-V
de 31 pp. (B. da F.)

6118.- Methodo de Silvester para pl'oduzir a respiração artificial, nos casos de
mol'te apparente, nos recem·nascidos. Pelo dr. J. L. Paterson. V. Gaz. lIfl:d. da Bahia,
I (1866-67), pg. 75.

EXl!.: DI'. J. Z. do Mellezes BI'IlIl1.

ü119.- Questão medico-forense. A loucura instautanea e transitaria. Maranhão,
1867. V. Leal, Lucubrações. (8. da F.)

6120. - nelatorio medico . legal. Exame de sanidade feito pelos peritos da justiça
sobre a pessoa do dr. Jo é Mariano da Silva em 13 de Abril de 1867. Rio de Ja,neiro,
Typ. Ind. Nacional de Cotl'Ím & Campos, 1867, in-lt,.°de 15 pp., 1 fI. (B. da F.)

E' assign. pelos drs. Nicolau Joaquim Moreira, Antonio Correia de Souza Costa
e João Baptista dos Sanctos.
6121. - Considerações gemes obre o suicidio. Discurso p1'Onunciado, na sessão,

olemne da Acad. Imp. de Med. celebrada no Paço da cidade em 30 de Junho de
1867 por Nicoláo Joaquim Moreira, &. Rio de Janeiro, Typ. Pl'ogl'esso, :1.867, in-4,.o
de 15 pp. (B. da F.)

6122. - Breves considerações sobre a responsabilidade medica perante o Codi~o
penal brasileiro pelo dr. Manoel Alves da Costa Brancante. V. Ann. Bras. de Med.,
XIX (1867-68), pg. 39i. (B. daF.)



477

6i23.- Con"iderações medico-juridicas sobreo artigo 205 do Codigo CriminallJra
siloiro. Pelo dr. Virgilio C. Damazio. V. rtaz. Med. d,t Bahia, J[ ( UI67-68), lJl' 19lJ..
22i,2lJ.0.

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

61.24,.- Codigo de ethica medica adoptado pela Associaçào Medica Americana.
Traduzido do iuglez e extrallido da Gazela Medica da 13ahia. Corrocto e accre centado
de alguma notas. Bohia, Typ. de TOlwinho &: C..., i868, in-8.0 de 31 pp. (13. da F.)

6120. - Memoria I ida na Imp. Acad. de Med. pelo dr. CosIa Ferraz em 4, de De
zembro de i865 em resposta ás censuras feitas pelo perito privativo da justiça na
mesma Acad. por causa do exame praticado no cadaver de José Antonio do Pa so'.
V. Ann. Bras. de JIIed., XX (1868-69), pg. 6ílJ.. (13. da F.)

61.26. - Rel,ltorio medico·legal acerca das faculdades montaes de Domingos de
Faria Lopes acc~sado pelo crime ~e homi~idio e apr~selltado. ao dI'. juiz municipal
da 2.0. vara da corte (pelos dr . Jose Joaquim LudovlOo da Silva e Fernando Fran
cisco da Costa Fcrraz). V. Ann. Bms. de Med., XX (i868·69), pg. 669. (13. da F.)

61.27. - Discul'so pronunciado ... pelo dr. F~rnando F,'ancisco da Cosia Fel'l'az,
sobre a verificação de obitos no Rio de Janeiro. V. Ann. Bras. de bIed., XX!
(1869-70), pg. 31. ( 13. da F.)

6128. - AIg-umas reflexões acerca de um exame medico-legal re lamado pela jus
tiça (pelo dr. J. P. Rego). V. Ann. Bras. de Med., XXI (1869-70), pg.153. (13. da F.)

6i29. - Da responsabilidade dos mcdicos no exercido de snas funcções (pelo
dr. Corrêa de Azevedo). V. 1In/!. Bras. dellIed., XXI (1869-70), pg. 313. (B.da F.)

6i30.- Projecto de organisaçào de um serviço medico-legal annexo á Policia da
côrte (pelo dr: Costa Ferraz). V. Ann. Bras. de Med., XXIII (1871-72), pg. 34,7.
(13. da F.)

61.31. - Questão de defloramento. Crime prcvi to no art. 2'19 do Codigo Crimiml.
(Pelo dr. Costa Ferraz.) V. Ann. B1'Os. ele ~Icd., xxnr (1871-72), pg. 388. (13. da F.)

Seguem-so dois pareceres do dr. COlTêa de Azevedo e da parteira Durocber.
6i32.- Um exame ele sanidade. Pele cons. V. F. de Magalhães. V. Gaz. Med. da

Bahia, VII (1.873-7y,), pg. i80.
Exp.: Dr. J. Z. do Monozos Brum.

6133. - 'fhese t1presentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Augusto Fer
reira dos Santo para o concurso de oppositor da secção de sciencias accessorias.
Rio dé Janeú'J, Typ. Acaderaica, i875, in-y,.o gr. (B. da F.)

Ponto: Legislação e jurisprndencia relativas ás atfacções mentnes; da infiuencia
de certos estados patbologicos e pbysiologicos sobre a liberdacle moral.
61.34,.- Uma hora de evidencias contestaveis e por esclarecimento obscuros em

uma questão que devia ser toda medico-legal bem cl[lra.e pllsitivamente e tudada.
Rio de Janeiro, Typ. do Globo, 1.876, in-8.0 de 68 pp. (13 ..da F.)

6130. - Uma estigmalisada na Bahia. V. Gaz. M ed. da Baltia, i876, pg. 429.
(13. da F.)

6i36. - Morte da estigmatisada da Ball ia. V. Ga:::. Med. da Bahia, 1.879, pg. 280.
(B. da F.)

6i37.- D1S remuner[lcões aos medices pelo dr. COl'l'êl de Azevedo. V. O Pro.'/'·'
Med., I, pg. 551.. (13. da F.)

6138. - Theseapresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Ambrosio Leitão
da Cunba. Rio de Janeiro, 'l'yp. de G. Leuzinger & Filhos, 1877, in-í.o gr. dc 2 ff.,
iOo pp., i fi., 3 mappas. (13. da F.)

Pontos: :1..0 Do aborto criminoso; 2.° Das lesões traumaticas cio encepba!o; 3.° Das
lesões organicas do coração; 4. °Operações reclamadas pelos calculas vesicaes.

6139. Medicina legal. Um caso de homicidio por estrangulamento, acompanhado
de algumas reflexõe pelo dr. Alfredo Cal'lleiro Ribeiro da Lnz. V. O Pro.Jl'. Med.,
III, pg. 60i. (13. da F.) 'l.l.j~
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6140.- Quesliío de honra. Collecção dos e criptos do Alabama. Baltia, Typ. de
Aristides Riem'do & C..., 1.878, iu·((,.O de 65-6, pp.

Questão Sousa Braga.
EXIJ.: Dlbl. Nacional.

6lg,1.- QueSlão Braoa. Di cussão do exame medico-legal no dia 2 de Dezembro de
1.878. Baltia, Typ. do lIfonitOJ', 1879, iu-g,.o de 312 pp. (B. da F.)

61g,2.- Terceiro livro do monstruoso drama nupcial de que é protagonista o
medico e leule da Fac. de Med. dr. José Pedro de Souza Braga ... Questão medico
-Jegal importantissima ... extl'ahida do:' jornaes da Babia parti distribuição gratuita
por Manoel Alves Ferrei ra. Bahüt, Typ. de Gama & Filho, 1.879, in -8. o de 32 - g, pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

6143.-0 Dedo de Deos. Questão de honra. O homem é as suas ar.ções. Acçãe
mais notaveis da vida do dr. José Pedro de Souza Braga, &. (Balda), Typ de Lopes
Velloso & c.a, 1.879, in-g,.O de 36 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

61g,g,.- Caso de defloraçiío po t-nupcial negada pelo marido; eonteslação extra
-j udiciaria do exame medico-legal; protesto e repl ica dos peritos. V. Gaz. lIfed. da
Bahia, i879, pg. 8. (B. da F.)

As ig. pelos Snrs. drs. barão de Itapoan, José Francisco da Silva Lima, Francisco
José Teixeira, Domingos Carlos da Silva e Autonio Pacifico Pereira.
6IML- Questão medico-le~al. Caso de defloração post-nupcial negada pelo marido

contestação extra-judiciaria do exame medico I gal ; protesto e replica dos peritos.
(Bakia, Oflicina litho-typ. de J. G. Tou?'inllO, i879), in-8. o de 40 pp.

Sem folba de roslo. Edição em separado do n. o precedente.
Exp.: Bibl. Nacional.

6'14,6. - Ainda o caso de defloração post-nupcial negada pelo marido; resposta
dos peritos aos srs. dl's. Souza Lima e Feijó Filho. V. Gaz. !rfed. da Ballia, 1.879,
pg. 1.07. (B. da F.)

Assig. pelos snrs. drs. barão de Itapoan, J. F. daSilva Lima, Francisco José
Teixeira e Antonio Pacifico Pereira.
61g,7.- Ainda uma vez o caso de defloração post-nupcial negada pelo marido;

exame dos pareceres de Coimbra e Paris. V. Gaz. Med. da Bahia, 1879, pg. iM.
(B. da F.)

Assig. pelos snrs. drs. barão de Itapoan, José [i'rancisco da Silva Lima, Fran
cisco José Teixeira e Antonio Pacifico Pereira.
6ig,8. - O caso de de(loração post-nupcial negada pelo marido; replicas dos prof.

Brollardel e Felippe Simões. V. Gaz. Med. da Bahia, i879, pg. 39[). (B .. da F.)
6149. - Questão medico-lega\. Defloramento. Documentos officiaes e sua analyse

pelos drs. Feijó Filho e Furquim Werneck. R-io de Janeiro, Typ. Gazeta de Noticias,
1878, in·8. 0 gl'. de 35 pp., com uma fig. interc. no texto. (B. da F.)

6150.- Questão medico-legal Braga. Respostn dos drs. Souza Lima e Feijó Filbo.
Rio de Janeú-o, Typ. da Gctzeta áe Noticias, i879, in-8. 0 gr. de 72 pp. (B. da F.)

6HíL- Questão Br'lga. Pareceres dos professores de Coimbra. V.Rev. Mécl., i879,
D. o 3, pg. i2 (B. da F.)

61~2.- Questão Braga. Pareceres dos medicos de Pariz. V. Rev. nfed., 1879,
n. O g" pg. 7. (B. da F.)

6153.· Parecer medico-legal sobre o estado mental de Bento da Silva BOI'ges
apontado como homicida de uma creança da Jurujuba pelo dr. João Francisco de
Sousa, medico dos alienados do Rosp. de S. João Baptista de Nietheroy. Rio de
Janeiro, Typ. lI1ontenegTo, 1879, in-8. 0 gr. de i6 pp. num. (B. da F.)

61.M.· Medicina administrativa. Propriedade e repeliçíio das receitas medicas
(por L.) V. Gaz. Med. da Bahia, i882·83, pg. 523. (B. da F.)

6i55. - Suicídio. These sustentada no Gymnasio Academico pelo sacio P. A. Nabu·
co de Araujo. Rio de Janei7'o, Typ. de Femandes, Ribei7'o & C., i883, in-8. 0 de 16
pp. (B. da F.)

6156.- A jnrisprudencia medir.a e pharmaceutica no Brazi\. Que tão tratada na
Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro, pelo dr. Alfredo Piragibe. Rio de
Janeiro, H. Laemmert&. C., i 88lJ" in-lJ,.O de lJ, ff., 2g, pp. (B. da F.)
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Toxicologia

.6157.- Sor.corros ás pessoas envenenadas e asphyxiadas, seguidos do meios pro·
pnos a reconhecer os venenos, os vinhos fal·ificado·, e para distinguir a morte real
da app~rente. Por M. 1. B. Orfllla .. S~gunda edição. Tradu idos do idioma francez,
e ampllUdos COOl alguma notas por J (oao). F (ernandes). Tavares, &. PaI'is, Impl'essão
deJ. N. Rou,qeron, 1823, in-12.o de lj, JI., 299 pp.

O auetor era natural do Rio de Janeiro.
Exp.: Bibl. da Caroara JIIuuicipal.

61õ8.- Observation d'empoisonnement par t'aeide sulfurique ; par M. Corrêa de
Sena Filho. V. Journal de Chim.11féd., de PhaJ'1l~. etde Toxic., t.:l, 1826, pg. 209.
(B. da F.)

6159.· Exame das amoslra das drogas medicinaes enviadas de Porto-Alegre, pelo
sr. Lourenço Junior de Ca tro, cOlllosuspeila , por serem vendidas por um Indio, e
parecer do sr. Jobim, a respeito das me~mas, como membro da commis ão de exame
das substancias medicinaes, lido na Soe. de Med., na sessão de 16 de Outubro. V.
Sem, de Saude Publ., I, pg. 156. (B. da F.)

6160.· Invenenamento pelo sublimado corrosivo pelo dr. J, M. da C. Jobim. V.
Sem. deSaudePubl., T, pg.275. (B. daF.)

6161. - Considerações sobre o envenenamento produzido pelo acido arsenioso.
These apresentada e suslentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 17 de
Agosto de 1839: por Amancio Raymundo de Mascarenhas. Ri? de JCtneil'o, Typ.
Imp. e Consto de J. Vilteneuve e Comp., 1839, in-4,.o gr. de 13 pp. (8. da I".)

6162, - Considerações sobre o envenenamenlo pelo tartrato de antimonio e potassa.
These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em 17 de Dezembro
de 18M, afim de obter o gráo de doutor por Joaquim Cardozo de Menezes e Soiza,
Rio de Janeil'o, Typ. F1'r],nceza, 184,1, in-4,.o gr. de 14 pp. (8. da F.)

6163.- These apresentada á Fac. de M:ed. da Bahia por Sinfronio Olympio Bacellar.
Bahia, Typ. de Galdino José BizelTa e Companhia, 184,1, in-4.o de 2 JI., 27 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Ponto; Considerações .sobre o envenenamento pelo acido hydroeyanico (prus
sico).

6164.· Considerações sobre a asphyxia por submersão ou afogamento. These que
foi apresentada á Fac. ele Med. do Ri0 de Janeiro e sustentada em õ de Dezembro de
1842 por Jose Luiz de Carvalho Souza Monteiro. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de
Laemmert, 1842~ in-4.o gr. de 37 pp. (B. da F.)

6165. - Considerações acerca do envenenamento do acido arsenioso. These que
foi apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 16 de Dezembro
de 1843 por Luiz Sergio do Amaral. Rio de Janeiro, Typ. Imparcial de F"ancisco
de Pat,llb Brito, 1843, in-4.o gr. de 3 JI., 22 pp. (B. da F.)

6166. - EnvenenarnenlD pelo acida arsenioso; cura completa em 6 dias; observa·
ção do dr. J. ~r. de Noronba Feita!. V. A,'ch. lJ{ed. Bras., II (1845-46), pg. 201.
(B. na F.)

6167. - Envenenamento considerado tanIa em pathologia corno em medicina legal.
These apresentada e susten tada no dia 29 de Abri I de 1846 perante o j ury d oconcurso
para o lugar de substituto da secção medica da Eschola de Medicina da Bahia pelo
dr. Antonio José O'orio. Bahia, Typ. de Epifania Pedroza, 1846, in·q.o de 2 JI.,
30 pp. (8, da F.)

6168. - Curso de toxicologia na Escola Hom,reopatbica pejo dr. Mure. V. A Sciencia,
pg.89.

Exp.: BibJ. da. Camara Muuicipal.

6169.- "Envenenamento pelo acido arsenioso (oxydo branco de arsenico). Ex
.bumação depois ne onze dias ,de mor,to. V. A1·ch. lJ{ed. Bms., IV (1847-48), pg. 66.
(B. da F.)

6170.· Fac. de Med. de Paris. Tbêse pour le doctorat em médecine, présentée et
30utenue le 26 Juillet i849 par Francisco Ferreira de Abreu. Point de la dissertation. ",.

,}-\ 'J
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De la recherchedes priccipaux poisons métalliques. Petl'is, ni.fJnoux, 184,9, in·4,.o gr.
de 2 fT., 7'1 pp., 1 est. (8. da F.)

6171. - Métbode paUl' recherciler, pai' une seule opérJtion, l'ilrsenic, J'antimóine,
le mercure, le cuivre, lo plomb, l'élain, le zinc et l'argent; par M. Ferreira de Abreu.
V. JOltrnat de Chi1n. l1fêd., ele Phann. et ele Toxic., I iv. q" 18q,8, pg. q,91. (8. da F.)

6172. - Recbereile eles pri ncipaux poisons méla Wq ues ; par NI. Ferreiril de Abreu,
médecine brésilien. V. Joul"nctl de Pltarm. "t de Chim., IiI'. 13-14" 18'1,8, pg. 2M.
(B. da F.)

6173. - Métbode générale SUl' la reeherche eles poisons métalliques, par M. Abreu.
V. flépB?'loÍ1'e de Phann. Thêr, -Toxic., li v. 5, 184,8·q,9, pg. 151. (B. da F.)

617q,. - Novo processo para a pe quiza dos principaes venenos melallicos. (Pelo
barão de Theresnpolis.) (Extrattos). V. O Pl'og?'. ~Ieel., III, pg. 1j,9q,. (B. da F.)

6175.- Tilese apresentada á FilC. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 3 de
Setembro de 1852, por Felix Ybarra, rormado pela Faculdade do Estado Oriental do
Uruguay. Ponto: Erelhi. mo mercurial com a exposição de um caso pratico curado
pelos anedi nos. Rio ele JaneiTo, TyZJ. Univ. ele Laemmel't, 1852,.in-4.° gr. de 3 fI.,
la pp. (B. da F.)

6i76.· Indagação do arsenico nos casos de envenenamento por este toxico ; pelo
sr. dr. Pereira das Neves. V. linn. B?'as. de íl'Ieel., IX (1853-154,), pg. 8i.

Exp.: llibl. Naeiollal.

6177, - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em ii
de Dezembro de IBM pelo dr. Balbino Candido da Cunha. Rio ele Janeiro, Typ. Univ.
de L~ernmel'l, 1854" in-4,.o gr. de 3 iL, 28 pp. (B, da F.)

Pontos: LO Da asphyxia em geral, suas causas e signaes; e em particular da
aspbyxia pelo vapor de carvão, e seu tratamento; 2.° Diagnostico das l1emor
rhaglas traumaticas; 3,° Esboço de uma hygiene dos collegios applicave1 aos nossos:
regras principaes tendentes á conservação da saude e ao desenvolvimento das forças
pbysicas e intellectuaes, segundo as quaes se devem regular os nossos collegios.

6178. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada cm 14,
de- Dezembro de i854" por Ernesto Augusto de Araujo Vianna. Rio cle Janeiro, l'yp.
(lo Diario de L. A, NavalTo de AndTClde, 1854" in-4,.o gl'. de 4, tr., 23 pp., 3 map.
(B. da F.)

Pontos: LO Qual é a diITerença entre veneno e medicamento? O que se deve
entender por miasma, contagio e vil'us? Quantas especies se deve admittir destes
principias toxicos, em relação, quel' á sua origem, quer á sua natureza, quel' ao seu
modo de obl'ar sobre a economia animal? 2.° 8m que casos se deve praticai" ~ ope
ração do trepano? Quaes são as regiões em que se pôde trepanar? Sua historia, seus
metl1otl05 e processos; 3.° Esboco da estatistica medica de um dos artabaldes da ci-
dade do' Rio de Janeiro. .

6179.· These de concurso a um logar de lente oppositor da secção de sl:iencias
accessol'Ías apresentada á Fac. de Med. do Hio d Janeiro pelo dr. João Joaquim de
Gouvêa. Rio de Janei-ro, Typ. Un-iv. de Laemmert, 1855, in-4. 0 gr. de 2 tr., 31 pp.
(8. da F.)

Ponto: Do envenenamenlo em geral, analyse e interpretação da no sa legislação
criminal relativa aos crimes desta ordem. Do envenenamento pelos prepa.rados de
arsenico.

6180. - Tbese apresentada á Fac. deMed. do Rio de Janeiro e sustentada em 1.0 de
Dezembro de 1855 pelo dr. Americo Hyppolil.o Ewerton cl'Almeida. Rio de Jemei-ro,
Typ. Univ. clu Laemmel't, 1855, in-4,.o gr. de :L ir., ~7 pp. (B, da F.)

Pontos: LO Da aspbyxia em geral, suns causas e signaes; e em particular da
aspl1yxia pelo vapor de carvào, e seu tratamento; 2.° Da escutação em geral e dos
phenomenos observados por meio <I'e/la pelos quaes se podem diagnosticar as mo
lesl.ias dos pulmões e coração; 3.° Diagnostico diG'erencial da amauroze e cataracta;
4.° fnJlammação em geral e nas terminações.
6181:- 'rbcse apreseutada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentnda no dia

10 de Dezembrú de 18ií5, pelo dr. Joaquim Hermenegildo da França Junior. Rio de
Janeiro, Typ. Univ. de Laemmel't, 1855, in-q"o gr. de 4, tr., 31 pp. (ll. da F.)

Pontos: LO Da asphyxia em geral, suas cansas e signaes; e em particular, da
asphyxia pelo vapor de carvào, e de seu tratamento; 2.° Operações empregada~ para
a cura dos aneurysmas; 3.° Qual a melbor composição de ferro no tratamento da
chlorose? Quaes os casos que a podem indicar ou contra-indicar? 4.° Fracturas e
luxações do maxillar inferior.
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618:2. - These sobre quatro pontos dados pela Fac. de Med. da Bahia apre:>entada
e sustentada perante a lnesma Fac. no dia ilJ, de Dezembro de :1855 por Pranr,isco
Pinto da Cunha Castro ... afim de obter o gráo de doutor em medicina. Bahict, Typ.
de Cumillo de Lellis Masson & C., 1855, in-4,.o de 3 Ji'., 24, pp., I fi. (B. da F.)

Pontos: {. o Quando se poderá affirmar que houve envenenamento 1 2. o Em que
se diITereuçam as fracturas umas dasoutrase qual é o prognostico e tratamento destas
lesões; 3." Deve-se provocar o aborto 1 Si sim, indicar as circumstancias em que elle
!leve ser provocado; 6,. o Adoptando·se a divisão dos alimentos pelo professor Liebig
em plasticos e respiratorios, estes alimentarão de per si sós qualquer animal e mesmo
o homem?
6183. - 1'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janei 1"0 no eoncul'so para um

lngar de oppositor de sciencias accessorias pelo dr. José Maria Chaves. Rio de Janeil'o,
Typ. Univ. de Laemmel't, 1856, in-r~. o gr. (B. da F.)

Ponto: Dissertação sobre o envenenamento pelo gaz d'illuminação e a theoria
geral dos antidotos,
618~. - These apresentada á Fac. de Med. da Bahia e pemnle ella sustentada no

dia 24 de Novembro de 1857 por Augusto Gonçalves Martins, para obter o gráo de
-doutor em medicina. Poutos: Lo póde-se. saber si um individuo foi envenenado pela
morphina? 2. o Apreciação da extracção e do abaixamento na operação da catarata.
3. 0 O cancro sera sempre o resultado de uma diathese, ou será algumas vezes uma
~ffecção sómen te local? 4,.0 Apreciação dos meios. hemostaticos cil'l1rgicos. Baltia,
TY]J. de Ant. Olavo da Pmllç{t GuelTa, 1857, in-4,.o de 19 pp., :I. fI. (3. da F.)

6185. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 24,
de Novembro de 1857 pelo dr. Ricardino Tocantins. Rio de Janeiro, Typ. de N. L.
Vianna&Filhos, 1857, in·q,.o gr. de 1 fi., 34, pp., I fI. (B. da F.)

Pontos: {. o Estudo dns doutrinas physiologicas sobre envenenamento; 2. o Quaes
os casos que reclamam a operação da cataracta, e qual o melhor methodo de a praticar;
3. o A diathese escrofulosa e tuberculosa são identicas ou diITerentes entre si 1 Neste
ullimo caso quaes os caracteres que a distinguem; 6,.0 Causas da phtbisica·pulmonar
no Rio de Janeiro, suas variedades e seu tratamento.

6186. - Noticia sobre as propriedades pbysiologicas e toxicologicas do curare,
dirigida ii Acad. das Sc., pelo snr. E. Pelikan. V. Ann. Bms. de !t{ed., XI (1857-58),
pg. 44,. (B. da F.)

6187.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em ~4
de Novembro de 1859, pelo dr. Eugenio Augusto de Miranda Monteiro de Barros.
Rio de Janeiro, Typ. do Correio j)!Iercantil, de jlf. Barreto, Filhos e Octaviano, 1859,
in-4.0 gr. de 4 ff., 20 pp., 1 fI. (B. da F.)

Pontos: LO Os venenos operão pela sua acção mecanico-chimica ou pela absor
pção 1. O que se deve entender por absorpção 1 2. 0 Preparação da qninina .e suas
propriedades; 3. o Da menstruação; 6,.0 Da coqueluche, suas causas, séde, slgnaes,
diagnostico, prognostico e tratamento. De que provém a propriedade de ser conta
giosa e preservati va 1

6188.- Envenenamento pelo aconito (pelo dr. Bezerra). V. Ann. Bms. de ~fed.,
XIII (1859-60), pg. 38.

Exp.: Bibl. Nacional.

6189.- O curari (pelo dr. Bezerra). V. Ann. Bms. de 1Iled., xm (1859-60),
pg. 182.

EXjl.: BibJ. Nacional.

6190. - These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo
dr. Liberato Adolpho GrÜssel'. Rio de JaneiTo, Typ. Univ. de Laemmm't, {86l,
in-4.o gr. (3. da F.)

Ponto: Do alcoolismo.
6191. - Considerações praticas sobre a posologia. V. Ann. Bms. de ~fed., 1862-63,

pg. 254,.
EX[l.: Bibl. Nacional.

6192. - Études SUl' le curare comprenant des recherches et expériences sul' les
animaux, la dosologie, les voies d'introduction, les propriétés physiologiQues e1
thérapcutiQues de cetle substance chez l'homme suivies de considérations pratiques
et médico-Iegales, par le docteur Auguste Voisin et M. Henry Lionville, &. Pat'i$,
V icto'r il'fa.sson et Fils, i866, in-8. o G

Exp.: Bibl. Nacional.

Gl
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61.93.· Etude médico·légale SUl' le curnre, par M. Auguste Voisin ... et Mi
Henry Liouville ... Paris, Impl'. de E. Murtinet, i866, in·8. o

Extl·. dos .Ann. d'Hyg. et léd. Leg."
Exp.: Bibl. Nacional.

6i94.- Envenenamento de duas pessoas pela trombeteira. (DatuTa nrborea Lin.)
Pelo dr. J. F. da Silva Lima. V. Gaz. lIEed. da Bahia, I (i860-67), pg. 67.

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

6195.- Th~se apresentada á Fac. de Med. do Rio dê Janeiro e sustenlada pnra o
concurso n um lugar de leute oppositOl' da secção de scillncias accesml'ias pelo dr.
José Pt'rt'il'a Rego Filho. Rio de Janeit'o, Typ. de Pinlwij'o & Comp., 1871, in-rJ,.o
gr. (B. da F.)

Ponto: Do envenenamento pela digitnl e di!!italina.
6196.- Di<lgnostico diffel'encial do envenenamento e as moleslias nalUl'aes (pelo

dr. Costo F,:fl·<iZ). V. Ann. Bras'. de Med., XXIl[ (i871-72), pg. 1~6. (B. daF.)
6197.· Diagnoslico entrp. os enveuenamentos e as molesLias naluraes (pelo dr. José

Pereira Rego). V. Ann. Bms. de .iJled., XXlII(Hl7i-72),pp. iIH,2i7,2Jl2c252.
(B. da F.)

6i~8.- Observação de um caso de envenenamento pelo sulphato neutro de atropinn.
Pelo sr. dr. Peçanha da Silva. -V. Ann. Bras. de Jl1ed., XXIII (i871.-7::l), pg. 266.
(B. da F.)

6i99.- Conferencia feita na Escola da Gloria em o Lo de Agosto de i875 pelo
senador José Martins da Cruz Jobim sobre a asphixia. Rio de Janeiro, Tup. do Globo,
i875, iu-8. u de::l2 pp. (B. da F.) •

6200.· Arç50 physiologica do urari pelo dr. Lncerda Filho. V. Aj·ch. do Mus.
Nac., I (I876), pg. ::17 .. (B. daF.)

6201.· These apresentada no anno de i876 á Fac. de Med. da Ballia para o dou·
toramento de Carlos Alberto Tourinho. Bahia, Off. lith.-typ. de J. G. Tourinho, 1876,
in·~. U gr. de 2 jJ., 60 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: L o Acidentes nervosos do alcoolismo; 2. o Que valor podem tel' as cervejas
medicinaes 7, QuaL o melhoI meio de preparai-as? 3. 0 lIIonstruosidades felaes;
4. 0 Banuos.

6202.· Fac. de Med. da D:lhia. These para o doutoramento de Antonio G()nçalves
Ramos. Baltia, Lith.-typ. de J. G. Tou1'inhoj i8i6, in-4. o gr. de 3 :fI., BO PP .. , i fi.
(B.. da F.)

Pontos: L o Accidentes nervosos do a-Icoholismo ; 2.oQual o melhor- trata.mento da
febre amal'ella; 3. o Plexo lombar; 4.° Que valor tem as tincturas? Ha fundadas razões
para o emprego em que são tidos por alguns medicos?

6203.- These de concurso para um logar de lente substituto da secção de sciencias
accessorias da Fac. de Med. da Bahia apresentada á mesma Faculdade em 31 de
Agosto de 1877 pelo dr. Luiz Anselmo da Fonseca. Bahia, Typ. do Diario, 1877,
gr. in-~.o (B. daF.) .

Ponto: Envenenamento pelas strychneas.
620~. - Envenenamento de oito pessoas pelo carbonato de cobre hydratado, vul

garmente denominado azinh3vre, inquinaudo a banha de porco. Observação do
dr. Pedro S. de Magalbães. V. O pj·ogj'. b'led., II, pg. i~3. (B. da F.)

6205.- O Strichnos triplinervia do Hio de Janeiro pelo dr. Lacel'da Filho. V. O
Pro.ql'. lI/ed., II, pg. 542. (B. da F.) -

6~06.· SUl' un nouveau curare, extrai! d'une seule plante, le Strychnos tripli
nervia: par M. M. Couly et Lncerda. V. Repert. de Phaj·m·. et Jouj'nal de Chim. Méd.
Réunis, t. 8, 1880, pg. 6\. (B. da F.) .

6~07.· Communicação ... pelos drs. Lacerd'a Filho e Couty. Novo curare
Strycbnos triplinervia. V. Ann. Bras. de Med., XXXIII (188i-82), pg. 19L
(B. da F.)

6208.- O curare pelo dr. Lacerda Filho. V. O Prog1'. Med., II, pg. 553.
(B. da F.)

6209 .• An.tidoto do. curare. V. Q PI·Ogl'. Med.~ n, pg. 56! (B. da F.)
62iO.· Os pretendidos antidotos do uraei ou cur.are pelo dr. Lacerda Filbo. V. O

PI'O.ql·. Med., II, pg. 5116. (!:l. da F.)
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62i1. - Do alcoolismo produzido pelos vinhos medicinaes (pelo dr. Angu to
Costa). V. Rev. Med., i877, pg. 51. (B. da F.)

~212. - Obs~rvacão de um caso d.e in.toxicação seguida de morte pela adminis
traçao do nrsenlco em dose therapeuLlca. ApontamenLos para o estndo tbrrapeutico
do arsenico. (Pelo dr. Teixeira Maciel.) V. Rev. !fed., i877, pg. 105. (B. da F.)

62i3.- InvestiO'ações experimentaes sobre a acção do veneno da Bothl'ops jnrnraca.
Trabalho executildo no '-tab. do Ml.ls. Nac. pelo dr. Lacerda Filho. V. Arch. do Mus.
Nac., l[ (i877), pg. i, com est. (B. da F.)

62i4. - Idem. AddiLnmentfl. Exame cbimico e microscopico do veneno pelo
dr. Lacerda Filho. V. Arcá. do !fIus. Nlc., U (1.877), pg. i5. (B. da F.)

62i5.- Parecer da Acad. Imp. de Med. do Rio de Janeiro ~obre ns experienr.ias
feitas com o curare pelo sr. João Barbo a Rodrigues. V. Ann. Bras. de Med., XXX
(i878-7\J), pg. 268. (B. da F.)

As~ign. pelos snrs. dr. F. F. da Costa Ferraz, dr. C. Frederico dos antos Xavier
de Azevedo e Augusto Cusal' Diogo

Sabiu tambell1 no Progresso .Medico, III, pg. 97.
6216.- Experiencins publicas acerca do curare. V. R~v. ~fed., i878, n.· de 30 de

Setembro, pg. i9. (B. da F.)
62,[7. - Maneira de acLuar do curare. Parlicularidndes d~ consLrucção elecLro

-muscular. V. O P·l'ogl·. Med., III, pg. 559. (13. da F.)
62i8. - Algumas experiencins com o veneno do Bufo Ictericus, Spix, (Crapaud

du Brésil) pelo dr. Lacerda Filbo. V. 111·ch. do Mús. Nac., III (i878), pg. 33. (B. da F.)
62i9.- ElfeLs lllcaux du venin du Botbrops Jnraraca, par MM. COULy et de

Lacerda. V. L'Ullion Médicale, liv. 2, i8~0, pg. 591S. (H. da F.)
6220.- SUl' l'origine des proprietés toxiques du curare des Inrliens. PaI' M~L Couty

et de Lncerda. V. Repert. de Pllarm. et Jotwnal de Chim. l)féd. Réutlis, t. 8, i880,
pg. 63. (B. da F.)

6221. - Natureza do curare. V. G{tz. /rled. da Bahia, iS80-SI, pg. 229. (B. da F.)
6222. - Colica saturniua consecutiva ao abuso das injecções uretraes de acetato de

chumbo pelo dr. J. F. da Silva Lima. V. GllZ. Med. da Bakia, H180·81, pg. 543.
(B. da F.)

6223.- Museu Nacional. O permanganato de potassa como antidoto da peçonha
das cobrns. 20 de Julho de iS8i pelo dr. J. B. de Lacerda. Rio de Janei1'o, Lombaerts
& C., i88i, in-S." de i9 pp. (B. da F.)

6224. - Museu Nacional. O veneno ophidico e os seus antídotos pelo dr. J. B. de
Lacerda, &. Rio de Janeit'o, Typ. Lomb.lel'ts & C., i88i, in-S.· gl'. de 66 pp. (B. da F.)

6225.- O veneno ophidico e seu antidoto pelo dr. J. B. de Lacerda. V. Gaz. Med.
da Bahia, i881-82, pg. ~~9. (B. da F.)

6:t!26.- M;Iseu Nacional. Investi~ações experimentaes sobre os etreitos toxicos do
succo da malldior.:l pelo dr. J. B. de Lacerda, &. Rio de Janeiro, Typ. e lith. a vapol'
Lomb:wrts & C., 1881, in-(J,.· de 55 pp., com fig. inLerc. no texto. (H. da F.)

6227. - SUl' l'nction toxique du suc de manioc ; par M. de Lacerda. V. Jou?'nal d~
Pha?"/1~. etdeChim., t. IV, H18t, pg. 67. (B. da F.)

Sahiu tambem na Gaz. H~bd. de lIléd. et de C/iim., i88i, pp. 301" 316; e na Gaz.
JUd. de Paris, i832, pg. 3Hí.

6228. - These de doutoramento apresentada á Fac. de Med. dll Bnbia e sustentada
por Manoel de Barros Amorim Sobrinho. Pontos. Intoxicação saturnina chronica. Qual
é o vinbo mais conveniente para a pr'epnraçào dos vinbos medicinaes? Carie e suas
conseqnencias. Qual o elfeito da medicação ferruginosa sobre o s811gue? Bahia, Typ.
Economica, i88i, in'~.· gr. de (J,5 pp., i fi. (B. da F.)

6229.· The!'e apresentnda á Fac. de MI d. por ~Ianoel Alfredo Ceylão e perante
ella sustentada afim de obter o gráo de doutor em medicin~. Pontos. Intoxicnção sa
lurnina chrllnica. Da auscultação no diagnostico da pren hez. Cremaçào cada verica.
A' luz da zoologia moderna póde o homem ser classilicado entre os <Jnimaes ~ Não
constituirá ouLro reino disti acto do reino animal? Balda, Impl". Economica, i8Si,
in-(J,.· gr. de ~5 pp., i fi. (B. da F.)

6230.- De l"JOtagonisme de la morpbine et des alcalo"ides des solanées vireuses
par le baron de Thérésopolis (dr. Ferreira de Abreu). ExLrait du Jo!wnal d'Hygiene

'L/.
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du 4 Mai i882. Paris, au Btl1'eau de la Societé (Imp. Française et An,qlaise de Charles
Schlaebel'), i882, in-4.° de i5 pp. (B. da F.)

No allo da folba de rosto occorre: Publications de la Societé F'1'ançaise d'Hygiélle.
6231.- Breve instrucção para a analyse qualitativa das substaucias mineraes e para

a pesquiza dos venenos mais communs e o exame medico-legal do sangue pelos
doulores Moraes e Valle e Borges da Costa. Rio de Janeiro, Typ. Nac , 1882, in-8.0 gr.
de 206 pp. (B. da F.) .

6232.- Les morsures des serpents venimeux du Bl'ési.l et le permanganate de po
tasse. Faits cliniques recueilli par le doctellr J. B. de Lacerda, &. Rio de Janei1'o,
Typ. e Lit. a vapor Lombaerts & C., '1882, in-8.0 gr. de 26 pp. num. (B. da F.)

6233. - A acção do ai coai e do chloral sobre o veneno ophidico pelo sr. dr. J. B.
de Lacerda. V. União lIfed., '1882, pp. 76 e t09. (8. da F.)

6234.- Envenenamento pelo laudano. Observação cal hiela pelo SI'. dr. Allreliano
Teixeira Garcia. V. União Meel., 1882, pg. 566. (B. da F.)

6235.- Tubo de aviso para o apparelho de Marsh proposto pelo dr. Domingos
Freire. V. Gaz. lI/ed. Braz., I (1.882), pg. 239. (B. da F.)

6236.· Envenenamento agudo pelo alcooI. Observaç:1o do 1'. dr. Sil'la Habello.
V. Gaz. dos Hosp.('1883), pg. U9. (B. daF.)

6237. - Dissertação. Do alcoolismo chronico e sua eonsequencias. Proposições.
Azoto. Das contra-indicações da anesthesia cirurgica. Acçiío physiologica e tberapeu
tica dos alcoolicos. Tllese apresentada á Fac. de Meu. do Rio de Janeiro em 23 de
Abril de i883 para ser sustentada por GI'egorio Mauricio Bello ... afim Lle obter o
gráo de doutor em medicina. Rio cle.Jalleú·o, Typ. dI! J. D. dr. Oliveira, 1883, in-ft,.o
gr. de 1 fi., 70 pp., 1 fi. (B. da F.)

6238.- Dissertaç'io. Do alcoolismo chronico e suas consequencias. PI'oposições.
Das euphorbiaceas sob o ponto de vi ta medico. Fracturas em geral. Da aI imentação
nas primeiras idades. Estudo critico sobre os difIerentes meLhodos de aleitamento.
These apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro em 21 de Ago to de 1883, para
ser sustentada pOI' José Simplicio Monteiro Braga ... afim de obter o gráo de doutor
em medicina. Rio de Janei1'o, TYIJ. e litft. de lIIachado & C.', 1883, in-4.0 gr. de 2 ff.,.
77 pp., i fi. (B. da F.)

6239. - Dissertação. Do alcoolismo chronico e suas consequencias. Proposições.
Dos vinhos chimico pharmacologicamente considerados. Infecção purulen ta. Acção
physiologica e therapeutica do acido phenico. These apresentada á Fac. de Med. do.
Rio de Janeiro cm tO de Setembro de 1883 para ser sustentada por Caetano Antonio
de Azevedo ... afim de obter o grao de doutor em medicina. Rio ele Janeiro, Typ.
MiEital' de Costa & Santos, 1883, in-4.0 gr. de 1 fi., 24 pp., 1 fi. (B. da F.)

6240.- Do cobre por Alfredo Ribeiro de Mendonça. V. Rev. Pharm., I (1884), pp.
24, e 39. (B. da F.)

62M.- Investigações experimentaes sobre o veneno do Crotalus horridu '.'
Pelo dr. Lacerda Filho. V. Arcft. do j.,fus. Nac., II[ (i878), pg. 5i. (B. da F.)

6:242.- Sobre a' acção do veneno do Crotalus, communicacão á Acad. Imp. de
Med. pelo dr. Lacerda Filbo. V. Ann. Bras. de lI/ed., XXXV (i883-8~), pg. 5.
(B.daF.)

62~3.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia afim de.ob-LeI' o gráo de doutor
em medicina por Candido Job de Carvalho. Bahia, Typ. do Jlfonitor, 1879, in-iJ,.o gr.
(B. da. F.)

Pontos: i.° Accidentes nervosos do alcoolismo; 2. o Marcha das moles tias ;
3.° Congestões lymplJaticas; <i.o Qual o mel bar methodo para a preparação dos
vinhos medicinaes.
624.4.- Fac. de Med. da Ba hia. These para o doutorado em medicina apresentada á

Fac. de Med. da Babia por Francisco Joaquim da Silva Ramos. Bahia, Imprensa
Ecollomíca, 1879, in-4.0 gr. de 4, fI., H5 pp., 1 fi. (B. rla F.)

Pontos: LO Accidentes nervosos do alcoolismo; 2. 0 Fistula lacrbmaes e seu
tratamento; 3.° Qual o methodo para a preparação dos vinhos meclicinaes; <i. oQllaes
os meios de absorpção dos medicamentos.
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CLASSE XIX

}\1~A1'OMIA DESCRIPTI
62Mí.- Elementos de o teologia pratiea, ofIerecidos ao ilIu tris imã senhor doutor

José Correia Picanço... Por José Soares de Castro, &. RaMa, na Typ. de Jfanoe/
Antonio da Silva Serva, i8i2, in-!~.° de li ff., 99 pp. num., e mais 5 inn.

Raro.
EXIJ.: Ilibl. Fluminonso.

621}6.- Esboço historico da analomia desde o seu berço até o seculo actual prece
dido de um discurso preliminar sobre a utilidade d'aquella sciencia, recitado na
abertura d'aula, n',) i. o de Março de i837 pelo doutor Jonathas Abbott. BaMa, TY11. c/e
J. li'l'allCO Lima, 1837, in-q.o de i n., 23 pp. .

Exp.: lust. Historico.

62q7." Methodo de demonstrar o apparelllo da audição. These apresentada á Fac.
de Med. do Rio de Janeiro por occasião do concurSll ao lugar de lente proprietario
á cadeira de anntomia, para sel' sustentada perante ella, no dia i6 de Outubro
de i8~9, por José Ma uricio Nunes Garcia. Rio de Janeiro, Typ. IJnp. de li'. P. Bdto,
i839, lll_q.o de 26 pp. (B. da F.)

62li8.- Considerações anatomico-physiolollicas sobre o systema Jymphatico. The e
apresentada á Fac. de,Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i5 de Dezembro
de i8q2 por Severiano Rodrigues Martins. Rio de Janeiro, Typ. de Paula B"ito,
i8q2, in·q.o de 3q pp., (B. da F.)

62q9. - Algumas considerações analomicas sobre a cllruea tran parente; pelo
dr. (A. F.) França. V. Rev. nfecl. Bras., II (i8q2·43), pg. 306.

Exp.: Bibl. Nacional.

6250. - Algumas proposições sobre o systema muscular em geral. The e que foi
apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i6 de Dezembro de 18q3
lJor Luiz Sobral Pinto. Rio d~ Janeiro, Typ. Americana, de I. P. da Costa, i8q3
in-4.ogr. de3 tr., 4 pp.(B. daF.)

625{.- Historia resumida dos vasos Iymphalicos e maneira de os injeétar. 'l'hese
apresentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro,
aos 8 de Julho de 1845 para verificação de seu diploma por Bento Alves Gondim,
bach. em lettrase em sciencias physicas, doutorem medicina pela Univ. de França
(Faculdade de Paris). Rio de Janeiro, T.t/p. Imparcial de Fmncisco de Paula Brito,
i845, in·4.0 gr. de 4 ff., 15 pp. (B ..da F.)

6252.- Generalidades de angiologia e dos systemós em qne ella se divide, redi
gidas pelo dr. Jonatha Abbott, &. Bahia, Typ. de Epiphanio Pedroza, 1853,
in-8.0 peq. de i03 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

62~3.· General idades de arthl'Ologia, pelo senhor dr. Jona lhas Abbolt ... [V
edição. Bahia, l'yp. de Epiphanio Pedroza, i854, ín-8. o peq. de 3lJ. pp., i 11.

Exp.: Bibl. 'acioDaI.

6256,.- Generalidades introductorias ao estudo da anatomia descriptiva, seguidas
de generalidade de osleologia, recopiladas pelo dr. Jonathas Abbotl ... l~a edição,
Bahia, Typ. de E. Pedt'oza, i855, in-S. o peq. de 86 pp. '.... t

EXIl.: BibI. Nacional.
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6255. - Generalidades de myologia, redigidas pelo dr. Jonathas Abbott '" ~."
edição. Bahia, Typ. e Livr. de Epiphanio Pedroza,. 1856, in-8.o peq. de ~9 pp., i fi.

Exp.: Bibl. Nacional.

6256.· Curso elemenlar de anatomia humana ou lições de antropotomia do dr.
José Mauricio Nu.nes Garcia, &. Rio de Janeiro, Imp"ensa de Luiz de Souza Teixeil-a,
1854, in-4,.o de 4 ff., 346 pp., 1 fi., 3 pp. (B. da F.)

Traz um dlappa oxteogellico do senhor conselheiro doutor Jonathas Abbott COOI'
<lenado sohre as épochas em que se desenvolvem os diJIerentes ossos humanos e suas
-epipllyses, e em que se dá a reunião destas, corno a completa ossificação de todas as
peça" de um e queleto, tornada desde os primeiros dias e semanas, mezes e periodos
·da vida intra-uterina até os ultimos annos e idades .•

6257. - Innervação. These apresentada e publicamente sustentada em Julho
'de 1859 pelo doutor Demetrio Cyriaco Tourinho. Bahia, Typ. do Dial'io, 1859, in-4,.o
.de 13 tI., 20 pp., 2 fl'. (B. da F.)

6258.- Concur-o para tres logares de oppositores á secção cirurgica. These que
se propõe a sustentar perante a Fac. de Med. da Bahia em Agosto do 1860 o dr. João
Francisco dos Reis. Anatomia de criptiva. A reunião das duas arterias vertebraes
constituindo o tronco lJasill,lr, e a juncção dos dous tractos opticos constituindo a
commissura ou cliasma optico, são exemplificações do mesmo principio? Se o não
são, em que dilTerem, e qual a sua respectiva utilidade? Bahià, Typ. do JOl'nal da
Bahia, 1860, in'~'o gr. de 12 pp., 4 JI. (B. da F.)

6259.- Fac. de Med. da Babia. Concurso para o lugar de lente do anatomia des
criptiva. Tbese sobre a que~tão seguinte: Considerações sobre o sy trma nervoso
ganglionario, e suas connexões com o systema nervoso cerebro-espinbnl ; su~ten

tada em 28 de Julho de 1862 polo dr. Adriano Alves de Lima Gordilho. Baltia, Typ.
de Camillo de Lellis J1fasson & C.', 1862, in:~.o gr. (B. da F.)

6260.-Fac. de Med. da Babia. Concur o para a cadeira de anatomia des·
criptiva. These apresentada para ser sustentada no dia 29 de Julho de 1862 pelo
dr. .Do.oTingos Cnrlos da Silva. Bahia, Typ. de Antonio Olavo da Fmnça GUeI'Ta, 1852,
in-4 ..o g.r ..(S. da F.~

Ponto: Gland ulas em geral.
6261.- These de cencw'so á cadeira de anatomia descripthra apresentada á Fac.

de Med. da Babirt, pelo dr. Augusto Gonçalves Martins. Ba'~iaJ Typ. Poggetti, 1862,
in-4.o g.r. ~B. daF.) .

Ponto: Glandulas em geral.
6262.- These para concurso de um lugar de oppositor da secção cil'Urgica apre·

sentada e sustentada perante a Fac. de ~'led. da Bahia pelo di'. Alexandre AJIonso
de Carvalho. Ponto. Qual a orig-em do nervo grande sympathico? Baltia, Typ. de J. G.
Tourinho, 1872, in-í.o gr. de 26 pp., 5 ff. (8. da F.)

6263.- These para o doutorado em medicina que deve sustentar em Novembro
de 1874, Romualdo !l1àrtins Alves. Pontos. Apparelho genital da mulher. Pode-se
em geral ou excepcionalmente al'firmar qne houve estupro? Salubridade publica da
Bahia. H~morrhagia uterina durante o delivramento e suas indicações. Buhia,Im·
prensa Economica, 1874, in-4. o gr. de 74 pp., 1 fi. (B. da F.)

6264. - O corpo humano. Fragmento de uma' obra franceza: versão de (I.) Sim
pliciano (M.) Braga. Rio de Janeil'o, Dias d(~ Silva Ju,nio1', (Typ. Carioca), 1877, in-8.o
de 46 pp. (B. da F.)

6265.- Viagem lttravéz do corpo humano. V. Gazeta de Noticias de 15 de Janeil'o
de 1881. (8. da F.)

E' assignado por Carolino de Harveva, anagramma do 5nr. Verediano Carvalho,
que o usa nos escriptos alheios á sciencia da sua profissão.
6266.- Historia da anatomia. Lição inaugural do curso de anatomia descriptiva,

na Escola de Medicina do Rio deJanelro pelo professor da respectiva cadeira dr. José
Pereira Guimnrães, &. Rio de Janeiro, Typ. da Escola de Serafim José Alves, 1882,
in·8. o gr. de 31 pp. (B. da F.) .

6267.- Conservação de cadaveres pelo dr. A. Pacifico Pareira. V. Gaz. Med. da
Bahia, t88:2-83, pg. 54. (B. da F .)

6268.- Li\ões sobre anatomia e physioJogia dos centros nervosos professadas
na Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo dr. J. A. Fort durante o anno escolar de
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i882, 6:. Rio de Janeü'o, Fa1'O 6: Lino,.ed. (Typ. Imp. c Consto de J. Villeneuve 6: C."J,
1883, in-4.o, com fig. interc. no texto. (B. da F.)

6269.- Dissertnção. Aponevrose omo·claviculnr. These npresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro ero 22 de Outubro de 1883, para ser su tentada pelo dr. Ignacio.
Marcondes Rezende, da Faculdade de Bordeaux .. ' afim de puder exercer a sua pro
fissão no Imperio do Brazil. Rio de Janeiro, Typ. de Lettzin,qel' 6: Fil/ws, 1883, in-4.o gr.
(B. da F.)

6270. - Tratado de anatomia descripliva pelo professor dr. José Pereira Guima·
rães ... IIIustrado com mnis de 400 gravura~. mnitas das ljlllH'S coloridas, Lo volume.
Rio de Janei1'o, H. Laemmert 6: C.", s. d. (1884), in·4.o de XXVII - 412 pp., com fig.
interc. no texto. (B. da F.)

\

------ I..'t~





CLASSE XX

HISTOLOGIA

6271.- 'l'he e apresentada li Fac. de !\Ied. do Rio de Janeiro para o concurso a
um lugar de lente substituto da secçã0 de sciencias cirurcrica., pelo oppo'itor dI".
Lucas Antouio de üliveil':l Catta Preta. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmel't,
1857, in-IJ,. °

Ponto: Sobre a cellula cancerosa.
6272.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de JalleiJ'O e sustentada em 2~

de Novembro ele 1858, pelo dr. An[lstacio Luiz do Bom uece soo Rio de Janei1'o, Typ.
ele Francisco ele Paula Brito, 1858, in-í. o gr. de /1 Ir., 65 pp., 1 tl. (B. rta L".)

Pontos: LO Critica da tbeoria cei lula!' ; 2.° Das modificações que a [lrenl1ez pócle
occa ional' na intelligencia e no moral da lIJulber; 3.° DiatIJcsis; 4. 0 Ulilidacle da
organograplJia vegetal e da ootanica em gemI.

6273.- Fac. de Med. da Bahia. Thcse publicamente sustentad3 fi 7 de Ag-o to de
1860 em concurso pura um elos tre lugnres vagos de oppo itores da secçflO cirurgica
por Domingos Carlos d3 Silva. Ponto. Tileoria das cellulas con iderada como ele
mento anutomico. Bahia, Typ. de jlanoel A.qostinho da Cruz !Jlello, 1860, in-~.o gr.
de:12 pp., 2 ff. (B. da F.)

G27~. - Da cellula cancerosa. Hespo ta ao . . , dr. Nicoláo Moreil'a (pelo dr. Sousa
Costa). V. Gaz. llIed. do Rio de Janeú'o, 1863, pg. 78. (B. da F.)

6275. - Considerações sobre a cell ula nos pl"odur:tos p3 thologicos ... pelo ~r. dr. P.
Autran da M. A. Junior. V. Ann. Bl'Cts. de Mui., XV (1863-6~), pg. ;~2.

EX(l.: Musou Nacional.

6276.- Fac. de Med. da Bahia. Concurso para um lugar de oppositor da ecção
medica. Funcções do figurlo. Tl1ese su 'tentada em Fevereiro de 1871, pelo dr. Claude
miro Augusto de Mor3e Caldas. Ba/tia, Typ. de J. G. TOLlTin/w, 1871, in-~.o gr. de
3 tr. 3i-9 pp. (B. da F.)

Ponto: Algumas considerações anatomo-bistologicas sobre o figado.
6277.- Tbeseapresentad3 para seI' su tentada na Fac. de Med. da Bahia em No

vembro de <1.872 por Salustiano José Pedro a ... para obter o gráo de dontor cm me
dicina. Pontos. Histologia dos rins e SU1 pall.lOlogia. Pu tula malig-na e ~eu trata
mento. Glycerina considerada como vehiculo ph~,rmaceutico, Da 31ubridade
publica da Bahia. Bahia, TUp. Constitucional, 1872, in-~.o gr. de 22 pp., 1 fi.
(B. da F.)

6278.- The e apresellt311~ á Fac. de Med. da Bahia p3ra ;:er sustentada em Junho
de i873 por Eduardo Moon Wilson... (Ifim de poder exercer a sua profissão no
Imperio do Brasil. Ponto. Das ultimas parliculas ou molecnlas org3uicas em rel3çào
á physiologia e á pathologia moderna. Bahia, TYJ!. Amal'icana, 1873, in-IJ,. o gr. de
i n., 27 pp., i 11. (B. da F.) .

6279.- These 3P.l'ilsenlada e sustenlada na Fac. do Merl. d3 Bahia em Novembro
de 187:3 POI' M3uoel José de Pinho ... para ooter o gráo de doutor em medicina. Pon
tos. Histologia dos rins e SU3S alterAções mOl'bidas na albumiuuria e na mole tia de
Bright. Póde- e em ger31 ou excepcionfllmente allirnl[11' que houve estupro 1 Qual é
omelhor trfltamento dn angina diphterica. Ferid3s por nrmas de fogo. Bahia, Typ.
do Diario, 1873, iu-~.o gr. de 22 pp., L 11. (B. da F.)

6280.- Tl1ese apresentada á Fac. de ~Ied. para ~el' publ:camente su tentada em
Novembro de '1873 por Epiphaniú José Pedros3. " para obter o gráo de doutor em
medicina. Pontos. Histologiu dos ovarios, suas alterações normaes e pathologicas.
Qual o melhor tratamento da febre an13rell3 1 Telano' traumalico e seo tratamento.

62
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Do infanticídio con iderado sob o ponto de vista medico-legal. Rahia, Typ. do COl'.
l'cio da Bahin, 1.873, in·4,.o de I fi., 31, pp., 1 n. (8. da F.)

6281..-Tl1e e que apre enla para ser puhlicamente su tentada em lovembro de
I874 per:1I1te a Fa.:, de Med. da B~hia alim de olJler o grão de doutor cm medicina
Virgilio Tavares de Oliveira. Ponto. Hi tologia dos rins c sua nlteraçõcs morbidas
na albuminuria e na molestia de BrighL. Qunl o melllOr tratamento de febre ama·
relIa? Peridas por armas de fogo. Do infanticidio ob o ponto de vista medico·le
gal. lJaltiCl, Typ. do Diario, 1.874, io·4.0 gr. de 22 pp., 1 fi. (8. da F.)

6282.-1'bese para o doutorameuto de Agrippino Ribeiro Pontes ... Pontos. His
tologia dlJs rills e uas alteraçõe morbida' nil albuminuria e na rllolestia de Ilright.
HeLlJorrl1:lgias traumaticas. Qual o melhor tratamento das febres pernicio'a'? Como
ret.:onhecer-se que houve nborlo cm um ca o metlico-legal? Baltia, Irn1Jl'ensa Eco
nomica, I874"ill·4.ogr. de35pç.,i a. (B. da F.)

6283.- (Tecidos dn ubstancia conjunctiva, sua enumeração e caracteres que os
distinguenl.) Filc. de "Ietl. ua Bailio.. These de concurso a uma vaga de oppositor
da secção cirurgica apre'enlada pelo dr. Antonio J. Pereira da Silva Araujo, &. Ba·
/tia, III/pl'ensa Economica, 1875, in-4.0 de 87 pp. num. (H. da F.)

6284.- Fac. de Med. da Babia ... These inaugural de Erneslo Alvaro Pereira de
Miranda. Baliia, Imprensa Economica, 1.875, in-4.0 gr. de 2 if., 55 pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponlos: LO Hislolo~ia do baço; 2.° Gangrena por embolia e por atheroma arte
rial; 3.° Quaes as medidas preventivas da invasào do cllolera Illorbus e da febre arT,a
relia; 4.° Qual o melllor processo para a preparação do vinho ohalybiado.
6285. - Note SUl' la slructllre et la signification morphologique des glandes storna

cales de li1 cistude d'Enrope, par MM. CI. fotta Maia e J. Benal1lt. Travail fait au
I~boratoire d'hisLologie du College de Frant.:e. V. Al'cltives ele Physiologie Normale
e Palhologique publ. por MM. 8rown-Séql1ard, Charcot, Vulpian, '!:l.me ,érie (1.877),
pg. 67, com 1 est. cal. (B. da F.)

6286.- These apresentada á Fac. de l\fed. do Bio de J!lneiro por Antonio de Siqueira
Carneiro da Cunha. Rio de Janeiro, Typ. Central de Eva?'isto R. da Costa, 1.878, in-4,."
gr. de 1. fi., LH pp., 1. fI. (B. da F.)

Pontos: LO Autonomia da cellula; 2.°Das quin'as ; 3.° Do melhor metbodo curati
vo das feridas accidentaes e cil'Ul'gicas; 4.° Das inclicaçOes e contra-indicações da me
dicação I'evulsiva no tratamento das lIlolestias internas.

6287. - Beitrage zur anatomischen Keontniss der Hautdecke des Ornitbor
hyncbus p1JradOXU5, InauguraI-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der
medicilliscben Facultãt der Rbein. Friedrich·Wilhelrnsni-Uversilãt zu Bonn, vor·
gelegL und mil den beigfügten Theseu vertheidigt am 26 Juli 1879 Vorrnittags 1.0
Uhr von Ludwig Ribeiro de Souza Fontes nus Rio de Janeiro in Brasilien. Bonn,
D?'uc1c von J. Trapp, 1879, in-4.0 gr. de 2 ff., 1.6 pp., 1. fI., 1 est. (B. da F.)

6288.- Notas micrographicas pelo dr. Pedro S. de Magalhães. V. Gaz. Med. da
Baltia, 1.880-8I, pg. 396. (B. da F.) .

6289.- These apresentada á Fac. L1e Med. do Rio de Janeiro para o concurso a
um lugar de substituto da ~ecçflo de sciencias cirurgicas ... pejo dr. Henrique Ale
xandre Monat. Rio de Janeiro, Typ. Carioca, 1881., in-4.0 gr. (B. da F.)

Ponto: Histologia dos epithelios.
6290.- Tbesc de sufficienci:l apre.entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo

dr. Eugeuio Alexandre Poncy, formado pela Univ. de BruxeJlas. Rio de Janei?'o,
1J'yp. Montene.ql'o, 1881, in-4.0 gr. (8. da F.)

Ponlo: Dos diversos metbodos de numeração dos globuJos de sangue.



CL.A.SSE XXI

PATHOLOGIA CIRURGICA

A

Obras geraes

6291.- Algumns propo~lçoe~ cimrgicn,. The e npreseutnlla ii Fac. cJ Med. do
Rio de Janeiro e suslenlndn em 7 de Dezembro dI) 18M" por OOl1ling"os do 5, Paio'
Ran:iel Sodré Pereirn, Rio de JanfJil'O, TUp. Univ. ele Laemmel't, i81q" in·11,o gr. de
:~ ff., 7 pp. (B. da F.)

6292. - DisserLaç50 ácereil do modo de cxplo!"ar as ferida e as frilr.tu ra, prece·
dida de ore es r.on iderações úcercn da importilncia e rliLllcululld 's do di;rgnostico
em cirurgin. The:e :lpresenlada á [<'nc. lie Mrd. do Bio de J:JIleil'o em 30 de No·
vembro de 184,5 e perante elli1 sustenladn por Albino Moreira da Co,ta Lima. Rio de
Janeiro, Typ. bnpalcial de Frallcisco de Paula Brito, i8M>, in-4,.o gr. de 4, 0'.,
28 pp. (B. da F.)

6293.- Curso de patholo~ia externa professado na Fac. de Med. da Bnhia, no
anuo de 18!J,7, pelo dr. Manotll Ladisláo Aranba Dnntns. Bahia, Typ. de Epifanio
Pedl'oza, 18117, in-fJ,.o de 4,36-XIX pp. num., e mais 1. ino. de erl'atas. (E. da F.)

V. Analyse pelo dr. R. J. Haddock Lobo nos Ann. de !fied. Bras., 1If, pg. 7r.; e no
Arch. Med. Bras., IV, pg. l.9.

6294.· Algumas proposições cil'lugicas. Tbese apre entadn á Fac. de Med. do
Rio dl:l Jnoeiro e sustentadn em 18 de Dezembro de 186,7 por João José da 1I0cha.
Rio de Janeiro, Typ. ImpaTcial de F. de Paula Brito, 1.817, in ·4. o gr. de 3 II'., l1
pp. (B. da F.)

6295.· Algumas proposições cirurgicas. Tbe,e apresentnda á Fnc. de Med. do
Rio de Janeiro e ustentada no dia 19 de Dezembro de 184,9 pur José Cu'torlio da
Fomeca Paes. Rio de Janei'ro, Typ. Nacional, 18(j,9, in·(j,.o gr. de 5 ff., 3 pp.
(B.·daF.)

6296. - T hese lIppresenlada á Fac. de l\1ed. do Rio de Janei 1'0 por Candido Manoel
de Oliveira Quintana. Rio de Janeiro, Typ. Impul'cial de ,1[. J. P. da S~lva Junior,
1855, in·4,.ogr. de2(j,pp. (B. daF.)

Pontos: LO InOamação em gel'al e todas sllas tel'minações; 2. 0 Altel'ações do
sangue nos casos de Ileglllazias ; 3.° Opel'ações do tl'epano; 4. ° Quaes as alterações ca
davericas, que se podem conrundi I' COIl1 alterações patllologicas; quaes as allel'açõe
patllologicas, que desapgal'ecern t.Iepois da nlul'le.

6297. - TlJese sobre os quatro seguinte.; ponto~. 'ferro inações da ia Uam mação. Tra
tamento da Ilydrocele. ELllerHs, sua :wção phy iolo,d!l8 e theJ'apeuLica. Pode-se em
geral ou excepcionalmente afirmaI' que houve stupro? Apresentada á Fac. de ~fed.

da Bahia e perante a mesmn ustenlada no dia ..• de Novembro de 1858 por João
Adrião Cllaveg ... nrim de obte r o g-rúo de doutor em medicinil. Bahia, Typ. de
Ga;rlos Pog.rJetti, f858, in- l1.0 gl'. de i fI., i(j, pp., i fi. (B. úa F.)

6298.· 'fllese aprllsentadil e que preten de pllblicnmenLe snstenlnJ' perante a' Fnc.
de Med. da l3ahia Rodrigo Pereira Sodré, para obter o gl'áo de doutor cm medicinn.
Pontos. 'ferminacões da intlammação. 'l'raLilmeuto da hydrocele. A evncnaçõ's
sang-uineas conviráõ nas congestões cere.braes? Pulvl:lrisação, SUHS diJferente, es
pecies, e regras ou preceitos para preparação dos pós em geral. Ballia, Typ. de
Gados Poggetti;1858, in-4.0 gr. de (j, tr., 1.2 pp., i n. (B. da F.)
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6299. - Programma do curw de patbologia externa na Fac. de Med. do Rio de
Janeiro, orrcrecido aos sr'. estudantes de medicina pelo dr. Autuuio Ferreira
França, &. Rio de Janeiro, Typ. e li/h. Imparcifll de Felia; Fe I' J'C i r(/, & Camp., 1.871,
in-8.o de !}32 pp. (B. da 1".)

6300 .. - These de sufficiencia apresenLadn á Fac. de Med. do Rio de J~neil'o por
José Las ala y Mercadel'. Rio de Janei7'O, Typ. do Globo, 1.875, in-fl,.o gr. (13. da F.)

Pon to: InUamlnação simples em ger~l, seu diagnnstico, prognostico, terminações e
tral.a nJellto.

630i.- Compendio de pathologia cirurgica elementar ou resumo das lições feitas
em 1878 na Fac. de Med. d,) Bahia pejo M. Domingos Carlos da Silva ... Obra
adaptad'a no esl.udu clinicos e Lleslinada ao u o dos alumnos. Bahia, Impl'enS!l Eco
nomica, 1878, in-fl,.O de 192 pp., i n. (B. da 1".)

6302.- Elemento. de pathologia externa pelo dr. Antonio Ferreira França, &.
Rio de Janeiro, Typ. Nac., '1879, in-).o de 579-6 pp. (B. li,) 1".)

D

Molestias do apparelho digestivo e annexos

6303.- Sobre o volvo curado poJa introducção de huma sonda pelo anus, feita pelo
dr. MeireJles, cm 1831. V. Rev. lVled. Flu'nl., I, n.o i, pg. i3. (D. da 1".)

630fl,.- Dis erl:lção sobre as hemorrhoid;ls. These apresenlada e publicamente
sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro, em 2!} de Setembro de 1835,
para cumprir com o artigo :1/j, da Lei de 3 de Outnbro de 18;)2, que rege o exercicio
da arte medica ])0 Imperio do Brasil por 1. B. A. Imbert, doutor em medicina pela
Fac. de Iontpeltier, &. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Consl. de Seiqnot-Plancher e C.a,
1.835, in-fl,.o gl'. de fl,l pp. (B. da 1".) ,

6305.- Ob_ervação do SOl'. dr. Carrou dll Villards, relativa a um caso de estreita
mento do intestino reclo, por elle operado, sendo a operação seguida pela morte. V.
Anu. Bras. dell1ed .• XlI (1858-69), pg. 107.

Seguem-se sobre o mesmo as umplo: Carla do dr. J. 1. Gornet; Discurso pronun
ciado pelo di'. Manuel Feliciano Pereira de Carvalbo; Carla do mesmo ao dr.
Josué Torres de AIbllqucrquc e Resposta cl'este; Discurso do dr. Ferreirá de Abreu;
Discurso (2.°) do iiI'. M. Feliciano Pel'l)ira de Carvalho; Carla do dr. Gornct; Carta do
dr. Carron du Vi Ilards; Discurso do mesmo: e Notas e ohservacões aos iliscursos do dr.
M. Feliciano Pereira de Carvalho pelo dr. L. V. De-Simoni. •

Ex]>.: Dibl. Nacional.

6306.- Observação ele UIlI Caso de estrangulamento interno, segllido de cura,
coIbida na enfermaria de clínica interna, pelo sr. José Francisco de Paula e Siilra.
V. Ga~. Med. do Rio de .1aneiro, 1862, pg. 129.

Exp.: Bibl. Nacional.

6307.- These apresentada á Fac. de Med. da Babia em Junho de i86'~ para.sel'
sustentada pelo dr. C. G. Oeunehy. Ponto. Fissul'a do anus ouulcera dolorosa do
reetnm•. Bcthia, Typ. de Camillo de Lellis ll[asson &: C.', 186fl" in-fl,.o gr. de 7 pp.
(B. da 1".)

6308.- These que apresentou á Fac. de Med. da Bahia para ser sustentada em
Novelllbro de 1870, afim de obter o gl'áo de doutor em medicina, Francisco Rodrigues
Cardozo. Bahia, Typ. de Camillo Lellis )Jasson &. C., 1870, in·fl,.· gr. de 1 fi., 30 pp.,
2 Ir. (8. da 1".)

Pontos: LO Lesões inte linaps e seu tratamento; 2.° Tral.amentll dn. ~naina diph
tlJerica ; 3.° HCIlJOrrlJagia pllerperal e eu tratamento; ~,o Vinhos medicinaes.

6309. - Iléus : injections forcée d'e~lu froide ; applicalion de la glace a I'intérieur
et a I'exlerieur: guérison; per le docteur Pacifico Pereira. V. Gazette 1l1écl. de Paris,
t. 1."', 1872, pg. 4.86. (B. da 1".)

63:10.- Adenile inguimll chronica e idiopatbica ulcerada. Ligeiras considerações
sobre· as adenopathias inguinaes. Observação (por Silva Saotos). V. Al'chivos de Med.,
1.874, pp. 30, U2. (B. da F.)

63H. - Concurso para a eadeira de pathologia externa. Das fistulas pelvi-rectaes
superiores. These apresentada para ser sustentada no dia 3 de Agosto de 187fl, pelo
dr. Alt'xandre Affonso de Canalha. Bahüt, Typ. do Dicwio, :187fl" in-fl,.o gr. de 62
pp., 6 ff. (B. da 1".)
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6312. - Sobre a fistula do anus pelo dr. J. L. Paler on. V. Gaz. Mecl. da Bahia,
1876, pg. 21:i2. (8. da F.)

6313. - Estreitamento nbrosü da extl'cmidade inI'rior do recto; rectotomii1 p 'I
galvano-cau tico; cura sem acciuent~s pelo dr. Vicente de Saboia. V. O l'1·Ogl·. Med.,
I, pp. i8 e lJ,2. (D. da F.) .

63b.- Enchondroma da paroLic1n esquerda. Ex.tirpação da glandula, Cura pelo
dr. Jo.é Pereira' Guimarães. V. Ann. Hras. de Med., XXVlIl (1876-77), pg. 29 .
(B. daF.)

6315. - Clinica cirurgica. Ob crv:tç[1O de um caso de condyloma do aau e dege
nerescencia gordurosa do recto, colhida na clinicrl do 1'. di'. Vicente Saboia, no
Hospital da Santa Casa da Misericordia. V. E tt/do JIedico, 1877, pg. 1:26. (B. da F.)

6316. - Estreitamento abroso do'reclo . reclotomia pelo esmagador dc Cha. aignllc;
cura. Ob-el'vação pelo alumno Domingos Alves de Mello. y. Gaz.Iled. da Ba/tia,
1877, pg. 352. (B. da F.)

6317.- Fac. de Med. da Bahia. These pnra o doutorado cm medicina por Domin
gos Alves dc Mello. Bahia, Typ. d~ Al'istides Ricardo & C,a, -1877, in-lJ,.O gr. de 4 IT.,
1.0lJ, pp., 1. fL (H. da F.)

Pontos: LO Dos estreitamentos rectae , suas causas c tratamento; 2.° Do galvano
-caustico e suas applicações; 3.° Vi~hos medicinaes; 4.° Qual o melhor tratamento
da febre amarei la ? .

6318. - Fac. de Med. da Bahia. l'hese para o doutorarlo em medicina apresentada
])01' Antonio Evangelista do Castro Cerqu,ira. Bahia, Typ. de A/T01lS0 Ramos & C.",
1.877, ill-4.0 gr. de 3 11'., lJ,7 pp., 1. n. (B. da F.)

Pontos: LO Fislulas pcrineaes c seo tratamento; 2.° Feridas das al'ticulações ;
3. 0 no melhor tratamento da febre allJarella: ll.O Que valor tem os oleos me-
dicinaes. .
6319. - The e :lpresentada á Fac. de Med. do Rio de J:lneiro por Ial'ic> Nunes

GaIvão. Rio de Janeiro, Typ. da Reforma, 1877, in-1.0 gr. de 211'.,65 pp., 1 n.
(B. da F.)

Pontos: L" llos eslreilamenlos 00 eSOIJhago; 2.° Oa asphixia ln gernl :
3.° Das feridas penelrante uo tborax; l!." l~scroplJulose.

6320.- Emprego oa ergotina nos casos de pl'olapso do recto (por A. de A.) V.
Uniiio ilcad. de 16 dc Ahril de 1880.

Exp.: Billl. Nacional.

6321.. - File. de Med. dn B~lhiu. These para o doutorado em medicina apre ~Il

tada por Eduardo Marinho. Bahia, 1.'yp. de João GOl1fltlves TOlW inllO, 1880, in-4."
gr. de 2 IJ., 50 pp., 1 n. (8. da F.)

Ponlos: ~.o Fislulas cio anus; 2.° Qual o mel bar proce so dú pl'úp3raçào dos
vinhos medicinaes; 3.° Considerações sobre o parlo prematuro artificiat; l!.o
Emissões sanguineas no tratamento da pneumonia.
6322.- Eucalyptus globulus pelo dr. J. Remedios Monteiro. V. Gaz. J[ed. da

Ba/tia, (1881.-82), pp. 18 e 8lJ,. (B. d:l F.)
6323.-Tbese de ufIiciencia apresentada ~ Far. de Med. do Rio de Janeiro e

sustentada pelo Dr. Adolpho LallLz, da Univ. de \VurziJurgo. Rio de Janeil'o, TlIP·
de J. n. de Oliveil-a, 1882, in-,!1-o gl'. de 311'., 5i-1.l, pp., '! n. (8. da F.)

Ponto: Do caninorna do cal'dia.

c
Molestlas dos vasos

(VEIAS E ARTElllAS)

6321.l,.- Cura de um aneurisma da poplitéa, por meio da ligadura ua cl'ur,il,
segundo o methodo de Scarpa, pclo Dr. J. C. Soares de MeireJle . V. Sem. de
Saude. PlIbl., r, pg. 239. (B. d:l F.)

6325.- Da enfermidade chamada - hemol'l'hoidas - observada no Brllzil, pelo
doutor João Lopes Cardoso MlIchado, de Pernambuco. y. Dial'io de Sallde, 1 '3:>,
pg. 1.21.l,. (B. da F.)
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6326. - Dissertação inaugural sobre a phlebite em geral. These apresentada e
sustentada perante á F'lc. de Med. do Rio de J'lUeiru em 18 'de Dezembro de
1838, pOl' José Polic:lrpo de Ar,lUjo e OIiveiru. Rio de Janeú'o, Typ. de J. Cre
micl'u, 1838, in-~.o gr. d [17 pp. (B. da F.)

6327. - Con iderações sobro os aneurismas da aorta e hum novo processo para a
ligadura d'esta arteria; e das iliacas primitiv[I intoma e externa. 'fhese que foi
apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em -lO de Dezembro
de 1839, por Luiz da Cunha Feijó. Rio de Janeiro, Typ. de J. S. Saint-Amant,
1839, in-f.l,.o gr. de ~õ pp. (B. da F.)

6328.- These apl'escnlada a Fac. de Med. dn Bahia para o concur o ao lugar de
substituto da secção cirurgicn por Matbias Moreir[l Sampaio. Bltltia, l'yp. de
Galdino José Bizerra e C.", 18113, in·q,.· de 4lf.~i7 pp. (B. da F.)

Ponto: Lesões ar'ganicas das arteria .
6329. - Algumas propo ições sobre ns varizes da pemas. These apresentada e

publiuõmente ustenta~a penmte a E cola de Med. do Rio de Janeiro aos 30 de
OULubro de 184,3 pur José Penna, natural de Boiouha (na Ilalia), d(lutor em medicina
e cirurgia p 'Ia mesma OnÍv. para a verificação de seo diploma conrorme mandão as
leis em vigÕr. Rio de Janeiro, Typ. Univ. du Laemmert, 184,3, in-4,.o gr. de 7 pp.,
i fi. (B. da F.)

6330. - Aneuri,ma da aorta de cendenle fnendo saliencia na região dors<ll, com
carie e I'rnctura da 6." e 7." coslellas c10rsaes e das apophyses Lransversaes elas ver
tebras correspondentes (porL. V. De-Simoni). V. Ann. dellfed. Bras., I (18[lÕ-4,6),
pg. 82.

Exp.: Bibl. Nacional.

6331.· Propo ições sobre nueurysma . The e apresentada e publicamente sus
tentada perante a Fac. do Med. da Bahio no dia.9 de Dezernbro de 184,0 por Luiz
Gonzag-a Moreira de Alrneic1n ... panl obLer o grao de doutor em medi(;iua~ Baltia,
Typ. de Epi{anio Pedl'oza, 184,6, in-4.0 de 'illf., 3 pp. (B. da F.)

6332.· Communicação do ar atmospherico com o systema arterial (pelo dI'. Paula
Caudidu). V. Ann, de llIed. Bras., II (184,6-47), pg. 263_

Exp .. Bibl. Nacional.

6333. - Cura extraordinar'ia de um grande aneurisma, por meio das applicações
de golo ajudado do tratamento debilitante; pelo sr. dr. João Ferreira da Silva.
V. Mch. llfed. Bras., III (184,6-47), pg. 284. (B. da F.)

633'L' Ob.ervação de um aneurisma I'also ci rcumscripto da arteria brachial,
ourado em 2 mezes e !) dias pela ligadura segundo o methodo antigo; colhida na
elinica do sr. dr. M. F. Pereira de Carvalao; por Pedro Carlos da Costa Cabral.
V. At-ch. llfed. Bras., IV (184,7-~8), pg. 100. (B. da F.)

6335. - Observação de um aneurisma I'also cireumscripto da arteria pediosa
submeLLido á acção da g-alval1o-punctura por duas vezes no e,pa('o de 30 dias sem
resultado algum, e curado em 20 dias pela ligadura immediata; coIbida na clinica
do illm. sr. dr. Manuel Feliciano Pereira de Carvalho; pelo iuterno ... João
Bapti:ta dos Santos. V. Arch. Med. Bras., IV (184,7-4,8), pg. 124,. (13. da F.)

6336. - Cura extraordinaria de um grande aueurisma, por meio das applicações
de gelo ajudallo do tratamento debilitante (pelo dr. João Ferreira da Costa). V.
Ann. de Med. Blas., lI[ d8f.l,7-48), pg. 67.

Exp.: Bibl. Nacional. .

6337.· Observação curiosa de um aueurisma falso, complicado de diversas outra&
lesões e seguido de morle j pelo dr. Heginaldo Netto Caldeira. V. An-n. de jJfed.
Bras., IV (18lt8-4,9), pg. 69.

Exp.: Bibl. Naç,ional.

6338. - Aneurisma da poplitea direita: ligadura da femural em seu terço supe
rior j cura, pelo dr. A. da Cosia. V. Alln. B1·as. de jJfed., VlII (i852·53), pg. 223.

Exp.: Bibl. Nacional. .

6339.- Tbese apresenlada á Fac. deMed. do Rio de Janeiro, e sustentada em fi
de Dezembro de 1854, pelo dr. Carlos Augusto Fernandes de Castro. Rio de Janeiro.
Typ. Univ, de Laernmel't, 1854, in·4.0 gr. de õ IT., 38 pp. (B. da F.) .

Pontos: LO Diagnostico e cura espontanea dos aneurismas; 2.° Existem medi·
camen tos au tbelm inticos? 3.° Que elemenlos anatomicos concorrem para a organi.
sação vegetal? Estes elementos são modificações de um lypo unir.o e fundamenlat ou
independente entre si debaixo do ponto de vista oI'ganogellico~
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6340.- Tl1e~e obre o. ponlos seguintes. L° Aprpeiação dos melhodo empregado
na cura dos anenrismas. 2.° Qual a n:Jtureza da eholera-mol'bu aSlatlea qnal o
tr~lameuto mais rasoav~1 e eillcaz .d'e.la molestia? influencia da quantidade do
alimentos sobre o organismo. 4.." EXI tem suporfetaçõ ., Apre eulada c li lenta.da
perante a ~ae. de Mod. da Bahia pC1r Aristides Ju~to Cajueiro do Campo ... para
obter o grau de doulor em medieiu'l. Bahia, l'yp. de E. PedroM, 1856 in-4 ° de
2 lf., 26 pp. (B. da F.) , .

634.1. - These aprf\ \ntada e suslcnlada perante a Fac. de dell. da Bahia por
Antonio da Cruz Cordeiro ... p~Il'a obtf\r o gráo de doutor em medicina. Bahia,
Typ. deCmnillode Letlisl1hsson&C., 1856: in-ú,.ode 3 fL, 21 pp. (B. daF.)

Pon los: L ° AJ1re.cia~ão dos metlDdos em pregados na cum rIos aneurismas;
2. 0 Accldenles das fendas de armas de fogo; 3.° Influencia da quantidade de alimen
tação subre a saude; '•. ° Relação da cllimica com diversos ramo da medicina.
63~2_- These de concurso ao Illg-nr rle lenle lIbstiluto dn secção de scit.'ncias

cirurgieas apre entada Ó fac. de Ml'fl. cto Rio ue Janeiro cm ~laio de 1857 pelo
dr. Antonio Ferreira Frnnçil. Rio de.Tal/eiro, Empreza l'yp. Dous de Dezembro,' 1857,
in-ú,.ogr. de2/J'., 31-7 pp., 1 a· (B. da F.)

Ponto: Dos aneurismas externos em geral.
6343.· Estudo obre a introduc iio espotanca do ar nas veias (por E. deftloura).

V. Rev. do Athenêo ilIed., n·o 2, HJ65, pg. 13. (B. da F.)
63ú,4..- Aueuris01as no terço superior' da arteria fel'lnoral esquerda; rotura conse

oJUtiva do vaso .•. refi xõe;. PeIL\ dr. M. ftI. Pires Caldas. V. Gaz. A-led. da Bahia,
I ( 1866-67 ), pg. 281.

Exp. : Dr. J. Z. do MODOZOS Bl'Um.

63!1,5. - TIJese que susten ta cm Novembro de 18G8 para obter o gráo de doutor
em medicina pela Faculdade da Ballia Francisco do Santos Pereira. Bahin, l'yp.
Conservadora, 1868, in-(j,.o gr. de 2 ff., 70 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: L° Aneurysmas cspontaneos e eu tratamento; 2.° Tboracenle e e suas
indicações; 3.° Astbma; 4.° Como reconhecer·se que bouve aborto em um caso
medico-lagal.

63(j,6. - Fac. de Med. da Babia. These que parn obter o gráo de doutor em medi
cina deve sustentar Thomaz Rodrigues da Cruz. Bahia, Typ. do Diario, 1871, in-(j"o
gr. de 1 fl., 63 pp., 1 fl. (B. da F.)

Pontos: 1. °Que juizo deve-se fazer do curativo dos aneurismas por meio da
compressão; 2.° Icebre typbica; 3.° Vinhos medicinaes.

63(j,7.- These parn o doutorado apresentada a Fac. de Med. da Bohia e que
perante a me mn su tenta em Novemlll'o de 1871 FIa io Aug-u to Falcão. Bahia, Typ.
de J. G. Tourinho, 1.871, in-4..o gr. de 1 n., 20 pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Que juizo se deve fazer do curativo dos aneuri mas por meio de
injecções; 2. ° Ictericia dos recem-na cidos e seu tratamento; 3: ° Pnde-se em. geral
ou excepcionalmente alIirmar que bouve estupro? 4.° Dos elIeltos tberapeutlcos do
opio pode-se inferir sua acção plJysiologica.
634.8.~ Aneurisma da poplitéa (por Pedl'O Moreira). V, Gaz. Med. da Ba/tia, V.

(1.871-72), pg. 29.
Exp.: Dr. J. ·Z. de Menezes Brum.

634.9.- Aneurisma traumatico eircumscriplo da arcada palmar; operação; cura.
Pelo dr. J. A. de Freitas. V. Gaz. Med. da Bahia, V (1871.-72), pg. 153.

Exp.: Dr. J. Z. do MODezos Brom.

6350.- Caso de aneurysma popliteo: cura pela compre são digit.al, Observo cli
nica cirurgica pelo acad. Ribeiro da Cunha. V. Gaz. 11'Ied. da Baltza, VI (1.872-73),
Ipg. U3.

Exp.: Dr. J. Z. de :MeDezes Brom.

. 6351.- Cura do aneurysma da arteria pediosa pela ligadura da .tibial nn~erior.
Clinica do dr. Augusto 'reixeira Belfort Rox.o. V. Gaz. Med. da Ba/ua, V, (1.8/2-73),
Jlg. 1.39..

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

6352.- These apresentada par:1 ser publicamente su~tenLada perante a Fac: .de
Nled. oda Bahia em Novembro de 1873 afim de obt~r.o grao de douLor em medICIna
por Constaucio dos Santos Poutual. Pontos. Que JUIZO deve-se fazer do traltamenlo
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dos aneuri maR por meio da compressão? Hematnrin endemica dos paizes quentes.
'l'I'atamenLo dos kisLos do ovaria. Qual a melhor preparn~iio do vinbo chalybeado?
Bu/lia, Typ. do Diario, 1.873, jn_~.o gr. de 67 pp., i fi. (8. da F.)

6a53.· Th se :Ipl'e.;entada á Fal.:. de Med. do !1io de Janeiro por Luiz PinLo de
Nlag'alhães Siqueil'a. Rio de Janeiro, Typ. Academica, 187::1, in-lJ,." gr. de 1 fi., 82 pp.,
i fi. (B. da F.)

Pontos: LO [)o tralamento dos aneury mas; 2." Da aspbyxia por suspensão;
3." Acupl'e sura; /k." Pneumonia.
6351i,.- TratamenLo de um aneurisma popliteu pelo gelo. Serviço do dr. Constan

tino Machado. (Por Amancio Joaquim Pereira Cuidas.) V. Gaz. lIfed. da Ba//'ia" VII
(1873-7lJ,), pg. 1Mí.

Exp.: DI'. J. Z. do Monozo, Brulll.

Ij355.· Aneurisma vaI umo~o da parLe superi 01' da arteria femoral esquerda em
um individuo de idade nvançnda. Cura exponLiln ea depois de violenLa infIammnção
(lo sacco. (Pelo dr. J. Per'irn Guimarães.) V. Rev. Med., 1871i,-75, pg. 275.
(8. da F.)

6356.- Aneurisma da arteria popliLéa llirl'iLa em um individuo moço. Cura pela
compres ?lo meclwnica, indirec.Ln C inLermiLLenle da crural, mi dobra da virilba.
(Pelo dr. Jose Pereira Gnimnrães.) V. Rev. Jfed., 1874.·75, pp. 296, 310.
(8. dn F.)

0357. - Aneurisma da radial. Compressão digital, curn. V. NO?·te·Academico,
1.875, pg. 30. (8. da F.)

6'358.- Aneurisma d3 nrlerin ilinca extel'Da e qUOrda curndo pela ligadura da
iliDca primitiva cOl'respondente. Pelo dr. 1\1. ~I. Pires Cald~s. y. Gaz. Med. da
Bahia, 1816, pg'. 201. (8. da F.)

6359.- Aneul'isma da carotid" externa direita e da metade da primitiva; lig-allura
desLa arteria ; morLe no tercciro dia. Hospital da Caridade. Clinica do dr. M. M. Pires
Calda,. V. Gaz. lIfed. dI! Bah.ict, 1876, pg. 4.39. (B. da F.)

6360.- Aneurisma da arteria popliLea ; c1)mpre são digitnl ; cura. Observação pelo
intel'no Domingos Alves de Mello. V. Gaz. Med. da Bahia, 1876, pg. 535. (B. da F.)

6361.- Observaliiío clinica de um caso de aneurisma da arteria femural. Ligadura
da ilinca-extel'lla, operação praLicada pelo dr. Alfredo Guimarães. Quéda da ligadura
2-1 dins depois da operação. MorLe. Pelo dr. Leitão da Cunha. V. Rev. Med., 1876,
pg. 37. (B. da F.)

636:l.- Aneul'isma da caroLida primitiva esquerda. Applicação da elecLricidade
sobre a superficie externn do Lumor. Primeiro e unico caso conhecido de emprego
deste processo. Cura. Pelo dr. José Pereil\1 Guimarãe8. V. Rev. llfed., i876, pg.1.86,
com 1 tig. (B. da F.)

6:l63.- Aneurisma da poplitéa esquerda (pelo dr. José Pereira-Guimal'iies). V.
Rev. ~[ed., 1877; pp. 158,181.. (B. da F.)

ti36li.· Aneurisma da cal'otida externa e pal'te da primitiva; ligadura desla ar Leria ;
desapp,lrecilneuLo compleLo do lum01'. Aneurisma do Lronco bracbio cephalico 78 dias
depois da operação: l1emorrhngia faLaI. Pelo dr. 1\1. M. Pires Caldas. V. Gaz. llfed.
l,b Bllhill, 1877, pg. 200. (B. da F.)

6:l6iL- 'l'bese apresenLadr.l'á F'le. de Med. do nio de Janeiro por Antonio Moreira
BasLos. Rio de Janeiro, Typ. de G. LeuZ"ÍlIgel' <\: Filhos, 1878, in-Ii,.o gr. de 2 ff.,
53 pp., 1 fi. (8. da F.)

Pontos: LO PlJ-legmalia alba dolens-sua natureza; 2. ° Do envenenam'enlo pelo
]l!JOSplJOfO; 3. 0 Transfusão; 4. o Do jalJornndy: sua aeç<10 physiologica e tIJerapeutica.
6366.- Aneurisma arLerio-veno-o da dobra do cotovello direito. Cura pela com

pressão digiLal e inLermiLLente, exercidn pelo proprio doente, alternadamente na
11umeriJl, au longo elu lJraço, o no pouto occulJado .pulo aneurisma, pelo dr. José
l)eruira GuimarJes. V. O ProfF. Med., nr, pg. 5ML (B. da F.)

6367.' Aneurisma reincidente eliJ popliLéa curado pela flexão pelo dr. J. L.
Pater on. V. Gaz. Med. lia Bahiu, 1879, pg. 162. (8. da F.)

6368.· DisserLação. Bas v3riccs. Da criminalidude nas crinnças e nos velhos. Do
tratamento uas feridas cirurgicas e necidenLaes. Beribel'i. These apresentada á Fac.
de Meu. do Bio de Januiro elll 30 de Maio de 1879 e pel'an Le a da Bahia sustenLnda ...
por Hunrique A. Monat. Rio ileJancil'o, Typ. Carioca, 1879, in-í. o gl'. de 2 ff., ti2pp.,
i 11. (B. da F.)
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6369:- Fa~. ~e Med. da ~ahia. These para o doutorado em medicina apresentada
por Sabmo RibeIro de AlmeIda. Bahia, Imprensa Ecolwmica, :1.879, in-4:." gl'. de 1 fi.,
75 pp., i fi. (H. da F.)

Pontos: LO Varize lymplJatiças e lymphol'l'hagia; ~.o Aspbyxia pOl' e tr'angu
la\"lo; 3.° Phleugmâo; 4." [<'ebre amarei la c seu tratamento.

63711.- These apresentada em 30 de Agosto dc i880 á Far.. de Med. da Babia para
s~r.sustenta~a por Amancio da Qunha Malta, afim de obter o gráo de doutor em me
dlclQa. Balua, Typ. deLop~s Vellozo & G.a, 1.880, in-4:,o gr. de 4: JT., U pp., :I. fi.
(B. da F.)

Pontos: LO Ql;lalo melhor tratamen lo rlos aneurysmas; ~. o Composição chimica
do ar athmospbel'lco; 3.° Estados terminativos da inQammação; 4.° larcba da
molestias.

637L - Observação de um caso de ancul'ysma da axillar e querda. LiO'adura da
subclavea, pelo dr. Pedro Aífonso Franco. Cura. (Pelo mesmo). V. Arch.ode Med.,
Gil'. ePhann. do Brazil, n.07, 1.881, pg. 3. (B. da F.)

6372. - Contl'ibuição para o estudo dos aneurismas da arteria hepalica a propo iLo
de um caso observado no Hospital da Mi ericordia pelo dr. D. A. Martins Costa. Rio
de Janeil'o, TOp· de G. I.ellzin.qer & Fil/tOs, 1882, in-8.0 gr. de 38 pp., i n. com ,I
est. (B. da F.)

G373. - Tbese para o doutorado em medicina apresentada á Fac. da Babia em 1.4:
de Julbo de :1.883 e perante elIa sustentada por Fabio Lyra dos Santo. Bahia, T'IIp.
dos Dous Mundos, :1883, in-4:. o gr. de 3 íf'l 4..7 pp., 1. 11. (8. da F.)

Poo tos: LO Qual o tratamen to que mais aproveita na cura dos aneurysmas ; 2. °
Hypoemia intertropical; 3.° Considerações acerca do abortamento; '1. ° Nascimento
tardios, nascimentos peno os.

6374:.· Dos aneurysmas em geral. Das relações que existcm entre o adenoma, o
sarcoma e o carciuoma da glandula mamaria na mui bel' e do diagnostico em sua evo
lução inicial. Secção physiologica e therapeutica do salycilato de soda. Do opio chi
mico-pharmacologicamente considerado. Thesc apresentada á Fac. de Med. do Rio
de Janeiro em 28 de Setembro de 1883 para ser sustentada por José Welling-ton Cabral
de Mello .. , af1m de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeif'o, Typ. de G.
Lellzinger &. Filhos, :1883, in-4:. ° gr. de 2 fI., 68 pp., 2 fI. (B. da F.)

D

Molestias dos ossos e das articulações

6375.· Dissertação inaugural sobre o osteosarcoma, e as especies d'elle com
hUllla descripção d'hum caso d'elle mais raro. The e apresentada c sustentada a i8 de
DezeJ!lbro de :1835, perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Jorge Mangold, &.
Rio de Janeil'o, Typ. de I. F. Ton'es, i835, in-r.,.o gr. de i9 pp. (8. da F.)

637ti. - These apresentada á Fac. de Med. da Babia para o concurso á cadeira de
pathologia externa em :1.0 de Abril de i837, pelo dr. Francisco Sabino Alves da
Rocha Vieira. Balda, Typ. da Aurora de Serva e Gomp., :1837, in-4:. o de 3 JT., 24.. pp.
(B. da F.)

Ponto: Dissertação solJre a caria das vertebras.

6377. - Proposiçõe" sobre a degeneração cancerosa dos ossos em geral ou osteo
-sareoma e suas diversa.> formas. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de
Jáneiro por occllsião do concurso ao lugar de substituto da secção cirurgica, para
ser sustentada perante ella, no dia 26 de Abril de :1.839 por Francisco de Paula
Menezes. Rio de Janeiro, Typ. Impa1'c. de F. deP. Bl'ito, :1839, in-4:.o gr. de 23 pp.
(B. da F.)

6378. - Observação sobre huma fractura do parietal direito, complicada de contu
são e ferida irregular da partes molles e outras le ões graves, por José Pedro de
Oliveira, dr. em medo V. Rev. !Jfed. Bms., I (i8U-4:2), pg. i77.

Exp.: Bibl. Naoional.

637!L- Dissertação acerca da consolidação das fracturas. These apresentada á Fac.
de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em :1.° de Dezembro de :184:5 por Modestino
Carlos da Rocha Franco. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laernmert, :18M;, in·4:. ó gr.
de 5 fI., 36 pp. (B. da F.)

63
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6380. - Dissertat;ão ácerca das luxações do max.i1Iar inferior. Tbese apresentada á
Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 18 de Dezembro de 18M) pelo dr. José
Marianno da Silva. Rio de Janeiro, Typ. Impa'/'cial de F"atlciscu de Paula Bl'itu, 184,6,
in-4,.O gr. de 3 ff., 20 pp. (H. da F.)

6381.- Fractur3 completa das costellas slernaes com depressão p3ra dentro;
theoria da formação do callo ; cura perfeita em 25 di3S. (Pelo dr. J. 1. Rodrigues.)
V. A1'ch. nIed. Bl'as., III (184,6·4,7), pg. 6. (B. da F.)

6382.- Observação de um osleo-sarcoma, occupando a (ace dorsal do 2.°, 3.° e 4.."
metacarpianos esquerdos ... Colhida ... pelo dr. J. R. de Souza Fontes. V. Al'c/i.
Med. Bras., III (184,6·4,7), pg. 25. (B. da F .)

6383.- Um caso de necrose do osso maxillar inferior com queda de todos os dentes
e de touo o rebordo alveolar do me mo maxilJar, em con equencia de uma dôr de
dente (por Abilio Cezar Borges). V. A?'ch. Med. Bl'as., IiI (184,6-4,7), pg. 173.
(B. da F.)

638lj,. - Algumas consideraçõe sobre a caria. Soa definiç50 e differença da necrose.
'l'he e apre entada á FllC. de Med. do Rio de Janeiro e o tentada em 31 de Março de
184,9 por Honorio Jo é da Cunha Gurgel do Amaral. Rio de Janeiro, Typ. Imp01'cial de
F. de PaulaBl'ito, 184,9, ia-!1.0 gor. de 8 pp. (B. da F.)

6385.· Di sertação sobre o apostema osseo com um caso em que esta moleslia foi
curada sem trepanação. Tbe e apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada em 14, de Julho de 18!J,9, pelo dr. J. E. T. 'Vinlher, doutor em medicina
pela Univ. de Copenhague. Rio de Jal1eil'o, Typ. Univ. de Laemmcl't, 184,9, in-4,.o
gr. de 3 ir., 32 pp. (B. da F.)

6386. - Dissertação inaugural sobre as caries da. verlebras. Tbese apresentada á
Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustl'ntada em 10 de Dezembro de 18IJ.9, por Feli
ci~simo Jo é Freire Durval. Rio de Janeú'o, Typ. Bmsiliellse de F. M. Fe,'/'cira, 184,9,
in-4,.o gr. de 4, ff., !O pp. (B. da F.)

6387.- Estudo sobre as variações de comprimento do membros elvianos na
coxalgia. The e de Pedro Francisco da Costa AI varenga. Lisboa., Imprensa de Fmn
cisco Xaviel'de Souza,i850. in-8.0 gr. de 4,6 pp., i fi. com 1 est. (8. da F.)

6388. - Preferencia do melhodo de Dupuytren no tratamento das fracturas do
collo do (emur. Memoria apresentada á Acad. lmp. de Med. eill 4, de Julho de :l.8~6,

para obter o titulo de membro adjunto, pelo no so finado collega o dr. Luiz Joaquim
de Almeida Arai auto V. Ann. B'·as. de Med., "VI (1850-5:1.), pg. i62.

V. o Rela torio do dr. Antonio da Cosla EObre esta memoria, no mesmo vol. daI
Annaes, pg. {75.

Exp.: Bill!. Nacional.

6389.- Fractura da clavicula (pelo dr. Nicoláo Joaquim Moreira). Y. Goz. dos
Hosp., II (1851-52), pg. {3i.

Exp.: Dr. D. A. Marlins CosIa.

6390. - Das luxações da coxa anatomicamente estudadas. These de concurso ao
lugar de lente substituto da Fac. de IIIed. do Rio de Janeiro, pelo dr. Francisco
Praxedes de Andrade Pertence. Rio de J oneiro, Typ. Univ. de Laemmel't, 1852, in-4. C>

gr. de 4 ff., 4.2 pp. (B. da F.)

639:1.. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e ustentada em 13
de Dezembro de 1852 por Domingos de Lima t"erreira de Brito. Roia dc Janeiro, Typ.
Univ. de Laemmel't, i852, in-4,.o gr. dI;) 3 ir., 4,0 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Das molestias dos maxillares superiores em geral, e em particular
das degenerações d'e tes ossos e seu tratamento; ~.' Dos alimentos; 3.° Existe per
feita identidade cbimica entre a fibrina e a albumina animal e a fibrina e a albu
mina vegetal? 4.° Qual é a origem destes corpos no sangue?

6392.- Duas palavra ácerca de um ca o ue carie do dous terços inferiores do.
(emur esquordo, consecutiva :t um Lumor branco da articulação femuro·tibial. (Pelo
dr. lo é Ribeiro de ousa Fontes.) '\ . Ann. B,'os. de Med., VllI (1852-53), pg. ~34,.

(8. da F.)

6393. - These sobre quatro pontos dados pelas Fac. de Med. da Babia apl'esentad'a
e su tentada perante a mesma Fac. em Dezembro de :1.855 por Francisco Mendes
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de Amol'im ..• pua obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Antonio
Olavo (Ü~ França GltCI'1'C! e Comp., i8il5, in-fl:, n de 3 II., 2f~ pp. (TI. da F.)

Pontos: l.0 Qual o diagnostico, progno Uco e tratamenlo da fractul'as; ~.o Qual
a influencia do clima sobre o desen vol vimento das molestlas; 3.° Sendo-no apre
sentado o cadaver de um recem-na cido, como reconbeceremos se nasceo vivo ou
morto? ~. ° Quaes os signaes di fTerenciaes da carie e da necrose 1

639f~.- Pontos formulados pcln Fac. da Bnhia. Lo Nas fracturas das imme
diações das juntns, qual o mclhor meio de obter a consolidação sem comprometter a
mobilidade da articulação? 2. ° .Apreciação dos melhodo operatorios empregados
na cUI'a dos aneurisillas. 3.° Existem superfetacões. 4,." Qual o tratamento que mais
tem aproveitado na febre nmarella. Pill'a serem em th(l~n nstenlnàos pel'nnte a
mesma Fac. em Dezembro de :1856 Jlor João Francisco dos Heis ... para obter o gráo
de doutor em medicina. Bahia, 111! T!lp. da Cados Po9!7et1i, :1856, in-lJ..ogr. de 2 tr.,
20 pp., :1 fi. (B. da F.)

6395.- These apresenladn á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada para o
concurso a um lug,ll' de lente substituto, pelo oppositor dr. Lucas Antonio de Oli
veira Calta Pretll,. Riv de Janeil'o, Typ. Univ. de Laemmet·t, i857, in-fJ,.· gr.
(B. da F.)

Ponto: Fracturas do ante-braço.
6396. - Thesc apresentada e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em 26

de Novembro de :1857 por Felicinno Antonio da Rocha; aOm de obter o grão de
doutor em medicina. Pontos. :1. ° Oual o dingnostico ditr rencial da carie e da
necrose, suas caUS3S, e o prognostico de umn e outra? 2.° Queimaduras e seo tra·
tamento. 3." Convalescença. 4,." Como conhecer- e que uma criança nasceo viva?
Bahia, Typ. de E. Pedl'oza, :1857, in-lJ.. ° de 2 II., :16 pp. (B. da F.)

6397. - These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada pelo dr. João Antonio de Bnrcellos. bnch., em' sciencins physicas pela Fac.
de Montllellier. R'io de Janeiro, Typ. G1IUnabal'ense de J. N. Gonçalves, i858, in-lj,."
gor. (B. da F.)

Pon to: Considerações sobre as doenças dos ossos.
6398.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 30 de

Novembro de :1858, pelo dr. Guilherme José Teixeira. Rio de Janeiro, Typ. de N.
Lobo Vianna& Filhos, :1858, in·4.0 gr. de 2 II., 43 pp., i fI. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Symptomas e diagnostico das fracturas em geral; 2.° Da bemoptise,
suas causas, signaes, diagnostico, prognostico e tratamento'; 3. ° Phlegmão diJIuso;
q,. ° Da materia e das propriedades geraes dos corpos.
639!J. - These apresentada á Fac. de Med". da Bahia e perante ella sustentada em

Novembro de i859 por José Alexandre Soeiro de Faria ... afim de obter o gráo de
doutor em medicina. Pontos. Consolidação das fracturas. Metastases. Terminações
da infIammação. Pulverisação, suas especies e regras ou preceitos para a preparação
dos pós' em geral. Bahia, Typ. de Ant. Olavo dc! Fmnça Guel'l'a, :1859, in-fI,." gr. de
i6 pp., i fi. (B. da F.)

64,00.-These que se propõe a suslentar perante a Fac. de Med. da Bahia em No·
vembrú de :1859 Ernesto Mendo de Andrade e Oliveira afim de obter o gráo de
doutor em medicina. Poutos dados. Lo Serão duas formas da mesma molestia o
rachilismo e a osteomalaxia? 2.° Feridns penetrantes do peito. Pode-se em geral ou
excepcionalmente affirmar que houve estupro? Herança. Ba!tin, Typ. de Ant.
Olavo da Fmnça Guel'ra, :1859, in-fJ,.u de 5 tr., 27 pp., i fi. (D. da F.)

640:1.- Fac. de Méd. de Paris. Thêse pour le doctorat en chirurgie, presentée et
soutenue le 2 AoÚ.t i860 par Henrique Lopes, ne à Maranhão (Brêsil). Des fractures
do radius et du rôle physiologique et pathologique du Iigament interos eux de
l'avant-bras. Pal'Ís, Ri,qnoux, i860, ;n-4.0 gr. de 2 II., 3f~ pp., i fi., 2 e t. (B. da F.)

6~02. - Tbese sobre os seguintes pontos. Diagno tico ditrerencial da osteHe, da
carie, e da necrose. Queimadura. Em que classe de medicamentos deverá ser coI
locada n digitalis. O que são pós, e quaes são os modos de prpparal·os. Sustentada na
Fac. de Med. da Bahia por Manoel Lopes d'Oliveira Ramos ... para obter o gráo de
doutor em medicina. Ba!tia, Typ. de Cctmillo de Lellis Masson & C., :1860, in-lJ..o gr.
de :1 O., i 5 pp., :1 fi. (8. da F.)

MO:{. - Memoria sobre a reparação e reproducção dos ossos pela conservação do
perioslheo ... pelo sr. dr. Nicoláo Joaquim Moreirn. y. Ann. Bras. de J1fed., XIV
(i860-6:1), pg. i59.

EXIl.: DibJ. Nacional.
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6li.0lJ,.· These apresentada li·Fac. de led. da Bahia e perante a mesma sustentada
em Novembro de 1862 por Antonio Joaquim oe Souza Brito ... afim de obter o gráo
de doutor em medicina. BaMa, T1/P. Poggetti, de Toul'inho, Dias & C.', i862, in-4.0
gr. de 4lJ., 20 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: i.o Fracturas do famur c seu tratamento; 2.° Hydropesia!:; 3.° Oaborto
será seguido de consequencias mais perigosas do que o parto natural e de termo?
4.° Para discriminação de uma manclla de sangue de outra qualquer baverá algum
proces O.

6405 .. Memoria do dr. Manoel AI ves Tojal .. ' Diagnostico das fracturas e seu
tratamento. y. Ann. Bras. de Med., 186i!-63, pg: 1.67.

Exp.: BibJ. Nacional.

M06.· Ligeiras con iderações sobro a formação do calo nas fracturas. Memoria ...
pelo dr. Joào Bapti. ta do Santos. V. Ann. Bras. ele lI/ed., XV (i863·6lJ,), pg. 178.

Exp. : Bibl. Nacional.

6407.· These de sulliciencia apresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro e
sustenlada por Edmond Lambert, formado pela Faculdade de Montpellier. Rio de
Janeil'o, Typ. Franceza de Fl'eclel'ico A1'fvedson, 1864, in-4.0 gr. (B. da F.)

Ponto: Considerações geraes sobre o tratamento das fracturas.
6408.- These apresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 28

de Novembro de 1.866 pelo dr. Egydio Pinto da Silva MeUo. Rio ele Janeiro, Typ.
de Domingos Luiz dos Santos, 1.&66, io-4. ° gr. de 4 fI., lJ,M pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: i. ° Racbtismo; 2.° Diagnostico dilIerencial entre o rheumatisrno e a
gôtta; 3. 0 Tracbeotomia; 4.° 1II01'te real e morte apparente.
6'l,09. - ObserVações d'um ca o de fractura directa da bossa frontal esquerda, com

depres ão d'uma e quirola os. ea e ferimento de todos os tecidos molles d'esta me ma
região, interes ando até a:< menioges e cerebro pelo dr. Peçanha da Silva, V, Ann.
Bl·as. de Med., XVIlI ( 1.866-67), pg. 192. (B. da F.)

64iQ.- Abcesso chronico da extremidade inferior da tibia; trepanação do osso;
cura. Pelo dr. J. L. Paterson. V. Gaz. llfed. da BaMa, I ( 1866-67), pg. i 7.

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

64H.- Atrecção dolorosa da tibia, perforação do osso, cura. Pelo dr. M. M. Pires
Caldas. V. Gaz. Med. da Bahia, I ( 1.866-67), pg. 3i.

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

6U2.· Observação de um c~ o de fractura intracapsular do coIlo do femur pelo
sr. Julião Alexandre Baptista Cabral. V. Rev. t1'im. da soe. Inst. Acad., n. o i,
1867, pg. 76.

Exp,: Acad. Imp. de Medicina.

6M3.· Observação de um Caso de fractura do femm por contracção muscular,
pelo r. Joaquim Vieira de Andrade. V. Rev. tl'im. da soe. I/lst. Acad" 'D. O i,
1867, pg. 85.

Exp.: Acad. Imp. de Medicina.

64,14.- These aoresentadil á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 28
de Novembro ele 1867 pelo dr. José Pinto de Sá. Rio de Jalleü'o, Typ. de Brown e Pe
1'ei1'(t JlIIitor, 1.867, in-4.0 gr. de 4 fI., 29 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos.: LO Osteite; 2.° Infanticidio por omissão; 3.° Da prenbez composta; 4.·
Febre amarella.
64Hi.· These apresontada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 29

de Novembro de 1.867 pejo dr. João Augusto Ribeiro Guimilrães. Rio de Janeiro,
Typ. do Apostolo, 1867, ib·4.0 gr. de 8 ff., 62 pp., i fi. (B. da F.)

Ponlos.: L° Da osteile; 2. ° Do valor relativo dos signaes diagnosticos da prenhez;
3.°Signaes tirados da voz e da palavra; 4. o Do exercicio da medicina e da pharmaci1l.
emquanto a responsabilidade dos profissionaes.
6H6.· Observação de um caso de osleite suppurante terminada por necrose pelo

r. José Ferreira Anjo Coutinho. V. Rev. do Inst. Academico, n.O 2, i868, pg. 75.
Exp.: Acad. Inlp . .do Medicinll.

64i 7,· The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 27
de Maio de i868 pelo dr, Antonio Monteiro Barbosa da Silva. Rio de JemeiTo, Typ.
do Apostolo, 1868, in-4.0 gr. de 4 fI., 29 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos.: LO Osteile; 2. 0 Da eclampsia durante a prenhez; 3.° Da morte real e
da morte apparente j ~. °Signaes tirados da voz e da palavra.
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6M8.- Das fracturas da coixa e de eu tratamento cirurgico. Memoria ... pelo
dr. Francisco 'icofáo dos antos. V. Ann. Bras, de lIIeeL., XX (1868-69), pg. ;j08.
(B. da F.)

6419.- E~tudo physiologico sobre as causas do pé ôco (piM bot) accidental. Por
1. R. de Souza Uchôn. y. Gaz, 1I1ed. da B(liLio" nr (1868-69), pp. 209 e 218.

Exp.: Dr. J. Z. do ~Jollezos Brum.

M20.- O estado das unbas faz reconhecer a consolida\ão das fracturlls. Por J. R.
de Souza UcMa. V. Gaz. Med. da Bo,hia, III ('1868-69), pg. 235.

Exp.: Dr. J. Z. do Mo nozes Brum.

64,2i. - These que apresentou á Fac. de Med. da Ba bia pnra seI' sustentada em
Novembro de 186lJ afim de obter o grão de doutor em medicina João Jo é de Fnria.
Bahia, Typ. de Carnillo de Lr'ltis j11"o,sson & C., 1869, in-4,.o gr. de 1 fi., 23 pp.
(B. da F.)

Pontos: LO Fractura~ do c6110 do femur e seu tratamento; 2.° Infecção puru
lenta; 3.° Innuencia do celibato sobre u saude do homem; 4. ° Póde-se considerar
legitimo herdeiro o filho de uma viuva, nascido dez mezes depois da morte de seu
marido 1

64,22. - Do emprego da cauterisação com o ferro vermelbo para cura dos tumores
brancos e modo de remediar a reacção inflammaloria que d'elle resulta. Por J. R.
de Souza Uchôa. V. Gaz. Jlfed. da Bo,liia, IV (1869-70), pg. 162.

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

64,23.- Tbese apresentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da
Babia em Novembro de 1870 afim de obter o gráo de doutor em medicina por Ge
raldo Francisco da Cunha. Bailio" T!Jp. de J. G. Tourinho, 1870, iu-4,.o gr. dei fi.,
16 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: Lo Fractura da tibia e seu tratamento; 2. 0 Quaes os elementos que'
oonsliluem o diagnostico; 3.° Queimaduras; 4.° Existem bazes para uma clas 111
cação de ferimentos que satisfaça ou possa satisfazer ao exigido pelas leis criminaes
brazilei ras ? .

6lj.2~.- Tbese que sustenta em Xovembro de t870 afim de obter o gráo de doutor
em medicina pela Fac. da Babia Francisco Lino Soares de Andrade. Bahia, Typ. de
J. G. Tourinho, 1870, in-4,.o gr. de i 1l., 16 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Fractur'u da tibia e seo tratameoto;2.0 Prognostico; 3.° Queima·
duras ; l~.° Respiração nos vegetaes.

64,25.- Tbese que susteota em Novembro de 1870 perante a Fac. de Med. da Babia
afim de obter o gráo de doutor em medioina pela mesma Fac. José Tbeodosio de
Souza Dantas. Bahia, Typ. do Diario, 1870, in·4,.o gl'. de i fi., 14, pp., i fi.
(B.daF.)

Pontos: LO Frªctllra do radius e seu tratamento; 2.° Erysipela considerada em
geral; 3. ° Hemorrllagias traumaticas; 4.° Como reconhecer-se que houve aborto em
um caso medica-legal '!

64.26.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser sustentada em No
vembro de 1870 afim de obter o gráo de doutor em medicina por Jo é Maria Barrozo~

Bahia, T'Yp. de J. G. TOll1'inho, 1870, in-4,.o gr. de 1 fi., 20 pp., i n. (B. da F.)
Pontos: LO FraDLul'as do collo d'o femur e seu tratamento; 2.° IJemorrbagias

traumaticas; 3.° Respiração nos vegetaes ; 4.° Prognostico.
64,27. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 3 de

Dezembro de 1870 pelo dr. Augu to Trajano de Hollanda Cbacon. Rio de Janeil'o,
Typ. do Apostolo, 1870, in-fJ..o gr. de 4, tT., 38 pp., i tI. (B. da F.)

Pontos: LO Luxação do astragalo ; 2.° Das amputações nos casos de feridas por
armas de fogo; 3.° Do uso e do abuso do tabaco e de sua influencia sobre o orga
ni mo; 4.° Do opio e suas preparações pharmaceuticas.
64,28.- Tbese apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada para o

concurso a cadeira de clinica cirurgica pelo dr. Vicente Candido Figueira de
Saboia. Rio de Janeil'o, Typ. Univ. de Laemmert, 1871, in·4,.o gr. de 2 ff., 16t
pp., i fi. (B. da F.)

Ponto: Fracturas complicadas.
64.29.- These apresentada á Fac. de Med. do Ria de J:aneira e-sustenlada para o

concurso a cadeira de clinica cirurgica pelo dr. L.uiz Pientznauer. Rio de Janeiro,
Typ, Pcrseve/o'Unça, 1871, in-4,.o gr. (B. da F.)

Ponto: Fracturas complicadas.
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6430.- These apresentada para ser publ icamente sustentada perante a Fac. dlJ Med.
da-Bahin em Novembro de 1871 por Manoel José de Carvalho ... afim de obtlJr o grão
de doutor em medicilla. Bahia, Typ. d~ Mal'q!tes. Al'istides & c.a, i8it, in·1j,.o gor.
de i n., i8 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: i. o Fracturas do collo do fem ur e seu tra tamen to; 2. oFeridas por ar mas
d~ fogo; 3. o Vantagens da auscultação e percussão para o diagnostico; ~. o Da glyce
I'lna considerada como vehiculo pllarmacentico.
64,3i.- These que sustenta em Novembt'O ue 1.87:1. para obter o gráo de doutor em

medicinu pela Fac. da Bahia ,Francisco João Fernandes. Bahia, Typ. de J. G. Tourinho,
1871, in-fI,.o gr. de i fi., ifl, pp-., i n. (B. da F.)

Pontos: LO Fractura do tibia e seu tratamento; 2. 0 Vantagem dn escntação e
percussão para. o diagnostico; 3. oFel' idas por al'mas de fogo; ~. o Vinllos med icinaes.

6f1,32.- Tllese apresentada para ser publicumente sustentada per'ante a Fac. de
Med. da Bahia em Novembro de 1872 por Manoel Leite de Novaes Mel/o ... para
obter o gl'áo de doutor em medici na. Ponto. Fractura do radius e seu tratamen to.
'fetanos traumal.ico e seu tratarnento. Qual o melllor tratamento da angina diphterica 'r
Vinllos medicinaes. Bahia, Typ. de J. G. Toul'inho, i872, in·fI,.o gr. de 1 fi.,
20 pp., 1 fi. (B. da i!'.)

64,33.- Observação sobrlJ um caso de fractura do flJmur .. ' Pelo Sr. dr. Rego Cesar.
V. Ann. Bras. de 1I1ed., XXIV (i872·73), pg. '11.8. (B. da F.)

M31j,. - Luxação direita do maxillar inferior. DitIicil contensão do condi lo na cavi
dade glenoide pelo dI'. Meton da F. Alencar. V. Gaz. },[ed. da Bnhin, VII (i872-73),
pg. 162.

Exp.: DI'. J. Z. do Menezes Brurn.

64,35.- These que deve sustentat' perante a Fac. do Med. da Bahia em Novembro
de 1.873 para obter o gráo de doutor em medicina Gabriel Gumes de Britto. Ponlos.
Fractura do radius e seo tratamento. Hemorrhagia traumatica. Existem bases para
uma classificação de ferimentos que satisfaça ou possa satisfazer ao exi gido pelas leis
criminaes brasileiras. Salubridade publica da Bahia. Bahia, Typ. do CorreIO da Bahia,
i873, in-4. 0 gr. de 20 pp., i fi. (B. da F.)

6f1,36.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Rodrigues
Peixoto. Rio de Janei1'o, Typ. da Ref01"ma; i873, in-4. 0 gr. de 2 ff.,~76 pp., 2 ff.
(B. da F.)

Pontos: i.oDo tratamen to da coxalitia; 2. o Do aborto criminoso; 3. o Uretroto
mia; ~. oDas cond içôes patbogenicas, do diagnostico, e tratamento da molestía conhe
cida pelo nome de béribéri.

6437. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Manoel Lopes:
Monteiro de Oliveira. Rio de Janei1'o, Typ. da Refol'ma, 1873, in-4,.o gr. de i fI.,
40 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Tratamento das hydarthroses; ~.o Aborto criminoso; 3.0 Acupressura
6.. o Pneu mania.

64,38.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Pere
grino Viriato de Medeiros. Rio de Janeil'o, Typ. Soares & Niemeyer, 1873, in·fI,. o gr.
de i n., 55 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do tratamento da coxalgia; 2. 0 Dos vinhos como excipienles dos me"
dicamentos; 3. o Da febre puerperal ; &.. o Epilepsia.

66,39.- Observação de um caso de osteoma da metade esquerda do maxillar inferior
colhido na Casa de Sauue do Bom Jesus do Calvaria por occasião do' sr. dr. Saboia
praticar a resecção daquelIa parte do mesmo osso, no dia fi, de Maio de i873, época
em começamos a observar o doente. (Por J. P. Farinha Filllo.) V. Rev. 1I1ed., i873-7!J.,
pg. 9. (B. da F.)

6f1,4,0.· Oservação de um doente que apresentava uma osteo-myelile desenvolvida,
no fim de dous annos, no côto resultante da amputação da parte media da coxa es
querda, e no quftl foi praticada 8 desarticulaçno coxo-femural respectiva no dia 27
de Junho de i873, pelo professor de din. cir. o illm. sr. dr. Vicente Saboia. (Por
J. 1). Farinha Filllo.) V. Rev. J1fed., 'l873·7f1" pp. 60, ·379; i871~·75, pg. 23.

6~M.- Observação clinica. Hydarthrose do joelho esquerdo; cura radical pela
injecção da tintura de iodo pelo dr. F. da Silva Castro. V. Rev. i1fed., i87f1,-75;
pg. 262. (B. da F.)
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6~~2. - Fractura exposta do femur complicada de gangrena e tetano (por T. Ro
drigues ViIlares ). V. Rev. Med., :l.873·71~, pg. 3H.

6~4.3.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Manoel Carlos
Cleto Moreira. Rio de Janeil'o, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, 1875, in-~.o gr, de
2 ft'. 53 pp., :I. fi. (Il. da F.)

Pontos: L° Rachitismo ; 2.° Infanticidio; 3.° Operações reclamadas pelascollecções
de liquidos ; 4. ° Do diagno tico e tratamen to das diversas manifestações do hysterismo
e da epilepsia.
6~~~. - Osteo-sarcoma do braço; desarticulação capulo-humernl, cma. Observêlçào

pelo intemo Domingos Alves de Mello. V. Gaz. Med. da BaMa, :1.876, pg.256.
(B. da F.)

6M5.- Osteo-sarcoma do maxillar superior direito: resecção completa des e os o
por meio de serras de cadeia: cura. Pelo dr. Malaquias A. Gonçalves. V. Movimento
Medico, 1876, pg. !l,i.

Exp .. DI'. Antonio Honriquos Leal.

6!l,~6.- These apresentada á Pac. de Med. do Rio de Janeiro por Em sto Adolpho
d'Andl'ade Braga. Rio de Janeiro, Typ. Academica, 1876, in-!l"° gr. do:l. n., 58 pp.,
:I. fi. (B. da F.)

Pon LOS: L ° Diagnostico e tratamento da coxalgia; 2. ° Hygrometria ; 3. ° Diagnos
tico das prenhezes, causas de eno; 4.° RaclJitismo.

6M7, - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim Henriques
de Andrade e Silva. Rio de Jalleil'o, Typ. Univ. de E. &: H. Laemmcrt, :1.876, in-!!'.o gr.
de 3 n., 86 pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponto.~: LO Racbitismo; 2.° Aborto criminoso; 3.° Operações reclamadas pelas
collecções de liquidos no tborax; 4.° Das condições pathogenicas da angina do peito,
seu dia((nostico e tratamento.
6M8. - 'J'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janoiro por Manoel Ferreira

de Figueiredo Junior. Rio de Janeú'o, Typ. Cent1'Ctl de Brown &: Evaristo, :1.876, in-4..o
gl·. de:l. fi., 78 pp.,:I. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Desvio da columna vertebral; 2.° Aspbyxias; 3.° Apparelho urinario;
f~.o Hypoemia intertropical.
M~9. -. Fac. de Med. da Bahia. These para o doutourado em medicina por Eucli

des Alves Requião. Bahict, Litlto·typ. de J. G. To!t1'InIIO, 1877, in-f.I,.o gr. de ;I
tf., :1.58 pp., 1. fI. (B. da F.)

Pontos: LO IlItervenção da cirurgia l1a sacro-coxalgia; 2.° Diagnostico e trata
mento da ataxia locomotriz progressiva; 3.° Feridas penetrantes do peito e seu
tractamento j 4. 0 Suicidio em suas relações medico-Iegaes.

6MíO.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pai' CamiJlo de
Moura Esteviio. Rio de Janeiro, Typ. Espel'allr;a de Pedro Patllo Corl'êa, :1.877)
in·!l,.o gr. de:l. fI.,70 pp., 2 ff., (j mappas. (B.'da F.)

Pontos: ; LO Diagnostico differencial das affecções coxo·femuraes; 2.° Do aborto
criminoso; 3.° Do emp"ego dos anesthesicos durante o trabalbo do parto; 4.° Pur
gativos indigenas do Brasil.

6ft,5I.· Fractura do collo do femnr j apparelho de gesso com extensão permanente
por pezos em suspensão; cura sem deformidade. Pelo dr. A. Pacifico Pereira.
V. Gaz. Med. da Bahia, 1879, pg. 297. (B. da F.)

6Mí2. - Observação de um caso de fractura dos ossos do craneo e da face (pelo
dr. Ribeiro de Mendonça), V. Rev. Med., 1.878, pg. 39. (13. da F.)

6!l,53. - These qull deve sustentar pernnte II Fac. de Med. da Bahia em Novem·
bro dA 1878, para obter o gráo de dOUlOr em medicina Americo Francelina de
Magalhães. Balda, Litrw-typ. J. G. Toul'inho, :1.878, in-!l,.o gr., 2 n.,!l,O pp.,:I. fI.
(B.daF.)

Pontos: LO Diagnostico diITerencial da carie e da necrose; 2.° Importancia da
auscultação no diagnóstico ela prenhez; 3.° Qual o melhor tratamento da febre
amarella; fL ° Que valqr tem os vinhos medicinaes.
6ft,5!l,.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por OctlJvioEsteves

Ottoni. Rio de Janeil'o, Typ. Nacional, 1.878, in-!l,.o gr. de 2 n., ~26 pp.,:I. fi.
(B.daF.)

Pontos: LO Diagnostico differencial das alIecções coxo-fellluraes; 2. oEntozoa
rios do homem; 3.° Alterações pathologicas da placenta; 4.° Do jaborandi, sua
acção physiologica e lherapentica.
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M55. - O'teo-sarcoma da maxilJa inferior; operação. Pelo dr. J. L. Paterson.
V. Gaz. Med. da Bahia. 1879, pg. 4,. (B. da F.)

64056.-The~e inauguraal de Aristides da Silva Tosta. Bahia, Typ. de Lopes Velloso
& C..., 1.879, 10-40." gr. de 2 If., 4,5 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Feridas articulares e seu tratamento' 2.° Pathoaenia do diahetes
as ucarado: 3.° Importancia da auscultaçiío no diagnostico da pre"nhez; q..o Qual o
melhor melbodo para a preparação dos VIn lJos medicinaes.

64057.- These apresentada á F~c. de Med. do Rio de Janeiro por Carlos José
Teixeira. Rio de Janei1'o, T-yp. lIfontelle.q1'o, 1.880, in-4,.O gr. de i fi., 1.31 pp., 1.
fi., com 3 fig. e 4, quadros demonstro (B. da F.)

Pon tos: L ° Das i ndicações e con lra-ind icaçOes do esvasiamento dos ossos; 2. °
Albmo phera; 3.° Do cura ti vo das feridas accidenlaes e cirul'!~icas; q.. ° Sclerose es
pinhai poslerior.

64058. - Nécro e du frontal. Exlraclion de la portion d'os malade. Las mem
branes du cêrveau sont mises à I1U (paI' le dr. Fort). V. Al'ch. de 11fed., Cir.
e P1U1.l'm. do Brazil, 11.° 7, 1.881, pg. 3. (B. da F.)

64,59.- Necrose do Frontal. Extr,lcção do sequeslro, pondo 11 descolJerto as mem
branils do cerebro, praticada pelo dr. Pnrto Curll. Observação feita pelo estudante de
medicina E. Chllpot Prcvost. V. (TrIZ. Med. d't B !Lia. 1.882-83, pg. 2118. (B. da F.)

6l160.· Thesc inaugural de Hermenegildo Lopes do Campos. Pontos. Tumores
brancos dojoelho e seo tratamento. Gangrena esponlanea P, seo tratamento. Qual a
acção do sulfato de quinina nas febres intermittentes 't E~tl1do sobre os meteoros
aereos, aqLlOsos, electricos e luminosos. Ba/tia, Impr. Econom:ica, 1.881., in-'I.O gr.
de:il ff., B1. pp., 1. fi. (B. da F.)

64,61.. - These apresentada á Fac. de Med. da Bahia em Novembro de i881 para
ser. ustentadü por W.m A. DilY ~{. R. C. S. En?;... Pontos. Dislocaçno da cabeça
~o humero e seo tratamento. Ba/tia, Typ. Constitucional de França Guerra, 1881,
10-4,.° gr. de 1. tI., 21. pp., 3 ff. (B. da F.)

64062. - The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concurso a um
lugar de substituto da secção de sciencias cirurgicas pelo dr. Erne to de Freitas
Crissiuma. Rio de Janei1'o, Typ. Univ. de H. L'temmert &: C.... 1.881, in-~.o gr. (B. da F.)

Ponto: Diagnostico e tratamento da coxalgia.

64,63.- Recherches SUl' l'exostose sous-un:;uéale du gros orteil par Pedro Osorio,
docteur en médecine de la Facullé de Paris. Pal'is, Octave Doin, éditew' (Impr. E'mile
Martinet), 1.882, in-8." gr. de 53 pp .• 1 fi., com 2 est. cal. (8. da P.)

M6q.- Observação de clioica cirurgica. Luxação total da clavicula esquerda com·
pleta, reLro-esternal e supra-lIcromial ; luxação completa, para traz, da phalangeta do
pollex esquerdo (pelo dr. Pereira Guimarães). V. Gaz. Med. Braz. J I (1.882),
pp. 72 e 90. (B. da F.)

64,65. - Arthrite fongueuse sterno-claviculaire droite. Resection. Guérison rapide
p.ar le dr. Farto V. Ann. Bras. de Med., XXXIV (1882-83), pg. 265. (B. da F.)

64,66.- Dissertação sobre o tratamento Cit'Ul'gico nas pseudarthro es. These apre
sentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro no dia 5 de Janeiro de 1883 para ser sus
tentada pelo dr. Jeronymo de Cunto, da Univ. de Napoles, afim de poder exercpr a
sua profissão no Imperio do Brazil. Rio de Janeiro, 'J:yp. da Gazela de Noticias, i883,
in-4,." gr. (B. da. F.)

64,67. - Da hydropsia a?;uda do joelho consecutiva ás fracturas do fomur pelo
sr. dI'. Crissil1ma. V. Gaz. dos Hosp. (1.883), pp. 1.7 e55. (B. da F.)

6406H. - Observação de um caso de fractura do peroneo e do tibia, com exposição
deste ultimo osso, d'uma arthrite traumatica do punhJ e d'uma fractura do L° me
tacarpiano. Resecção do tibia, amputação da perna. Cura. Pelo interno Ataliba
Fernandes. V. Gaz. dos Hosp. (1883), pg. 4,7. (B. da F.)

64,69. - Fractura exposta e comminutiva do terço inferior da perna esquerda.
Cura. Pelo sr. Rego Monteiro. V. Gaz. dos Hosp. (1883), pg. 86. (B. da F.)

QlJ,7().· Hospital da Misel'icordia. Serviço clinico do caos. V. Saboia. Fractura
obliqua intra-extra capsular da cabeça do humero. Lição stenographada pelo interno
Augusto Brant. V. Gaz. dos HJsp. (1.883), pg. 1.05. (B. da F.)
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6.71. - Dis erlação. Fr<lcturas em geral. Proposições. CarôJcteres da mancha de
·esperula. Diag"l)OSlico da cl)mmoção e contusão cerebral. Paralysia . TlJese apresen
tadn á Fuc. de l\led. do Riu de J,meiro em 4, de Junho de 1.8~J para ser. U lenlada
'Por Carlos da Silva Fortes ... afim de obter o gráo de doutur eUI mediciua. Rio de
.Janeiro, Impl'ensa Cúntemporanea, 1.883, in-4,.O gr. de 2 IT., HO pp., i n. (13. da F.)

6!J,72.- A proposito de um caso de fractura obliqua inlra·extra capsular da cabeça
do humero. Pelo interno Augu to BrunI. V. Gaz. dos lJosp., 1l (ll:l,:Sl), pg. i7.
(B. da F.)

E

Molestias dos orgãos genito ·urinarios

61,73.· Dissenação sobre o hydrocele. These apresenlada e uslentada perante a
Fac. de Med. do Rio de Janeiro a b de Dezembro de 183ü por JUDO Hudrigues de
:"-raujo França. Rio de Janeil'o, Typ. Commercial FltmÚllense de S. F. Sur(qué, i836,
1ll-4." gr. de 26 pp. (13. da F.)

6lJ,7lJ,.- Dissertação sobre os eSlreitamentos organicos da urélra. These apresen
tada e sustenlada perante a Fac. de 1\1etl. do Rio de Janeiro cm 1.9 de Maio de i837,
por Frauci co tia t)ilvu Lopes. Nictlteroy, Typ. Nicther01l de iiI. G. de S. Rego, i837,
.jn-lJ,.o gr. de 27 pp. (B. da F.)

6lJ,75.- Dissertução sobre o sarcocéle. These apresentada e sustenlada perante a
Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 22 de Maio de i837, por João José Ferreira
Baptista. Rio de Janeiro, Typ. Commelcial Flu11lil~msede S. F. Surigué, i837, in·lho
gr. de '16 pp. (13. da F.) .

6lJ,76.- Disserlação sobre o hydrocele da tunica vaginal. These apre'eutada e su
ten tada perante a Fac. de lI1ed. do Rio de Janeiro no dia iO de Selem bro de {838
por Camillo José de Moura. Rio de Ja/leit-o, Typ. Imparcial de F1'ancisco de Paula
Brito, i!l38, in-lJ,.· gr. de q,lJ, pp. (B. dn F.)

6lJ,77.- Hydrocele da tunica vaginal, curado por meio das injecções com tintura de
iodo pelo dr. A. da Costa Junior. V. Rev. lIfed. Flum., V, pg. 12. (B. da F.)

6lJ,78.- Das molestias conhecidas polo nome de eslrei lamentos da urelhra pelo sr.
dr. F. Darrandnn antigo cirurgiiio dos hospitaes de FI': nça residente em Campos.
V. Rev. Med. Fll/m., VI, pp. 235,277,321360. (B. da F.)

64i!J. - Dii'~erta~iio innugnral sobre a fl1ncçno dn bexign na isehuria vesical,
prcceLlida de cODsirlernções sobre esta moh~stin. 'l'hese apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro para ser sustentada pernnte ella pm o dia i7 de D~zembro de i8!J.O,
afim de obler o gr~o de doutor em medicina, por Luiz Joaquim de Almeida e Ami
saut. Rio de Jalleil'à, Typ. do DÜl1'io de N. L. Vianna, 18iJ,O, in-lJ,.o gr. de 53 pp.
(B. da F.) ~

M80. - Alguma. considernções sobre a cystite catarrhal aguda. The-e apresen tada
e sustenlada pernnle a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em i7 de Dezembro de
i8/10 1'01' Jo.é Antonio dos Heis Montenegro. Rio de Jalleh'o, Typ. Itnp. e Consto
de J. Villl'?!euve e C',mp., i8lJ,0, in-/l.o gr. de i6 pp. (B. da F.)

6lJ,8L- Memorin sobre as eáusns provaveis dn frequencin do hYllrocele ne tn
cidade do Recire; modo de as remir ou minorar, e melhor formn de curnr a ditn
enfermidnde: contendo a historin da molestia nestn me,mn cidade de de trinta
annos a esta parle. Pelo senhor Manuel Pereira Teixeira. V. .'11W.. da Med. Pern.,
pg. 63.

Reprad. no Anh. da Mec!. RI·as., IV, pg. i78.
Exp. : Bibl. Nacional.

GlJ,82.- Algumas proposições sobre os eslreitamenlos do cno" tra. The e
apresenlada e Jlublicnmente susten tnda peran te a E 'eoln de ~l(,w.v .......do Rio de
Janeiro aos 5 de Agosto de i8Vl, por Anlonio da Cosln ... douLor em mcd. pela Fac.
de M')I1lpellicr pnra verificaçiio de seu diploma, &. Rio de Janeiro, Typ. Fmnce::;a,
il:llJ,3, in·lJ,.O gr. de 1.0 pp. (B. da F.)

6483.- Cunsideracões physiologico-pralicas sobre o tratamento da lJypertrophia
ou engros,amento da mucosn urelral. These que foi apresentada á Fac. lle Med. 'do
Rio de Janeiro e sustent~da em i9 de Dezembro de 18M, [lar Carlos André Louiquy.

M ~g
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doutor em 'medicin~ pela Faculdade dr ~Iontpellier... para verificação de seu diploma.
Rio di' Jalle,ro, '18~ll" ill.l~.u gr., de ii Ir., 18 pp. (D. lia F.)

6'8'L- Brpvrs ronsiJerilcõe acerca dos estreitamentos org-anicos d3 urethra.
These allre-elltacla á Fac. de led. do l1io de Janeiro H .uslent.lda em i9 d~ )Jezem
bro de 1815 por Brunu Bern:lrclos de Souza e (:astro. Rio de Janch'o, Typ. dc Texei1'a
&: C., 1815, in-'!,.O gr. de 3 ff., 17 pp. (B. da F.)

6,85. - Breves cOllsicll:'r;I~ÕI'S sobre o s~rc/lcl'le. These apresentada á Fac. ne !\Ied.
do Rio rie Jilnl"irll para Sl'l'. U ·tenlarl~ pm Dezembro rle '18iJ,(j por Candido Teixeira
da Cunha. Ri" de Janeiro, Typ. IlnpU1'cinl de F. de Paula Bdlo, 1868, in-4,.O gr. de
9 pp. (B. da 1".)

6'186. - Memoria acrrcn do dinA'no~tir.o dos calculos vesicne:... pelo sr. dr. Candi
doBol'ges:tlunleiro. V. AI/n. de Iled. Bras., II (1!i4,6-4,7), (Ig. !l7.

Exp : Bibl. . 'acional.

64,87. - Gang-rena do perineo e escroto direito. Soluç1io de ('ontiuuid:Hle dll ureLl'
na axle,l 50 (Ie pl1llegada e meiil, principialldu na raiz du penis ..• Pelo dr. A. da
Costa.~V. Ann. de Ifed. Bras., UI (l8~7·q8), pg. 86.

Exp.: Billl. Nacional.

64,88. - Tlierapeutica dos estreitamenlos da uretr~: pelo dr. A. J. P. das Neves.
V. A,c',. !IJiod. Bras., IV ('I8117-ll,8), pg. Hl5. (B. da F.)

6/l8~1. - Dna palavras sobre a pliill1osis. Tliese apre<entarla á Fnc. (le Med do Rio
de Jill1pirll e suslentad:1 em 7 de Julho (Ie 18iJ,9 pur AAill:leto Teixeira de Queiroga.
Rio dI! Ja,neil'o, Typ. Imparcial de Francisco dc Paula B7'ito, 18!l9, in-ll,.o gr. de 3 ff.,
7 pp. (B. da F.)

6ll,90. - Algum~s observações de molestias agudas d~s vias uri na rias, tratadas com
proveito, pelas prellaral:õf\S cantharidad,ts pelo SUl'. dr. Severiano Rodrigues Martins.
V, Ann. Bras. de Med., VIII (1852-5J), pp. 120 e U6.

Exp.: DibI. Nacional.

6'~91.- Caso importante de dous calculns urinarios, um uretral, ouLro vesical ex
trahidos d uma criança de 5 mezes; o 1.0 com a pinça uretral; o 2.° com a pinça
recLa de Civiale. Ob<ervação ... pelo SOl'. dr. A. da Costa. V. Ann. Bras. de Med.,
VIlI (1852-53), pg. :22-1.

Exp.: Bill!. Nacional.

6'192. - Hydrocele ria tu nica vagi nal de uma forma singular. Ob. ervaçãa do
sr. dr. L. Bompaní. V. i\nn. Bras. de Med., Xl (-1857-58), pg. 39. (D. da F.)

64,93.- The.e apresentada á FiJc. de red. do Ilio de Janeiro esu tenta o~m 30 de
Novembro de 1858, pelo dr. Vicenle Cnndido Fi~ul'ira de Saboia. Rio de Janeh'o,
Typ. de Peixoto, 1858, in-'Lo gr. de 2 O'., 68 pp., 1/1. (8. da 1".)

P'lIltns: LO Estreitamentos or~anicos da uretra do hompm; 2.° Historia resnmida
do infantíciclio. Interpretaçiio e analyse dos arts. 197 p 198 da nossa Irgislação cri
minal p da parte rrsppcLiva do fonnulario do processo crin]inal de 23 rle Março delR55;
3. 0 Oa glucosuria, SuaS causas, séde, signaes, diagoo lir,o, IJI'o~nosLico e tratamento;
4.° Que infiuencia podem ler obre a pl'enbez e o parto os vicios de conformação da
bacia 1

6lj,94,.- The t: sobre os seguint.es ponlos. Tralamento da hYllrocelo. Tratamento
da3 feririas por arma de fogo. Qual o I'ITeito physiolo!!íco e lherapeulico do tartaro
emeLico? Pulveris[lç~o, Sll<lS eSl1ecies, e regl'as ou preceitos para a preparaçiio dos
pós. Apresenlada:i Fac. de Med. da Bidlia e perante a mesma u~tentada em No
vembro de Ul59 por José MarqllPs clll Silva Ba~los: .. 3f1m de obter o gr:ío de doutor

. em medicina. Bahia, Typ. de Ant. Olavod.t França Guerl'a, 1859. in-4,.n gr. de:2 tr.,
H pp., i rla F.) .

6195. 'p cnlada á Fac. de Med. do Rio ele Janeiro e sustentada em 29
ele Novrn jlOlo dr. Guslavo Miguel DLHlue Egtrad~ Meyer. Rio de JaneiTo,
Typ. de 1'. J9, in·11.0 gr. de ll, Ir., 50 pp., 1/1. (B. da F.)

PO·,.. .. Estreílamentosol'l(anicos d~ lIl'ell'a do homem; 2.oAl(oar.quaesos
corpo que a lornam impura e maneira de I'l'conhecer esses COI'POS; 3.° Febre ama
relia; ~.o j)IlS vOlllilos rebeldes durante a. prenhez e do seu Lralamento cm I'elação ao
aborLo provocado.

6'l,96. - Essi)i sql' lo trailement des fi. tllles vê ico-vnginales par le procédé amr.ri
caiu; lilodilié par M. Dozl'm~il; par M. A. d'Andrade, &. Paris, L. Leclcrc, 1860,
in-ll,.o gr. de 6lj, pp. com fig. interc. no texto.

EXIl.: Acad. lmp. do Modicina.
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6Ml7.- r.nlrulo t'ukistado ria pl'OOL1tn. 'l'alba mo,ji;lI1:1, r''11heo-ur<'lhro pro taLica
(por [Costa] ?errnz). V. Gaz. cios Hosp. n." 1. 18tiO. (n. da [0'.)

6'~9S.- fieLruçno Cnml'lilLa rle urilHls, eng-or!!ilamcnto, po.;talico muiLo cnn. ide
ravI'I, 1<llh;1 lIrelhr:l1 (n"lItlJnniêrl'). cura pelo dr. A. tia Co·ta. V. G.1Z. dos JIosp.,
n.oa I II 2, t 6J. (3. da [<.) .

6'199. - Tllese npre~cutntJa á Fac. dr ~f1>rI. rio Rio de Jnneiro e u~tpntada em 20 de
Nov"mbro de ISül pplo til'. Julio llo,lrig-ues .ln M ,ura. Nit;l!wroy, Typ. deF. R. de
Mil'alldL, H!61, in-[~.o gr. de::l Ir., 42 pp .. i n. (3. d,l F.)

Pontos: LO Fistulns vpsico-va!!inap.s; 2.° DI prr.nhpzps extra-uterinas; 3.° Da
plpllrisia, da plleulllonia e da brollcliite (estudo comparativo), 40.° Circulação
vrgl'lal.

6500. - O!lserva0ào de um hemaLocele ronsecnLivo a hydrorele, IILacado pela in
-cisão e r1p~('.ortiraçno da melllbrnna I'a!!innl. colhida nll "ferm. de elin. ext. por
José Julio Viann<l 3arbllsa. V. Gaz. iJiJI'd. d Riod3 Janeiro,:I. '62, pg. 1.40.

Exp.: Dibl. Nacional.

650 \. - Thflse ap"rsen tada á Fac. dr Med. do Rio rir .Ta neiro o suslenlnda pelo dr.
!vIoysés Rorlrig-np. de Arnujo (;,Istro. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmel·t, i862,
in·4.0 gr. de 4 ff., [13I'p" i n. (13. ria F.) .

Ponlos: LO Das rupturas ria Ul'elTa; 2.° Da II'acheolomia, e snas inllicaçõrs con·
forme as moteslias r ~I'us prl'iorlns; 3.° Da fp-hl'e illtel'millenle; 4..° Das quinas, suas
especies, seus cal'acterrs, composição e suas nropl'ie1iade plial'fllaceulicas.

6502.-l\femoria do .1'. dr. Frnncisro José Teixeira da Co ta ... Appli/',açãci dopro-
-cesso rle MI'. Marion Sims ás f1sLulas vesico-vaginnes. V. ,1nn. Bras. de Afell., iS6~-63,

pg. 206<.
Exp.: Dibl. Nacional.

6503.· Ob~el'vacão de um hyilrocelc vag-inal traLarlo polo rlrainag-e (nelo dr. Bus
Lamante Sá). V. GaL Med. do Rio de Janei,'o, t863, pg-. i45. (8. da F.)

650~.-Da applicação do ilrainag-e nar.ura radical do hydrocel . Opinião de M. Chas
saignac neste rflspoiLO (pelo dr. V. Babuia). V. Gaz. Med. do Rio de Janei1'o, 1.86~,

pg. 3:il. (3. da F.)
Resposta a Carla do cons. Manuel Feliciano Pereira de Carva lho.

6505.- Observação de um hydrocele vag-inal, complicado do uma hl.'l'nia ing-uino
·intu. tit'ia! rl'duCLivel. /'urarlo pelo drainnge; lida pelo sr. dI'. Bustamanle Sá. V.
Ann. Bras. de 1I1pd.• XVI (IS61-65), pg. 37.

Exp. : .Bibl. Nacional.

6506.- Thesfl aprpsentllíla á Fllc. de Mrd. rio Rio de Janeiro e sustentnda rro 21 de
Novt'mbro de 1.S05 pelo dr. El'l1e~Lo da Silv;l Rrag·l. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de
Laemmel't, ltl65, in-4.0 gr. de 4 [L, [d pp., i fi. (8. da F.) .

Pontos: {.O Ol'chit.; 2.° Rhpul1'latismo articular agu1lo; 3.° Da kyesleina e seu
valor COfllO signal de prenhez; fA,.0 ffistol'ia medico-legal do Ilborto.

6507.- These npl'e<enLadu á Fac. de Med. elo Rio rle lnnfliro e ~usLentada em 20 de
DezpmiJro de 1.865 pelo dr. Seuasti50 .Tose II' Salrlanha da G;lIna. Rio de Janeiro, Typ.
do Imp- insto AI·t., i865, in-4." g-r. de 3 lf., 70 pp., i n. (3. da F.) ,

Pontos: LO I)os fl~treitamcnlos do canal da ur"lIlm e rIos meios de ll'alal·os;
2.° Dysrnlheria illtr.l'll'opieal, 'eu tl'atamento ospecial; 3.° D cancro venel'eu; It..o
PlJenomcnos de inducção. ~IeLeoros aereos e aquosos.

6:>08.- Ohservaç.ão de um hematorele va.g-inal com degonerescencla Obl'o·cnrLila
gino a dI! Lunica do mesilIo nome e tesLiculo correspondente 0pt)rHI!o pelo dI'. 3u ·ta
mante e Sá. V. Ann. Bms. de .!fed., XVI[ (lSo5-66), pg. 1143 (8. da F.)

6?i09.- Di~~orLa('ão !'obre a hydrocele. These sustentnrla peranLe a Fac. de Med.
da Bahia pelo dr. Cados Rodolpho Brond I •.. para verilicaç;io de eo Litnlo. Ba/ua,
TYIJ. de Camillo rle Leltis Masson ó.: C..., -1S66, in-'~." gr. do 1. fi., 10 pp., 1. O.
(B. da F.)

6510.- Ob ervação do ~r. dr. Pedro AulJ'nn da MnLta Albuqup.rque Juniôr ..•
sobre UIII t·a.;o de hypertrophia do teeido Ct'llulilr da bolças, produzindn UIl1 tumor
de trinta centímetro, do comprimollto. complicado com hypertrophia de todo () tecido
cellul"r du bainhn do penis. Operaçào e cura. i8OO. V. Ann. Bras. de 111ed., XIX
(1.S67-68), pg. 319. (3. da F.) hC\



508

65i1.- Dores nevralgicas na uI'etra; ernpl'ogo do bromureto de potassio; cura.
(Pelo dr. Pires Cêdda.. ) V. Caz. Med. dctBahia, 1(1856-67) pg. 8.

Exp.: DI'. J. Z. do Menozos Brum.

61H2.- .To[as de um caso de estreitamento da uretra de truido simplesmente
pelas valas de cern, srm o nuxilio dil urotrotomia interlln. Pelo dr. Ernesto
Moreira d'Almeida. V. Gaz. Med. tla BaMa, I (186U-67), pg. 16i.

Exp.: DI'. J. Z. de ~lonozc3 iJrum.

G513.- Observação. Carcinomil do pcnis. l\Iole~tia de Addison diag-no ticada.
Post mortem. (Por l\fal!lquias Anlllllio Gonçalvo·.) Y. Rev. do Alhenêo l1fedico, n.O 1,
1867, pg. 48. (B. da F.)

65n.-Tllese apresentada 6 Fac. de7tled. do Rio de Janeiro e sustentada em 3 de
Dezembro de 1867 pelo rlr. Candido Barala Hibeiro. Rio de Janeiro, Typ. dJ Apostolo,
1867, in·4,.o gr. dI' 31'1'.,68 pp., 1 tl. (B. da F.)

Ponto: 1. o Da-causasetralamento da retençãodeurina;2. o Qualéa inQuencia
que exercem as sangrias geracs na nlarcha e tratamento da pneumonia 1 3.° uas ru
pturas do perincu ; 4.° Historia medico·legal do aborto.
651~.- Sobre a cura radic:11 da hydrocelesem injecção (pelo dr. J. L.P [aterson].).

V. Gaz. Mul. dct Bahia, II ('1867-68), pg. 277.
Ex".: DI' ..J. Z. do Monozo, Brum.

6516.- These publicamente sustentada em Novembro de 1868 para obter o gráo
do doutor em medicina pela Fac. ila Bahia por Francisco dos Santos Silva ...
Baltia, Typ. de Camillo de Lellis J1fasson & C.a 1868, in-4,.o gr. de 1. ll., 14, pp., 1. fi.
(B. dll J.i'.)

Pontos: 1 ° No lr~tamrnto da hydrocele a injecção de linctura de iodo deve ser
prrrrri la a injecção vinosa 1 2.° Hygiene militar em campanba; 3.° Abcessos frios;
-1..° Extl'acto em geral.
65'17. - Observaçiio do ~r. dr. Pereira Guimarães acerca de um caso de puncção

da bexiga urinaria por elle prnticada por causa de iscLJuria, caso que teve um feliz
exilo. V. Ann. Bras. de lIfed., XX (1.868-69), pg. 173. (B. da F.)

0518. - Observaç1io do um calculo existenle na uretrn, extrahido pela operação da
Casa ... pelo sr. dr. BlUamante Sá. V. Alln. Bras. de Med., XX (1868-69), pg.
303. (B. da F.)

.0519. - Releução de uriua datando de um dia, occasiollada por um e~treitamento

inllaltlmatorio da urethr,1. CU'1I pelo cathetel'Ísmo, allLiphlogisticos o 11llrCOLicos.
Pelo dr. José Pereira Gnimarães. V. Ann. Bras. de Med., XX (1868-59), pg.
629. (B. da F.)

6520. - Fi. tula vtJsico-vaginaJ ; operaç?ío pelo processniamericano; resultado satis
ractorio. Polo dr. J. F. da Si Iva Lima. V. Ga::. nIed. daBahia, III (1868-69), pg. 1.93.

Exp.: D;·. J. 3. do ~Ionozos Brnm.

6521.· Hematoceln poriloneo-vaginal-enkist;lrlo. Cura pela puncção e injecção
iodnda. Obf'ervaçiio do sr. dr. José Pereira Guimarãe. V. Rev. do Inst. Acad.,
n. ° l1, 1869, pg. 37.

Exp.: Acad. lmp. do Modicina.

6522.- These parn ser sustenladn n:l FiIC. de Med. (1.1 J~idl;a por Dnlliel José
~{ing ... parn verificação de sco titulo. IJ I/lirr, T!Jp. de .1. G. 1.'oLLI'inho, 1869, in-q,.o
gr. (B. (la F.)

Pooto: Algumas observações sobre a. inllarnmnç;lo d;t bexiga.
6ii23.- Tllese apre entada á Far. do Mer]. do Rio de Jnneiro e sustentada em 6

de Dezembro de 18li9 pelo dr. Pedro AITllllSll de C"rvnlho Franco. Rzo de Janei7'o,
T!J]J. fTniv. di' L'lemmr/"t, 1869, in-4,.n gr. do ;111'.,35 pp., 2 Ir. (B. da F.) _

Pontos: :I. o Icleia gcraes sobre os estreilalllrnlos rl~ nrethra; 2.° Da cholera
-l11orbus; 3.° 110 aI' atmo pherico; IJ,Y Parallclo dos divcr:os IIlplilorlns empregados
para a operaç:l0 do lJy<lrocele.

6524,. - Tbose aprrsentnda 6 Fac. de Med. do Hio de Janeiro e 'tlstentada em 3
çle Dezembro ele -I86!l pelo dr. Juli:io Alexêll1dm Baplisla C.. hraJ. Rio dJ Janei7'o,
J'yp. da 1mIJ. Inst. Al'tistico, 1869, io-lho gr. de 9 n'., li5 pp., 1 fi. (fi. da F.)

Ponto: 1.° Diagnostico difTerencial dos [umores do tesliculo; 2. 0 Do aleitamento
artificiaI e mixlo em gel'al e .particularmente do mercenario, em "elacão ás con
(lições da cidade do Rio de Janeiro; 3.° Da eclampsia durante a prenhez e o parto;
{LO Do aborlo criminoso. .
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6525.· TiJese npl'esentada á Filc. de Med. do Hio de Jnoeiro o suslúntnda em 4.
de Deze.mhro de i869 pelo dr . .loflljuim Jo 6 do l"igueil·edo. Rio de Jnnei'o, Typ
de D01mngos L1ÚZ (los S mtos, i8 '9, in·4." gr. de [1 Ir., 30 pp., i n. (B. da li'.)

Pontos: LO Parallelo dos elifferenle5 melllodo; el1lpre}(ados p:lra fi cura (lo lIydro
ceie; _2.° Da lJypiJrlltl'opltia do coração; 3." OV:1l'iotllmia; 4.° Do infantil'idio por
OI11ISsao.

6526. - Fistula vesico-vag-inal; opert:l'ão p~lo pl'OCOSSO nmericano: re ultado
satisfactol'io; pelo ~r. di:' J. F. da Si 11':1 Limn. V. itnn. Bras. de Mid" XXI
(i869-70), pg. 99. (B. da F ,)

(i527. - Nola sobro um caso de piJi010S0 conge:lita, com dillltaçiio con iúoravel do
prepuclO, o qual COlltiniJa em sua cavidadr. lrint:l e quatro cnlculos. Pelo dr. J. F.
da Silva Lima. V. Gaz. j}[erl. dLl Blhia, IV (1869-70), pg. i83.

Exp.: DI'. J. Z. do Menozes Brum.

6528.- Dous casos do estreit(lmenlo de urethra communicad05 pelo !'-r. dr. Pe
reira Guimarães. Y. Ann. Bl'as. de 111.ed., XXI (1869-70), pg. 198. lH. da F.)

652\).- Ohservações de dous estreitamentos Obro~05 (la ul'etiJra, operados pelo
dr. Bustamante Sá. V. Ann. Bms. de Med., XXI ('1869-70), pg. 332. (B. di! F.)

6530. - Emprego do caustico galvano-chimico como meio de tratamenlo dos ostl·ei·
tamenlos da urélra. Pelo dr. J. R. de Souza Uchàa. V. Goz. Med. ela Bahia, IV
(i869-70), pg. 229.

EXIJ,: D,', J. Z. do Menezos Brum.

6531.- Apontamentos sobre rnolestias das vias minarias. Pelo dr. Alexandre Pa·
terson. V. Gaz. n1erl. ela, Bahia, IV (i869·70), pp. 50,62, 85,1.09, i60 e i93.

Exp.: ~I'. J. Z. do Menezos Brum.

653~.- Consid8rações sobre os calculos d~ prostata. Por J. R. de Souza Uchôa. V.
Gaz. Med. d,t Bahia, IV (i869-70), pg. i94,.

Exp.: DI'. J. Z. do Monezos Brum.

6533.- These apl'escntada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro no dia 30 de Setembro
de i870 e pPrante ella sustentada no dia (j de Dezembro do me mo anno por João Luiz
do!'- Santos 'fItara. Pontos. Do valol' dos meios cirul'gicos no tratamento do varicocéle.
Hemostasia por acupressul'a. Oleo de Ogado de bacalhilo, considerado pharm,lcologica
e lherapeuticamente. Caloriro em geral, e mud~nças de estado elll particular. Rio de
Janeú'o, Typ. elo Apostolo, i870, in-4,.o gr. de4 IT., [14 pp., iII. (n. da F.)

6534. - TiJese apresenlada á Fac. de Mpd, do Rio de Janeiro e susten tada em 29 de
Novemb,·o rle i870 pr.lo dr. Anlonio Gomes Guacury. Rio de Janeiro, T'Up. do Apos'"
tolo, i870, in-~.o gr. de 4 íf., 57 pp., i fI. (E. da F.)

Pontos: i.o Dos calculas urinarios; 2.° Do ioelo considcr&do pl1armacologica e
tlJerapeuticamente; 3.° Da talh" ; 4.° D:l atlJmospl1era,

6535.-These apresentada á F'IC. de Med. do 11iode Janeiro e sustentada em L° de
l)ezembro de 1870 pelo rir. Joviano Rodrigues de Moraos Jardim. Rio de Janeiro, TV1J·
Univ. de Laemmel't, 1870, io-4.0 gr. de 41f., 49 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO DJS ferimentos ela uretlll'a; 2.° Diagnoslico, mal'(:l1a e tmlarnento
do rbeumatismo visceral; 3.° Do al1orto criminoso; 4. 0 Da placenta, seu desen
yolvimento e usos.
65:~6.- The-e apre~entada it Fac, de Med. do 11io de Janeir,) e sustentada em 3 de

Dezemhro rle i870 pl'lo dr. Meton da Franca Alencar. Rio de Janeiro, Typ. do Apos
tolo, '1870, in-4,o gr. de!1 11"., 45 pp" i n. (B. da 1.".)

Pontos: LO nos ferimenlos da uretra; 2.° Em que consiste a afTecção conhe
cida com o nome de « tumor-hranco. e em que condições se deve P1''1. ticar a ampu
taçn.o; 3.° Das indir;~çües e contra·indicações da dig-itnlis no tratamento rias moles,tias
dos apparelllOs ci rculn torio e respi I'a lorio; 4. o Do cri me de abandono e ex po 'IÇão
do félo.

6:'37.- Thrse apl'e~elltada á Fn . de Med. do l1io de Janeiro e susLelllada pelo
dr. Manoel Ribeiro l\'Iarcondes Mnchada. Rio de Janeiro, T!!J!. de F. Alves de Souza,
1870, in-!1.ogr. de 51J.,56 pp., i fI. (B. da F.)

Ponlos: LO Do valor do~ meios cil'urgicos no tratamento do varicocéle; 2. 0 Dia
gnostico dilJerencial entre a febre amarella e a febre lJilliosa dos paius quentes; 3.°
TenotoJ1lia; 4,0 Hygrometl'ia.

6538.- Qnal o melhor meio parn a cura dos e!'-tl'eitamentos da urethra. Memoria
(pelo dr. C<Jsta Ferraz). V. Ann. Bras. de Med., XXII (1.870-71.), pg. 139. (B. da F.)
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61'19,- Cõnr,ur~o para a cadeira de clínica externa. Thesenpresentadn e publica.
mente sll~teotHda em Julho ele t871 na Fôlc. de [ed. da Bahh pelo dr. Jo é Afrlln o
de l\[nura, fI(Jpositor ua ecç<io cirurgica. /Jahia, Typ. de J. G. Tolt7"inllO, i8B, in·4.0 gr.
(D. da F.)

Ponlo: Aprccia{'ão dos meios empl'egaJos na cura dos 85lreitamentos orgallicos da
uretl1m.

61>'10. - The~o flpl'P entada:, Far,. do Mer!. do Rio de Janeiro P, Sll tentada p,m 26 dc
Dezelllb,'o clH '187'1 pelo dr. Cuslodio Americo rIos Saoto~, Rio de Joneil'o, Typ. e Lilh.
Imparcial, 1871, i n-4.0 g". de 4 Ir., q,4 pp., til. (B. da F.)

Ponlo': 1. ° Dos calculos da pro ;taLa; 2.° Da escolha rIos medicamentos em i(eral e
elll parUru lar da rtos va~etaes elll rrl:lção á idade, solo, cl ima, cu Itura, estação e epocna
da colbaita; 3.° Urelhrolomia ; ~.o Encepbalile a seu ll·aLamenlo.

6%1.· r.oarcLacno uretral com fi~tula urioaria perineal. Urptrotomia iote1'lla.
Cura ell1 pouco dias. Pelo dr. Pires Caldas. V. Gaz. Med. da Baltia, V (i87i-7:2),
pg. 3.

Exp.: Dr. J. Z. do ~Ionezes Hrum.

6541. - Cnlrnlo ve<iral extrahido pela talha prerccta\. Serviço do di'. Caldas. V.
Gaz"lfed. da Bahict, V (i871-i2), pg. 78.

Exp.: Dr, J. Z. do Menozes Hrum.

65'~::l. - Caso de retençno ab<oluta 1e. urina, seguido de granrle erlema das partes
genitaes : gang-rl.'na do PI'ppucio e do scroto : vasto abscesso subr.utaoeo na fI'lgião
ilio·lnlllbar eS'lnprrla : sY'nplolnas de py,)emia : cura. Pelo dr. S. de Oliveira Dias.
V. Gaz.1I1ed.daBailia, V (1871-7:2), pg. 91.

Exp.: Dr. J. Z. do Monezos Rrum.

6iWL- Do emprpg"o das injec~ões nas urethrites. Pelo dr. 1. P. Dricio. V. Gaz.
},fedo da Baltia, V (1871-72), pg. 350.

Exp.: Dr. J. Z. do illollozos Hrum.

6541;' - Quelque~ erreurs SUl' le~ cau. es de retention d'urine chez les femmes
recemmenlaccoucllées; par le docteurSouza Uchôa. V. Gazette l1Iéd. de Paris, t. i er ,
i872, pg. 4i10. (B. da F.)

6546.- Phymo. i~ cong-enilal : dilatal.ion consirlérable du prépuce; qui contenait
3lA, cnlculs : P,JIo le docteur Da Silva Lima. V. Gazette iltIéd. de Pal'is, t. ier, i8i2,
pg. Ml6. (8. da F.)

65'~7.- Emploi du caustique gnlvano-chimique nu traiteruent des rélrécissements
uréthraux; par I,: docleur do Suuza Ullhôa. V. Gazette 1I1éd. de Paris, t. i er , i872,
pg. 480. (13. da F.)

65·~8. TheRe aprpsfJotarln ~ Fac. ele Med. da Bahia para ser sustentada em No
veml1ro de 18,2 por A!!lIstinho Oia~ Lillln Filho ... para obter o gráo de doutor em
medif·ilHI. Pont1s. Quejllizo se deve fazpr da injecçõp,s no curativo dos' bydro·
ceies? Tinctllra~ nlcoolica.. Quaes as merlidas preventivas da invasi'ío da cholera
-morbns e rIa febrl! amarelln 'l Feririas por arm~s de fogo. Bahia, Typ. de J. G.
Tourin'w, 1872. iU-'h" gr. de 2 IT., 36 pp., 1ll. (B. da F.)

G5'~~.· Tliese apresenL.1dtl á Fac. de Mt>d. do Rio de Janeiro pelo Anlooio Silverio
Gomes dos RI'i.. Rilj dl Janei,.o, Typ. Univ. de Laemmert, i872, in·~.o gr. 2 tr.,
50 pp., 1 a. (B. dII F.)

Pontos: i.O Idoias geriles sobre os e lreita.mentos da urethra; 2." Febl'e ama
relIa; 3. 0 Das operações reclamadas p':llos tUlllores nemorrboidaes; 4.° Da electrici
dade.

6fi50:· E:-.: Irophia dn bexiga pelo dr. 1. Z. M. Brum. V. Gaz. l1feil. da Ballia,
VI (i8iz-7i1), pg. 33, com duu' fig. litll. por Odilon.

SaLJiu tambem nos Ann. Bras. de Med., XXIV, pg. HO.
E.<p. : Dr. J. Z. rio Monozes BrulD.

6ã51. - Arre(~ç:io cancero a elo penis; amputnção a esmagador, precedida de
chloroformi.;açiio C'ombiuad:1 com injecção hyporlermica de morphina. Clin. cir. do
Rosp. da Caridade, serviço do dr. Pires Caldas. V. Gaz. l"fed. da Ballia, VI
(1872-73), pg. ilãil.

Exp.: Dr. J. Z. do Menezos Hrum.
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6552.- These apre~entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por AnLonio Dias
l?erreira. Rio de Janeiro, Typ. Americana, 1873, in· l!." gr. do 1 O., lJ.6 pp., t n.
(B. da F.)

Pontos: LO AlJcessosourinJsns; 2. 0 Calorico em geral, mudanças de eslado em
par'tlcuJar; 3.° AcupressuJ'a; q,.o Plleulllonia.

6553. - CoarcLa~'iio urelr;,[ com f1'Lula~ ul'i nnria~; bom elreito da ca nteri. aç,io,
como meio I repa!'"torio; llrBLrolomia interna; ('ura. Serviço do dr. Caldlls. V.
Gaz. jlifed. da Baltill, VIf(1873-7li,), p".. 3J.

Exp. : Dr. J. Z, do MOllozc.Bl'um.

655'L - Uretl1l'0tomi3 interna pelo dr. LemfJs. V. Gaz. jjJled. da Retida, VII
(t873-7li,), pg. 285.

Exp. : Dr. J. Z, do MODozos !lrum.

6555.- Epithelioma do penis. Amplltaçiio Lolal pelo e~magador de Chassaignac.
HemorrtHlgia dos corpos Ci,vemosos e da.; art,'riils dor ';]es e cilrveno a . I!:lllproo"o
da ffld-acupres UI"I. Cnl'a. Ca,a de Sallde de 8. S. tl':\.jul1a. Clinica do di'. Pereira
Guimariies. V. Reo. jlfed., 1873-7!!, pg. 16~. (13. da F.)

6556.- Pathogenia elas afrecçõe, ftlbri que a·c.olllpanham a- opera~õo praLicndas
na urethra (Febre urelhnd. Febre uremira). M,~moria ... por ALLI'eliano Gont;alves
do SOuza Porlngal. V. Rev. j"jlfccl., 187J·7J., pp. 167 e 177. (8. da F.) .

6557.- InfilLra~ão ourinosa. Observação (por L. Tell s 13. de Menezes). V. Al'chivo$
de Medicina (187~)J pg. 19J. (B. da F.)

6508. - These apresentada á Fac. de Mt:ld. do Rio de Janeiro por Francisco COrJ'l~a
Outra Junior. Rio ele Janeú"o, 'l'yp. Nacional, 1874, ill·li,.o gr. de 1 n., 91 pp., 1 11.
(B. da F.)

PonLos; LO Do melhor methodo de trátamento rios esLreitamento organicos da
ureLllra i 2,° Das hepatites; 3. 0 Viciús (le confúrlllação da. bacia. c uas indicações;
6,.0 Oa escolha e colheita. dos medicaulentos do reino vegetal.

6559. - Tratamento da hematocele vaginal pelo drainage e injecções nnti-seplicas.
Pelo dr. A. Pncil1co Pereira. V. Gaz. j}led. da Bahia, lX76, pg. 2\18. (B. da F.)

6060.· Nevralgia do testiculo, resultado do calheterismo prilticado para a dilatação
de um esLreilamtlnto urBlbral; I1reLrotomia interna; curil. Pelo dr. 11'1. M. Pires
Caldas. V. Gaz. j"jlled. da Bctllia, 1876, pg. il51. (13. da F.)

656:L.- Notn sobre um caso de urethrotomia externa sem COllducLor, reclamada
por um r>treilam~nLo ~relllr31 inf,ranquiaveJ pelo dr. J. Rodrigues Peixolo. V. Reu.
Med., 1876, pp. 61 0137. (B. da 1".)

r. Historico da 1Il01,'sliil; exame do rlornLe e exploração do callal da ureLhra;
tentativas jnuleis de caLl1elerisll1o; tratamenlo nLé a elJoca t11l operllção . .[l. Operação.
Tratamenlo consecutivo até ao coulpleLD l'estaheleciuleuLo da saude .

.656:2. - Hematoccle pOl'itoneo-vaginal-cnkiSlndo. Cura pela puncçilo e injecção
iodada pelo dr. José Pereira Guimarães. V. Rev. ,"'fed., 1876, pg. illi,õ. (D. da F.)

6563. - Eugorgitõllnenl.o da pro Lala em um moço de 21 :lnnos de idade, acom
Pill1hada de excessivo des,·nvolvimento di] valvul,l, de Guérin, o da,ndo lugar a
s)'lllpIOmaS, que simulavão perfeitamente os de UUI calculo vesical. Incisão da
valvul?l, com o urolllrlltlJlllo ele Civlille e tio engorgiLarneulo pro. talico, com o
urp,lhrllloml1 de Mai:,onneuve. Cura. Pelo dr. José Peroira Guimarães. V. Rev. Med.,
1876, pg. 617. (B. dR F.)

656li,.- Vaginite. These de snillcienci3 sustelllada peranle" Fac. ue Med. do nio
de Janeiro e por ella approvadn no dia 'lU do Junh'l de 1~76 por A • .J. de Mollo
Mornes Filho. Rio ele JCllll'iro, Impr. industrial, 18:6, in-'J.° ór. de 1 fi., 20 pp.,
2 ir. (13. da F.)

6565.- Fac. de Méd. ele P"ri-. Tilc e pour lo dodorat PI1 lIlédecilll', pn':"ontée et
soutpnue le 1cr Aôut 1876, ii 2 heures par Va[eriano namos du F"II~el'a.· Poillt de
dissprtaLion: Con~idération g-énérale SUl' les 11)/r1 roI'CJ."s viq;ina II;)' (!o I'auuile.
Pa.ti8, A. Parellt, 1876, in-li"o gr. de::J /T., 66 pp. (D. da F.)

6566.· Da inoi,ão 110 trat;)mento do hemaLocele ela vaginnl com formação de falsa
membrana (polo dr. José P~reira Guimarães). V. Rl'v. Jled.·, 1877, pg. 3li,.
(B. da F.)
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6567. - Antigo estl'eilamento de ul'ethl'n, complicado de caminhos fulsos. Retenção
completa de mina. Puncção bypogasll'ica. Hemorrbagia vesical 001 consequencia
do superdi tenção do orgão Urethl'lItomia de Maisonneuve. CUl'a. Observação pelo
dr. H(odrigues). Peixoto. V. Uev. Jlec/.., :l8ii, pg. 6i. ("8. da F.)

6568.- Obsel'vação de um caso de catnrrho cbl'onico da bexiga, de origem blen
norrlwgica, cUl'ado p .Ia es encia de tel'euentina (pelo dI'. 'feixei r:l Maciel). V. Rav.
Jl1ed., i!:li7, pg. :165, (R. da F.)

6569. - Do tl'atamento dos estl'eitamen tos da ul'ethl'a (pelo dr. José Pel'eira Gui
marães). V. Rev. nIed., i877, pp. i9<2, 205,227,260; i878, pp. 73, i56, :178, 2!l3,
309,0. 0 de 3! de Agosto, pg. 22. (8. da F.)"

6570. - Cliuica cirul'gica. Breves considerações sobre os ostreitamentos da urethra.
V. E,otudo Medico, :1877, pg. 65. (B. da F.)

6571.- 'l'he.o de snfficiencia apresentada :.í Fac. de Med. do Rio de Janeiro por
Etieone Marins Ceroo, da Fuc. dj~ Paris. Rio de Janeú'o, Typ. Central de Brown e
Evaristo, i877, in·!l.o gl'. (8. da F.)

Ponto; Contribuição para o estudo da oligurJa e da anuria lraumaticas.
6572.- Do tl'atamento dos eslrei lamentos da nrethl'a pelo Ul'. José Pereira

.Guimal'ães, &. Rio de Janeil'o, Brown & Eva/'isto, editores, i878, in-4,.o de 259 pp.,
i fi. (8. da F.)

657:1.- Calculo vesical ; estreitamento da uretra; Iitlll)tricia perineal; cura. Pelo
dr. M. M. Pil'es Caldas. V. Gaz. 11'Iecl. da BalLia, i878, pg. 14,8. (13. da F.)

657!l.- Cnso de hernia inguinal, estrangulada j operação sem aberlura do saco.
Pelo dr ..T. L. Paterson. V. Gaz. Med. da Bahia, i878, pg. 4A9. (B. da F.)

6575.- Dous casos de hematocele vaginal tratados vanta.io8amente pela drainag~m

pelo dI'. Silva Lima. V. Gaz. llIeel. da Bahia, i878, pg. 4,8!l, (B. da F.)
6571).- Breves considerações acerca do larcocele fungoso. Tbese inaugural.

Apresenlada e defendida peran te a Escola Medico-Cirul'gica de Lisboa por Gregorio
Raphael da Silva d'Almeida. Li.obou, TUp. da Academia Real das Sciencias, !878,
in-!l.o gr. do 9 lf., 88 pp., ! n. (B. da F.)

6577.- 'l'hese apresentadn á FiIC. de Med. do Rio de Janeiro por João Augusto
Rodrigues Caldas. Rio de Janeil'o, Typ. Centml de Eval'isto R. da Costa, !878, in-!),."
gr. de 1 n., :14,2 pp., '1 fi. (8. da F,)

Pontos: LO Diagnostico (} tl'alamento da pedra na bexiga; 2.° Estudo chimico
das urinas albulI1ino,as ; 3.° Do melhor metaodo de tratamento das feridas acciden
taes e cil'lIrgicas; 4." DJ jab randy: sua acção pbysiologica e lberapeutica.

6578.- These apresentada á Fac. cle Med. do Rio de Janeiro por Marcos Bezerra
Cavalc,mti. Ri') de Janeiro, Typ. e Litlt. do Irnp. Inst. Art., i878, in·!l.o gr. de
3ff., 7i PP,. 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO 00 hematocele; 2.° Do envenenamento pelo pliosphol'o; 3.° Vicios
de conformação da bacia; 4.° Das llydropisias.

6579. - These de sulJicillncia apresentada :.í Fac. de i\'Ied. do Rio de Janeiro pelo
dr. Pedl'o Souto Maior, da Uuiv. d'J Pensylv:Jnia. Rio ele Janeil'o, TUp. Ca'}'ioca,
1879, in·Lo gr. (8. da F.)

Ponto: J:Iydrocele da tunica vaginal.

6580. - 'f hese apresen tada á Fac. de Med. do Rio de Janei 1'0 por Vi rgilio Fran
klin de Macedo Lima. Rio de Janeiro, 1'yp. Central de Evaristo Rodrigues dll
Costa, i880, in·:~.o gr. de i f1., !lj) pp., i fI. (8. da F.)

Ponlos: LO Do diagnostico dos estreitamentos (la ul'elul'a; 2.° Das quinas j
3.° Do cllrali VU das feridas :.tcciden laes e cirurgicas; 4. ° Pneu Illonia Jibrinosa.

6581.-.These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Pnnlinu'
Ribeiro Gorgulho. Rio (le Janeiro, Typ, Camões, i880, iU-;bo gr. de i n., 52 pp.,
1 fi. (13. da F.)

Pontos; i.o Do diagnostico dos estreitamêntos da urelbra; 2.° Dasstrychna
ceas e seus produclos pharmaceuticos; 3.° Do tratamenlo das fistnlas da urelbra;
4.° Das aguas potareis, Influencia dos encanamentos de clJUrnbo sobre a sande
publica.
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65 2. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Pereira
Gonçalves Leite. Typ. de J. D. de Oliveira, i880, in-4.· gr. de i n., 86 pp., i
fI. (B. d-a F.)

Pontos: .i. o Do dialtnostlco dos estreitamentos da u'tethra; ~ .• Atmospherá;
3.· D.os estreitamentos ao esophago;' ~ .• Opio, sua acção pbysiologica e thera
peutlca.

6583.- Do hematocele vaginal e seu tratamento. Memoria ... pelo dr. Manoel
Cardoso da Costa Lobo. V. Ann. Eras. de Med., XXXII (1880-81), pg. !i6.
(B. da F.)

65811.- Quatro casos de prepucio 3dherente em meninos pelo dr. T. W. Hall.
V. Gaz. Med. da Bahia, i880-81, pg. ~02. (B. da F.)

6585. - Anatomia e physiologia pathologicas dos estrei tamentos organ icos da
uretbra. Lição feita no Rosp. da Mis. do Rio de Janeiro .•. em i877 pelo sr. prMessor
V. Saboia. V. União Med., i881, pg. 59, com fig. (B. da F.)

6586.- Novo methodo de tratamento radical do hydrocele chronico pelo sr. dr.
Jeronymo Melillo. V. Uniào Med., i882, pg. 522. (B. da F.)

6587. - Observações de clinica cirurgica. Estreitamento da porção bulbe-mem
branosa da urethra. Tratamento pelo dilatador do sr. Léon Lefort. Destacamento
da vela conductora e sua permanencia na bexiga. Extracção com o Iithotritor.
Cura. (Pelo dr. José Pereira Guimarães.) V. Gaz. lr-Ieel. Braz., 1(1882), pg. 271.
(B. da F .-)

6588.· Tratamento dos estreitamentoS' da urethra pela electl'oly e (pelo dr. Fabri·
cio Vampré). V. Gaz. Med. Braz., 1('1882), pp. 3113,372.399 e 456. (8. da V.)

61)89.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Gurp;el
da Costa Nop;ueira. Rio de Janeiro, Impr'ensa Industl'ial, i882, in-~.· gr. de i fl.,
60 pp., 1 tI. (B. da F.)

Pontos; LO Tratamento da retenção das urinas; 2.· Atmosphera; 3.· Estudo
comparativo do talho e lithrotricia nos calculos vesicaes; 4.· Febres pe.rnicinsas.
6590.- Tbese apresentllda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio reLlo

Caldeira. Rio de Janeiro, Imprensa Industrial,; i882, in·I1.· gr. de i fi., 65 pp.,
i fi. (B. dll F.)

Pontos: i.· Tratamento da retenção das urinas; 2.· Das strychnaceas e seus
productos pbarmaceuticos ; 3.° Tratamento da eclampsia; -i•• Hygiene da primeira
lllfancia.

659i.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Augusto Cezar
Octaviano da Cruz. Rio de Janeiro, Typ. Hildebl'andt, i882, in·I1.· gr. de 2 II., 4!2
pp., i tI. (8. da F,)

Pontos: i.. Tratamento da retenção da urina; 2.· Aborto simulado; 3.°Hemor·
rhagias puerpuraes; 4.° Hygiene da primeira iDlancia.

6592.- Tratamento da difficuldade de urinar da cura radical dos estreitamentos
da urethra pela electrolyse. Nota ... pelo dr. Fort. V. Ann. Bras. de Med.• XXXIV
(i882-83), pg. i02. (B. da F.)

6593.· Da electrolvse noS:estreitamentoS': da urethra. Memoria ... por Henrique
Alexandre Monat. V. Ann. Bras. de Med., XXXIV (i882·83), pg. i53. (B. da F.)

65911. ·Molestias das ourinas. Cura dos estreitamentos da urethra ... pelo dr. Fort &.
Rio de Janeiro, Faro &. Lino, na Typ. Imp. e Consto de J. Villeneuve & C., i883,
in-8.· de i6 pp. (B. da F.)

6595.· Da elecLrolyse nos estreitamentos da uretbra. Resposta ao parecer dr. Manoel
C:!rdoso da Costa Lobo sobre uma memoria apre5entada á Academia Imperial de
Medicina pelo di'. H. MODat. Rio de Janeil'O, Typ-. Central de Evaristo R. da Costt,
i883, in·l1.o de2i pp. (B. da F.)

6596. - Tratamento do hydrocele pela injecção de algumas goLtas de percblorureto
de ferro, se&!::mdo o processo do professor Rouzé de l' Aulnoit, por Alberto de
Figueiredo. v. Gaz. dos Hosp. (i8B3), pp. 6,3, 8i. (B. da F.)

6597.· These apresentada li Fac. de Med. da Babia afim de obter o gráo de doutor
em medicina por Xisto Jorge dos Santos. Bahia, Litho· typ. Miranda; i883, jn·l1. o
gr. de 2 fI., 70·pp., i fi. (B. da F.)

POD tos: L o Estreitamento da urethra ao seu tratamento; 2.· Vinhos D. edicaes ;
3.· Hypoemia in tertropical; 6,•• Feridas por armas de fogo. r.:. L

65 ~~
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6598.· Dissertação. Tratamento da retenção das urinas. Proposições. Caracteres
das manchas de sperma. Meningeas. Cl1yluria. Tl1ese apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro em ii de Setembro de i883 para ser ustentuda por Bernard!}
Joaquim de Souza ... afim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro,
Typ. Lombaerts & Comp., i883, in-lt,.o gr. de 3 fI., 92 pp., i fi. (B. da F.)

6599. - Tratamento da retenção das urinas. Atmosphera. Loucura puerperal.
Quaes os melhoramentos que devem ser introduzidos na cidade do Rio de Janeiro
para tornar esta cidade mais saudave!. "'heso apresentada á Fac. de Med. do Rio de
Janeiro em 1.9 de Setembro de i883 para ser sustentada por Luiz Bandeira de.
Gouvêll ... afim de obter o gráo de doutol' em medicina. Rio de Janeú'o, Imprensa
Indttst1'ial, i883, in-4.0 gr. de 1. fi., 76 pp., i fi. (B. da F.) .

6600.- Tratamento da retenção de urina. Do opio cl1imico-pbarmacologicamente
conslder:tdo. Importancia do tratamento antiseptico na cirurgia ocular. Hypohemia
intertropical. These apresentada á Fac. de 1\'1ed. do Rio de Janeiro em 29 de Setembro
de 1.883 para ser sustentada por José Te les Barreto de Menezes ... afim de obter o
gráo de doutor em medicina. Rio de Janeil'o, Typ. Milital' de Costa & C.a, 1.883, in-4.0
gr. de 3 fI., 70 pp., 1. fi. (B. da F.)

6601.. - Cura dos estreitamentos da urethra por meio da electrolyse pelo dL'. J. A.
Fort. V. Gaz. Med. da Baltia, 1.883-8lt" pg. 21.. (B. da F.)

6602.- Lithotricia praticada em uma sessão pelo dr. M. 1\'1. Pires Caldas. V. Ga•.
Med. da Bah'ia, 1.883-8lt" pg. 1.1.6. (13. da F.)

6603.- Hospital da Caridade. Clinica do dr. P. Caldas. Estreitamento uretl1ral;
retenção completa de urina e infiltração urinosa extensa; uretbrotomia interna;
cura. V. Gaz. Metl. da Bahia, i883-8lt" pg. ft,08. (B. da F.)

660ft,. - Da cura dos estreitamentos da urethra pela electrolise pelo sr. dr. Carlos
Barboza Gonçalves (do Jaguarão). V. União Med.} 1.884, pg. 193. (B. da F.)

F

Molestias das vias aereas

6605. - Observação sobre o entupimen to das fossas nasaes, por J. F. Tavares.
V. Propago das Se. Med., I, n.O i, pg'. i06. (B. da F.)

6606.- AIgúmas considerações sobre os polypos das fossas nasaes. Tl1ese apresen"
tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 12 de Dezembro de i84ft, por
Joaquim Alves de Figueiredo. Rio d~ Janeiro, Typ. Fmneeza, i844, in-lt,.o gr. de
5 Ir., i 7 .PP. (13. da F.)

6607. - Tl1ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro sustentada em i8 de
Dezembro de i852 por José Teixeira de Souza. Rio de Janeiro, Typ. Univ. ele
Laemmert, i852, in·lt,.o gr. de 3 IL, 24 pp. (B. da E.)

Pontos: i.o Dos polypos em geral e em particular dos das fossas nasaes e seus
meios curativos; 2. 0 Calor animal j 3.° Dos corpos ele d"licto sobre ferimentos.

G608.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em Ju
nho de i861 para o concurso a um lugar de oppositor da secção cirurgica pelo dr.
Matheus Alves de Andrade. R-io ele Janeil'o, Typ. ele Ftaneisco de Paula Brito, i861.,
in-4.0 gr. (B. da F.) .

Ponto: Dos polypos naso-plJaryngianos.
6609. - Memoria sobre o laryngoscopio e sua utilidade ... pelo dr. Eduardo Augus

to Pereira de Abreu. V. Ann. Bms. de Med., XV (1863-64), pg. 1.87.
Exp.: Bibl. Nacional.

6610. - These sustentada perante a Fac. de Med. da Bilhia por Pedro José Ri
chard ... para verificação de seu titulo. Ponto. Da sangria das veias raninas nas
Mfeições do pharynge. Bahia, Typ. ele Camillo de Lellis Masson & C.', i86~, in·4.0

gr. de i fi.', i2 pp., i fi. (B. da F.)

661.1..· Faculté de Médecille de Paris. Tl1ése pour le doctorat en médecine, pré
sentée et soutenue le 6 Janvier i865 ·par Ferreira de Lemos (Luiz Gonzaga). Point de
dissertation. Quelqnes considerations sur la therapeutique des polypes naso-pharyu
giens. Paris, A. Pal'ent, 1865, in-lt,.o gr. de 2 if., 54 pp. (B. da F.)
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66i2.- Tbese apresentada á Fac. de Med. elo Rio de Janeiro por Arthur Jerouymo
de Souza Azevedo. Rio de Janeil'o, Typ. Univ. ele E. & H. Laemmet't, i875, in·4.0 gr.
de 2 ff., 6i pp., i fi. (B. da F.)

Pontos; LO Dos polypos-naso-pl1aryngianos; 2.° Respiração vegetal; 3.° Indi
cações do forceps e da versão podalica; 4. ° Diagnostico difIer'encial entre as mo
Jestias do estomago.
661.3.· Catarrbo 'naso-pharingeo, ob tmcção da trompa de Eustachio, insuffiação

de ar e de vapores de iodo, injecçõe hypodel'luicas de stl'ychnina; cura. Pelo dr.
A. Pacifico Pereira. V. Gaz. Med. da Bahüt, 1.876, pg. 454. (B. da F.)

661.4.- Fac. de Med. da Babia. 'i'hese para o doutorado em medicina sustenlada
em Dezembro de i880 por Agostinho Ferreira Lustos~. Bahia, LlIt11O-typ. de Joào GOIl
çalves Toul'inho, i880, iu·4.0 gl'. de 7 ff., 92 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Polypos do larynge e do pl1arynge, operações que l'er.lamam ; 2. ° Do
mel bar tratamento da febre amarella; 3.° Considerações sobre o aborto j 4. ° Con·
siderações sobre o aborto criminoso.

66L5.- Ozona. COl'iza scrophuloso. Necrose do cartncho inFel'ior e do paladino di
reitos. PerFul'ação da pOl'ção cartilaginosa do septo mediano. Osteo·periostite do osso
proprio do nariz e mallar esquerdos (pelo dI'. Azevedo Macedo). V. Al'ch. de Med.,
Gir. e P/tann. do Brazil, i880·81. (3. da F.)

661.6.- FaculLé de médicine et de pharmacie de Borl1eaux. Études SUl' le méca
nisme de la Fermeture de l'arl'iere-cavilé desfosses nasales dans la bouche de Weber.
These pour le doctorat cn médecine présentée et soutenue le 1.0 Fevrier i882 par
Ignacio Marcondes-Rezende. Bordeaux, G. Gouno!tilho!~, '1882, in-4. o gr. de 6 ff,
80 pp. (B. da F.)

66i7.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Ernesto Pereira
Godio 110. Rio de JCLIleiro, Typ. Cent'ml de Evat'isto Rocl1'igues da Coste~, 18S2, in-4.0 gr.
de i fi., 70 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: (.0 Dos polypos do lal'ynge; 2.° Alcaloides usados em medicina; 3.° fIe
morrbagias puerperaes; 4.° Purgativos brasileiros.

G

Molestias dos ouvidos

661S.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim José de
Menezes Vieira. Rio de Janeiro, Typ. ele Qui1'ino,1.S73, in-4.0 gr. de 64 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontüs: LO Da surdez produzida por lesões materiaes; 2.° Acustica; 3.° Ap
parell10 da audição; q,.o Signaes tirados da voz e da palavra.

66i9. - Conferencia" Iitterarias. (Do surdo-mudo considerado sob o ponto de vista
physico, moral e intellectual.) Discurso proFerido pelo dr. Menezes Vieira na reunião
de 2 de Agosto de i874. Rio ele Janeiro, Typ. C'lnco de 1Ifal~co, i874, in-S.o peq. de
32 pp. (B. da F.)

H

Molestias virulentas

66~lO.-Mathodo novo de curar segura e promptamenta o antraz ou carbunculo, e
a pustula maligna, offerecido aos seus com patriotas por Luiz de S. Anna Gomes. Rio
de Janeiro, na Impressão Regia, i8U, in-S.o gl'. de 32 pp. num.

Esta memoria foi pelo dr. Ludgero da Rocba Ferreira Lapa reproduzida no Areh.
Med. Bras., II (18~5-q,6)J pg. 265 e III, pg. 2. Al1i se diz erradamente que tOra elIa
impressa em i812.

O auctor era brasileiro e passava por um dos mel bares operadores do seu tempo
no Rio de Janeiro. Morreu em i8U.

Exp.: BibI. Naciooal.

6621. - These sobre a hydrophobia. pelo doutor José Martins da Cruz Jobim, as
sumpto que lhe coube em sorte no concurso para o lugar de supplente das cadeiras
de medicina da Academia Medico-Cirurgica do Rio de Janeiro. Em ..• de Julho de
1831.. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Consto de E. Seignot Planelter, i831, in-S.o de
8 pp. (B. da P.) 7..~ 'õ
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6622.- Dissertação sobre as intlammações gangrenosas em geral, e especialmente
sobre o carbunculo, e sua dilIerença da pustula maligna, escripta por occasião do
concurso á cadeira de clinica externa da nova Fac. de Med. do Rio de Janeiro, e
sustentada por Luiz Francisco Ferreira. Rio de Janei?'o, na Typ. de To?'res, 1.833,
in-4.o de 25 pp. (B. da F.)

6623. - Dissertação sobre a gangrena em geral e em particular sobre a pustula ma
ligna. These apresentada e sustentada na Fac. de Med. do Rio de Janeiro a 3 de De
zembro de :1834, por Silverio Augu to de Araujo Vianna. Rio de Janeiro, na Typ. de
R. Ogiel', 183:." in-4.o de M pp. (B. da F.)

6624. - Breve instrucção sobre os SOCCOl'ros que se devem admini~trar ás pessoas
mordidas pOI' animaes dannados (pelo dr. J. F. Sigaud). V. Diario de Scbtlde, 1.835,
pg. :1.13. (B. da F.)

6625.- Observação de um caso de huma mordidella de cobra e suas consequencias,
por José Ribeiro Leite Zamit. V. Rev. Med. Flum., IV, pg. 247. (B. da F.)

6626.- Relatorio do Sr. Marcos da Silva Penha Lima, sobre a observ3ção do
Sr. Z3mit, lido e approvado na sessão geral de 31 de Março de 1.838. V. Rev. ilIed.
Flum., IV, pg. 242. (B. da F.)

Tracta do parecer sobre a memoria do dr. Zami t acerca de um tetallO occasionado
pela mordedura da cobra chamada jararaca preguiçosa.

6627. - Dissertação sobre a raiva. These apresentada e sustentada perante a Fac.
de Med. do Rio de Janeiro, em 19 de Dezembro de 1838 por João Eleuterío Garcez e
Gralha. Rio de Janeú'o, Typ. do Dia?'io, :1838, in·4..o de 26 pp. (B. da F.)

6628. - De Equina. Thesis quam suslinuit in Medicinre Facullate Flllminensi
die 19 Decembris anno 1.84.9, Rudolfus Rubenius, Doctor Heidelberg. Sebastiano
]Joli ad Flumen Janua?'ium, Ex Typis Laemmert, 1.849, in-4..o gr. de 2 fI., 6 pp.
(B. da F.)

6629.- The e sobre diversos pontos. Apresentada e publicamente sustentada em
Novembro de 1860 perante a Fac. de Med. da Bahia por Possidonio Vieira dos
S3ntos ... afim de obter o gráo de doutor em medicina. Pontos. Será identico
o principio morbillco da pustula maligna e do carbunculo? e se é; porque dill'erem
na. forma e na gravidade as duas molestias? Deve-se preferir a desarticulação do
cotovelo a uma amput3ção do braço, quando não se puder conservar porção alguma
do anti-braço? Signaes de morte. Quaes as precauções e regras prescriptas pela
sciencia e pelas leis do paiz, que devem ser observadas nas exhumações? Bahia,
Typ. E. ped?'ozCl, 1.860, in-4. ° gr. de 2 ff., 25 pp., 1 fi. (B. da F.)

. 6630.- Hydrophobia c sua therapeutica. Memoria apresentada á Acad. Imp.
de Med. do Rio de Janeiro pelo dr. José Paulo da Roza Galhardo e Bomsucesso, &.
Rio ele Jnneil'o, Typ. Universal de Laemme?'t, 1.862, in-4.O de 8 pp.

EXIJ.: Bibl. Nacional.

6631.. - Hydl'ophobia. Tra tamento preven tivo deBa logo cTepois da innocull:ção
pela dentada do animal d3mnado, e antes de seu desenvolvimento tetanico. Enve
nenamento pelo veneno de cobra e seu tratamento ... Pelo dr. Joaquim Moutinho
dos Santos. V. Ann. Bms. de Med., :1862-63, pp. 193 e 21.5.

Exp.: Bibl. Nacional.

6632. - Fac. de Med. da Bahia. These apresentada e sustent3da por Francisco
Baptisla de Moura Leone, doutor em medicina e cirurgia pela lJniv. de Lima para
vel'illcação de titlllo. Ponto. Hydrophobia rabica. Baltia, Typ. de Camillo de Lellis
ilfasson & C., 1.864, in-4..o gr. de 2 ff.,:19 pp. (B. da F.)

6633.-SolJre a mordedui'a das cobras venenosas e seu tratamento. pelo dr. O.
Wucherer. V. Gaz. Med. da Ballia, I (1866-67), pp. 229 e 2M.

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

6634. - Blessures de fléches empoisonnées par le curare; guérison, par le dr.
Ferreira de Lemos. V. Gazette Hébd. de J1féd. et Chi?"., 1867, pg. 359. (B. da F.)

663;;. - Caso de hydrophobia rabica no homem, dous mezes depois da mordedura
de uma gata; morte no fim de 24. horas: reflexões. Pelo dr. J. F. de Bittencourt
Só. V. Gaz. Med. da Bal4ia. II (1.867-68), pg. 7.

Exp.: Dr. J. Z. do Menezos Brp.m.
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6636. - Tratamento <las mordeduras pOl' cobras venanos:as. Pefo dr. Jlllio Rodrigues
de Moura. V. Gaz. Med. da Baltia., Il1(1868-69), pg. 87.

Excp.: Dr. J. Z. do ~Ienezos Bram.

6637.- Alguns apontamentos acerca das mordl}duras das serpen tas e das pi.cadas
dos insectos venenosos. Pelo dr. Antonio Mariano do Bomfim. V. Gaz. Med. da
Bahia. III (1868-69), pp. U9, 18~; V (187i-72,), pp. u4" 127 e 188.

Exp.: Dr. J. Z. do Menezes Bram.

6638.- These apresentada á Fac. de Med. da Hahia para ser su tentada perante a
mesma em Novembro de 1869 POI' José Porfirio de Metio Maltos .•. paL'3, obter o gráo
de doutor em medicina. Baltia, Typ. do Dia1'io, 1869, in-!lo,° gr. de i fi., -16 pp.,
I fi. (13. da F.)

Pontos: I. o Pnstula maligna e seu tratamerJIto j 2. ° Feridas por armas de fogo;
3.° Vantagens da percussão e da auscultação para o diagnostico; ~.o llincturas
alcoolicas.•

6639. - These de ufficiencia apre entada á Fac. de M'ed. d.'o Rio lie Janeiro, e
sustentada em 10 de Dezembro de i869, pelo d11. Felippe Marcone, da lJniv. de
Napoles. Rio de Janeiro, Typ. Univ. d~ L'1emm:ert, -1869, iln-~.o gr. (8. da F.)

Ponto: Da hydrophobia ou raiva.
66!J,0. - Para o doutorado em medicina. Til.ese Ilpresentada á Fac. de, Med. da

Bahia para ser perante ella su.st n.tada em Novembro de 187i pOJ: Pedro Ribeiro de
Almeida Santos. Balda, TYf' de Candido Reinaldo da RocltCli., 1871, in-q.o gr. de
i n., 24, pp., -1 fi. (H. da F. I

Pontos: LO Pustula maligna e seo tratamenlo; 2.° Gangl'enas indirectas;
3.° Salubridade publica da Bahia; 4..0 Póde-se cm geral ou excepcionalmente
affirmar que bouve eslupro

66H. - Thase que deve sustentllr perante a FaC'. de Med. da Bahia' em Novembro
de 1871 para obter o gráo de doutor em medicina Francisco Rod'rignes Guimarães.
Bahia, Typ. de J. G. TO'w'inho, i871, in-4,.o gl'. de i fi., :fI7 pp'., i fi.· (B. da F.)

Pontos: :LO Pustula maligna e seu tratamenCo; 2.° Rbeumatísmo articular
agudo; 3. 0 Vicios de conformação da bacia e seu tratamento; 4.° Vinbos medicinaes.
664,2..- These que. escreveo para sustentar perante a Fac. d.'e ~1ed. da Bahia em

Noyembro de i87~ aum <le obter o gráo de doutor, Joaquim Onofre Pereira da Silva.
Pontos. Atrecções carbunculosas no homem. Queimaduras. Tincturas alcoolicas.
Diagnostico differen.cial entre o cancro do estomago, a ul'cera redonda, e o catarrho
chronico do mesmo orgão. Baltia, Typ. de J. G-. To'twinho, i87i!, jn-~.o gr. de
i fi., 26 pp., i fi. (H. da F.)

66!J,3.- These para o doutorado em medicina a{Jresentacfa a Fllc. de Med. da
Babia para ser ante elIa sustentada em Novembro de i872 por Francisco de Paula'
Alvellos. Pontos. Pustula maligna e seo tratamen to. Cbolera asiatica. Fracturas do
radius e seo tratamento. 07.ona, sua natureza e propried'ades. Balíia, Typ. do Dial'io,
1872, in-4,.o gr. de 20 pp., 1 n. (B. da F.)

66~4,.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Baptista da
Rocha Conceição. Rio de .Janei?·o, Typ. de Quü'ino, i872, in'·~.o gr. de 1 fi., 52 p.p.
i. fi.. (B. da F.) .

Pontos: :L" Monno no homem; 2.° Indicações e contra-indicações dos saes de
quinina nas pyrexias; 3.° A.mpulação coxo-femural; 4. o Dos viuL\os como excipientes
de medicamen ~os.

66~5. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Lourenço Bar
boza Pereira dn Cunha. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, i872, in-4,.o gr. de
2 ff., 82 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LODa hydl'ophobia ou raiva; 2.° úescripção pbysiologica e therapeutica
da pepsina e da proteina, modos de administração e doses; 3.° Das operações recla
madas pelos tumores hemorrhoidaes; 4. ° Da escolha dos medicamentos.
66~6.· Pustula maligna e seu tratamelllLQ. These para o doutoramento em medi

cina apresentada á Fac. da B3bia em Novembl'O de i875 por Florencio Fer
reira de Azevedo. Ba/tia, Typ. do Düwio de Noticias, i875, in-4,.o gr. de i fi., 30
pp., ifr. (H. da (1.) .

Proposições: LO Accidenles locaes e gel'aes das fel'ídas por armas de fogo; 2.° 00
oleo de figado de bacalhau na phthisica pulmonar; 3.° Ozona, sua natlll'eza e pro-
prierlades. \.6t-,



518

666,7. - Fac. de Med. da Babia. These de doutoramento de Felix Alvares dos Santos
Souza. Bahia, Imprensa Economiccb, 1.875, in-4.0 gr. de i fi., 33 pp., 1 a. (B. da F.)

Pontos: LO Pustula maligna; 2. °Diagnostico da lJernia estrangulada e seu trata
menta; 3.° Qual é o melhor tratamento da angina dyphterica; q,.o Pode-se em geral
ou excepcionalmente affirmar que houve estupro.
664,8.· Alguns casos de cura de pustula maligna obtida pelo emprego de folhas

da nogueira pelo dr. 1. L. d'Almeida Couto. V. Gaz. Med. da Balda, 1876, pp. 23
eM. (B. da F.)

6649. - Ftlc. de Med. da Bahia. Tnese inaugural de Raymundo Soter de Araujo.
Bahia, Impl't:1tSa Economica, 1.877, in-4.0 gr. de 1. fi., 88 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Pustula maligna; 2.° Estando cultivado e conhecido entre nós o
Eucal yptus, quaes são os preparados pharmaceu licos que pode fornecer e qual ou
quaes mais vantajosos; 3.° Illlportancia da auscultação no diagnostico da prenhez;
q,.o Regimen alimentar.

6650.- Fac. de Med. da Bahia. These para o doutoramento de João Baptista Vian
na. Ballia , Irnpl'msa Economica, 1.878, in-4.ogr. de3 II., 69 pp., 1. fI. (B. da F.)

Pontos: L° Pustula maligna, sua curabilidade e bases para um tratamenlo
racional; 2. o Hemorrhagia utel'ina durante o deli vramento e suas indicações; 3.°Tin·
turas alcoolicas ; q,. ° Rheumatismo articular agudo.

665i.- Fac. de Med. da Bahia. These para o dontoramento de Victor Brito.
Bahia, Typ. Constitucional, i878, in-4.0 gr. de 5 fI., 95 pp., 1 fI. (B. da F.)

Pontos: t. °PusLula maligna, sua curabilidade. Indicar as bases para um trata
meo to racional; 2. ° Tetanos tl'aumalíco; 3.° Do diagnostico e do tl'atamen to da
ataxia locomotriz progressiva; q,.o Juizo critico sobre os preparados pharmac03uticos
designa10s sob o nome de extractos.
6652. - These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser publicamente susten

tada afim de oblel' o gráo doutoral por Daoneo Nomysio de Aquino. Bahia, Lytho-typ.
de João. Gonçalves Tourinho, i880, in-4.0 gr. de i fi., 56 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: i.°Feridas envenenadas; 2. ° Apreciação dos meios empregados na cura
dos estreitamentos da urethra; 3.° Juizo critico acerca dos extractos pharmacell
ticos; q,.o Herança pathologica.

6653.· SUl' la nature inllammatoÍl'e des lésions produites par le venin du ser
pent Botbrops. Note de MM. Couty et de Lacerda; presenlée par M. VuJpian. V.
Comptes rendus Bebd. des séances de l'Acad. des Sc., t. 92eme, i88i, pg. 468.
(B. da F.)

6654. - Du permanganate de potasse considéré comme antidote du venin des
serpents, à propos d'une publication de M. B. de Lacerda, par M. de Quatrefages.
V. Bulletin de Tltémp., i02, 1882, pg. 2iO. (B. da F .)

6655. - Etudes expérimentales relati ves l'action que peut exercer le permanga
nate de potasse SUl' les venins, les vírus, et les maladies zymotiques, par M. Vul
piano V. Bulletin de Thémp., i02, 1882, pg. 25i. (B. da F.)

6656. Do permanganato de potassa na hydrophobia rabica (por David Ottoni). V.
Gaz. Med. BI·az., I (i882), pg. 358. (B. da F.)

6657.- Observação colhida no Hospital de S. João Baptista de Nictheroy de um
caso de cura radical operada pelo permanganato de potassio em um individuo mor
dido flor nma jararáca. Pelo sr. Nestor Freir~ de Carvalho. V. Gaz. dos Ho.~]J.

(i883), pg. 189. (B. da F.)· .
6658. - Ferida com inoculação do veneno opbidíco, complicada de gangrena.

Observação ofIllrecida á Commissão da Exposição Medica Brasileira por Tiberio
Lopes de Almeida, Doutor em Medicina pela Fac. da Bahia e clinico em Araraquara
(Província de S. Paulq). i883.

O r i g i n a I. ln-foI. 6 ff. inn.
Exp.: Dr. Tiborio Lopos do Almoida.

I

Ophthalmologia

6659.- Nouveau procédé pOUI' la cure de la tumenr et de la fistule lacrymale.
Thése présenlée et publiquement soutenull à la Fac. de Méd. de MontpeUiel', le i3
Mai i837; par Peixoto (Antonio José), de Minas (Brêsil); docteur en chirurgie.
Montpellier, Impl'. de Veuve Richard, 1.837, in-~.o gr. de 22 pp. com i est.
(B. da F.)
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6660." Considerações sobre alguns enO'anos dos orgãos sen orios da vista pelo
dr. Adolfo Albeno Guilherme Rhodius. V. Rev. 11feà. Flum., V, pg. 81. (B. da F.)

666i.- Dissertação sobre a fistula lacrimal e seu tratumento. These apre entada á
Fac. de Med. do Rio de Janeiro em i6 de Dezembro de i8iJ,0 para ser sustentada
afim de obter o gráo de doutor por Joaquim Cardozo dos Santos Junior. Rio de
Janeiro, .Typ. Fmnceza, i8iJ,0, in-iJ,.o gr. de 32 pp. (B. da F.)

6662. - Manual das molestias dos olhos. Dividido em tres partes. Primeira parte.
Anatomia. Segunda parte. Physica dos olhos. Terceira parte. Molestia dos mesmos
olho., distribuidas e ordenadas por suas classes, e descrevendo o curativo que com
pete a cada huma, tanto para uso intemo, como externo E emfim, hum additamento
contendo noções geraes da anatomia physica dos olhos. OIJerecido á Soco LilI. do Rio
de Janeiro pelo seu socio J. A. de Azevedo. Rio de Janei1'O, na Typ. Austml, i8M,
in-4,.o gr. de XXIII-2i4, pp., i fi., com 2 est. lith. (B. da F.)

6663. - Proposições sobre a operação da cataracta pelo metbodo por abaixamento.
These apresentada e sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 6 de
Dezembro de i8H por Francisco Lopes da Cunha Junior. Rio de Janeiro, Typ. de
J. E. S. Cabral, i8U, in-4.o gr. de i6 pp. (B. da F.)

6664,.- Dissertação sobre o tratamento da cataracta. The e apresentada e susten
tada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em i7 de Dezembro de i8U por
Joaquim Pires Garcia de Almeida. Rio de Janeil'o, TUp. Imp. e Consto de J. Ville
neuve e CO'f}tp., i8lJ.1, in-lJ..o gr. de 38 pp. (B. da F.)

6665.- Do uso que se póde fazer do niLl'ato de prata nas molestias dos olhos, pelo
dr. Antonio Ferreira Frani,(a. V. Rev. Med. Bms., I (i8M-4,2), pg. 289.

EIp.: Bib!. Nacional.

6666. - Algumas proposições sobre a conjunctivite. These apresentada para ser
sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro, a... de Maio de i81j,2 por Braz
Dias da Matta. Rio de Janeil'o, Typ. de Paula Bl'ito, i8q.2, in-4.o gr. de iO pp.
(B. da F.)

6667. - Dissertação acerca da operação do tumor e fistula do saco lacrimal, prece
dida de considerações sobre esta molestia. Tl1ese que foi apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro e sustentada eru 7 de Dezembro de i8iJ,2 por Roberto Jorge Had
dock Lobo. Rio de Janeiro, Typ. do Diaho, i8q.2, in-4.O gr. de lJ.5 pp. (B. da F.)

6668.- O strabismo; pelo dr. Bento José Martins. V. Rev. illed. Bras., II
(i8iJ,2-4,3), pg. 3!l3.

Exp.: Bibl. Nacional.

6669.- Dissertation sUl" un nouveau procedé pour la réclinaison-dépression de la
c~taracte, et SUl' les resultats obtenus, dans celta opération, á l'Institut Ophthalmique
de Bruxelles. Thése pré entée et soutenue publiquement à la Fac. de Méd. de
l'Univ. d'Erlangen, le 29 JuiJlet i8iJ,4" par Anastacio Symphronio de Abreu. El'lan
gen, C. ./Ifuquardt, i 84,1(., in-!J,.O gr. de 1. fi., 33 pp., i fi., i esL. (B. da F.)

6670.- Dissertação sobre a operação da pupiJIa artificial ou a coremorphose, pre
cedida de breves considerações anatomico - pbygiologic:Js áccrca de algumas partes do
olbo. These que foi apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em i9
de Dezembro de i8Ml, por João Dias Ferraz da Luz. Rio dG Janeil'o, Typ. Imparcial
de Francisco de Paula Br'ito, i8Mi, in-4.o gr. de 3 fI.,5~pp. (B. da F.)

6671.- Institut Ophthalmiqlile de BruxeIles. Compte- rendu de la clinique ophthal
mologique de M. le docteur Cnnier, pelldnnt I'année i84,iJ, ; par A. S. de Abreu, de
Sabará (Brésil), docteur en médecine, &. Bl'lIxelles, Libl'. de C. ]f{uquQ1'dt, Paris,
Libl'. de Germer - Bailliel'e, i8f.1,5, in-4,.o de 28 pp. num. (B. da F.)

6672.- Da keratite superficial, intersticial e profunda. Tllese apresentada á Fac.
de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 26 de Março de 184,5 por José lfazzini,
doutor em medicina peln Faculdade de Torinu, para verificação de seu diploma. Rio
de Janeif'o, Typ. Univ. de Laemmert, i8iJ,5, in·4.O gr. de2 ff., 5 pp. (B. da F.)

6673. - Di sertação sobre a operaÇ.ão do strabismo, seguida de algumas observações.
These (Ipresentada e sustentada publicamente perante a Fac. de Med. do Rio de Ja
neiro no dia '17 de Dezembro de i8iJ,5 para verificação de seu diploma por Bento José
Martins, doutor em medicina pela Univ. de Louvain. Rio de Janeiro, Typ. do Brasil,
de J. J. da Rocha, i84,5, in-lJ..o gr. de 2 ff., i3. pp. (B. da F.) '\.. fiO
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6674.- netinHe (iPelo dr. J . .M. de Noronha Feilal). V. Al·C'~. Med,. Bras .• III
('18f11H7), pg. 9. (B. da F.. )

6675.- Arte 1Il0~1l de lConservar a vista em bom estado até á extrema velhice e
de.tl reswb(\lecer e vigorar quando se enfracfUece, ou conselhos ás pessoas que tem
os olhos flaco e demasiado sensivei-, ~eguidos de novas considerações sobre a
causa da myopia ou vista curta pelo dr. J. R. R. FaTise ... Trad. da terceira
edição por n. V. d'O. (He.nrigue Velioso de Oliveira). Rio de Janeiro, Ed. e H.
Laemmel't r Typ. Universal de Laemmert), 18!J,8, in-12. o ,de :l!~0 pp., i fi.

Exp.' Bibl. .Nacional.

66J6. - Apr.écier, au poi nt de vue homreopathique, J'action des collyres metal·
,ligu s employ,és dans Ie traitement des maladies des yellx, par João de Souza
Sllntos JunJÍor. V. Ann. d'.()culistiqufJ. publiés par le dr. Floren t Cunier, t. IV,
i8!l,9, pg. 58. (B. da F.)

66.77.- Da catarata e .dos diITerentes modos de o))eru·la. These apresentada á
Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 7 de Maio de iflf19 pelo dr.
.lulio Rensler, medico \irelo Univ. de Friburgo na AIlemanha. Rio de Janeil'o, Typ.
Univ. de Laemmert, i849, in-4. 0 gr. de 2 if., ,23 pp. (B. da F.)

6678. - Algumas considerações acerca du ophthalmia blenonorrbugica. These
apresentada 1Í Fac . .de 'Ioo. do Rio de Janeiro e sustentada li 6 de Dezembro de
i8g,9, pelo dr. José dl.l Cunha PJnheiro. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laermnel't,
i81J:9, in-4.o gr. de4ff.,'20pp. (B. daF.)

6679.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e susteutad:t em
27 de Maio de 1850 por Jo~é Lourenço de Castro e Silva. Rio de Janeiro, 1'yp. de
Francisco de Paula Brito, i850, in-4. 0 gr. de:2 if., 23 pp. (B. da F.)

Ponto: 1igeil'as obscrvacões sobre algumas enfermidades dos orgãos annexos ao
globo ocular e a ophtbaJmiâ aguda em geral.

6680.- i. AIg-umas proposições sobre a catarncta, seus meios curativos em geral
e em particular do que oiferecer maior vantagem. 2. Sobre os symptomas patllO
gnomonicos das phlebites internas. 3. Sobre a composição chimica das carnes de
vacca, de porco, de carneiro, suas differenças chimicas e qual a preferivel para
a alimentação. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada
em i8 de Dezembro de i850 por Antonio Olinto Pinto Coelho da Cunha. Rio de
Janeiro, Typ. Univ. de Laemme'j·t, i850. in-4.0 gr. de 3 tr., i5 pp. (B. da F.)

6681.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada no
dia i2 de Dezembro de 1851 pelo dr. José Theodoro da Silva Azambuja. Rio de
Janeil'o, Typ. da Emprc'za Dous de Dezembro, de Paula Bl'UO, i851, in-4. 0 gr. de
7 ff.• 37 pp., i mappa. (B. da F.)

Pontos: 1. 0 Das lesões que reclamam o emprego da pupilla artificial; quaes os
methodos e proc9ssoS porque esta operação pMe sel' praticada 12. ° Quaes as rela9ões
etiologicas e anatomo-pathologicas entre as febres intermittentes e a angio-Jeuclte 1
3.°De quantos modos se pódem reproduzir os vegetaes 1 -
6682.- These apreseutada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para ser sustentada

por Luiz Augusto Pinto. Rio de Janeil'o, Typ. Arne~'icana, 185f, in-lj,.o gr. de 2 tr.,
22 'Pp. (B. d"a F.)

Pontos: LO Do phlegmon em geral e em particular do da cavidade orbitaria e seu
tratamento; 2. 0 Cl typbo e a febre typhoide são molestias identicas1 3. 0 Qual é a
TIla~'cba da putrefacção n'agoa doce e na salgacla em clivel'sas temperatul'as, com
renovação O'll estagnação tie liquido.

6ü83.- M.emoria ácerca da amaurosis, e de um meio que, renovado por Lisfranc,
tem sido coroado de incoutestaveis successos, acompanhado de factos clinicos que
os comprovam, recolhidos no Hospital de Notre Dame de la Pitiá de Paris, com
posta pelo dr. José da Silva GliÍmarães. V. Ann. Bras. de IIfed., VlI\i85i-52),
pg. i39.

E xp.: Bibl. Nacional.

6684. - O gyquüity na' ophtalmias granulosas (pelo dr. José Lourenço de Castro
e Silva). V. Gaz. dos Hosp., II (1851-52), pg. 55.

Datado (lo Ceará a õ de Fevereiro de lSõ:!.
EXIJ.: DT. D. A. Martins Costa.

6685. - O giquirity nas ophtalmias granulosas (pelo dr. José Lourenço de Castro e
Silva). V. Gaz. dos Hosp., II (i85t-52), pg. i{~O.

Datado do Ceará ~ 16, de Maio de lS1H.
E"p.: Dr. D. A. Martins CosIa.
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6686. - Extirpação do globo ocular (pelo dr. Saula). V. Gaz. dos Hosp., II
(185~-52), pg. 161.

Exp.: Dr. D. A. MarLins CosLa.

6.6~7. - De chirurgo et d'l oculoram su1l'usione. Theses qure apud Fluminen em
MedICInre Facultatem doctori Franci co Bonifacio Abreo, candidato ad unam cathe.
dram secLionis Chirurgire professore Vicario carentem tuendm sunt. Flumine Janlla
rio, Ex-Typis Gallieis, 1.852, jn·~.o gr. de 311'.,6 pp. (8. da F.)

6688. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustenlada em 7 de
Dezembro de 1.852 pai' Leopoldo Nobrega. Rio de Jalleiro, Emp)'eza Typ. DOl/s de De
zembro, ele Paula Brito, 1852, in-q,. o gr. de 2 lf., 3q, pp. (B. da F.)

Pontos: L° .Da cataracla. seus meioscuralivo em ger;),! e em particular daquelle
que o/Ierece mais vanlagens; 2.° Agoas mineraps acidula . Seus eJIeitos phy iolol1i
cos e lherapeulicos ; 3.° Que movimentos podem ter lugar nos ovulo antes, e com
o fim de serem fecundados? 8 porque mudanças elles podem passar desde fecunda
dos alé consliluirem semente parfei ta?

6689.- These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada a 1.8 de
D~ze'?lbro de 1.852 por Joaquim Floriano de Godoy Junior. Rio de Jane i?'o , Typ. do
DzarlO, de A. & L. NavalTo, 1.852, in-~.o gr. de 2 a., 48 pp. (B. da F.)

POlllos: :1.. 0 Tratar dos casos que reclamão a eslirpação do globo ocular, e dos me
lhodos e processos porque se pratica esla opel'ação ; 2. ° Das fabricas de velas de se·
bo e da de sabões, do lUa de Janeiro, que lníluencia lem exercido sobre a saude de
seus empregados e visinhos; 3. oDas alavancas e principaes l11usculos do corpo llu
mano.

~690.- Da importancia do systema ganglionar, nas causas determinantes da amau
rosls; pelo sr. dr. Bonjean. V. Ann. Bras. de J!{ed., VIII ('1852-53), pg. 296.

Exp.: Bibl. Nacional.

. 6691. - Tbese de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por
João Stoppani, doutor em medicina pela Fac. de HeidelbBrg. Rio de JaneIro, Typ.
cleA. BOI',qesda Fonseeae Comp., 1.853, in-4." g". de 2 fI., 1.3 pp. (B. da F.)

Da ophtaJmia purulenta dos recem-nascidos.

6692.- Tllese apresentada á Fuc. de Med. do Rio de Janeiro e sustentad:l no
dia 7 de D zembro de 1.853 por José Ant nio de Andrade. Rio de Janeiro, Em!J?".
Typ. Dous de Dezembro, de F. de Paulel B?"ito, 1.853, in_~.o gr. de /1 if., qO pp.
(B. da F.)

Pontos: L o Das lesões que reclamão a formação da pupilla artiOcial, quaes os
melbodos e processos porque esta operação póde ser praticada; 2. ° Dos ai imen tos;
3.° Que modificações de forma e de posição imprime o diaphragma ao pericardio e
á caixa tbol'axica? Quaes as funcções do pericardio?

6693.-Tlle e apresentada á Fac. de l\led. do Rio de Janeiro e su tentada em 9
de Dezembro de 1.853, pelo dr. Herculano José de Oliveira Mafra. Rio de Janei?'o,
Empr. Typ. Dous de Dezembro, de Paull,Bl'ito, 1853, in-q,.o gr. de 30 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Tratar dos casos que indicam a extirpação do globo ocular e dos
methodos e processos porque se pode praticar eSLa operação; 2.° Será po ive! nas
plantas phanerogamas em relação á sua nulrição a ausencia Lolal de um dos dous
apparelbos folhar ou radical? Que analogia podem haver entre estes dous apparelhos?
Qual o caracter distincti vo de suas respecli vas fuucções? 3.°Determi nar as relaçõ~s
pl1ysiologico-pathologicas entre a bepali le cbronica e as arrecções do coração, cUJa
co-existencia se observa frequentemente. .

669~.- These apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 19
de Dezembro de 1853 pelo dr. Francisco de Paula Pereira Lagoa. Rio de Janei1'o,
Typ. Univ. de Laemmert, 1853, in-q,.o gr. de 3 fI., 55 pp. (B. da F.)

Ponlo : LO Dos pantanos exi tentes no Rio de Janeiro e em seus arrabaldes;
qual a influencia que exercem obre os habitantes de suas imJ:!lediaçõe~, .segundo
provão facto tle observação local? 2. °Tratar do tumore da regiãO parotldlana, sob
o ponto de visla da medicin..a operatoria; 3.° Qu~1 é a estl'uctura .das folhas em re
lação á re pi ração das plantas, tanto atmospbel'lcas, como aquahcas, tanto crypto
gama, como pbanerogamas. Em que consiste essencialmente esta funcção 'I

6695.- Observações de retinite ; pelo dr. 1. M. de Noronha Feita!. V. Ann. Bras.
de Med., IX (1853-54), pg. 50. '"I,~G

Exp.: Bibl. Nacional.
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6696.- Breves considerações sobre a amaurose o algumas de suas variedades.
These apresentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bal1ia, em {)
de Dezembro de IBM pelo bacharel Abrahão Bruno da Camara ... para obter o gráo
de doutor cm medicina. Bahia, TY1J. de Epiphanio Pedl'oza, 1854" in-4,.o de 4, fI.,
27 pp., 1 fi. (B. da}<'.)

6697.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 9 de
Dezembro de 1854, pelo dr. Manoel Pinto da Silva Torres Junior. Rio de Janeil'o, Typ.
ele N. Lobo Vianna & Fil/lOS, 1854" in-4.0 gr. de 6 fI., 31 pp. (B. da F.)

Pontos: LODos casos que reclamão a extirpação do gloho ocular; 2. o Ex.istem
medicamentos especificos? 3.° Da fecundação no vegetal. Depende essencialmente
desta [uncção a fertilidade das sementes1 .

6693. - The e de sufficiencia apre entada á F3c. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentad3 em 20 de Junho de 1855 pelo dr. A. Saulnier de Pierrelevée. Rio ele Janeiro,
TUp. Imp, e Const. de J. ViUeneuve e Comp., 1855, in-4,.o gr. de 3 If., 6 pp. (B. da F.)

Ponto: Do pterygio, sua niltureza e tratamento.

6699.- The:;e de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tent3da em 13 dfl Julho de 1855 pelo dr. Pedro Baylet, da Fac. de Med. dtJ Paris ..
Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmel't, 1855, in-4,.o gr. de 2 fi'., 15 pp. (B. da F.)

Ponto: Algumas considel'ações praticas sobre a operação da cataracta.

6700. - These apresent3da á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada no dia
24, de Abril de 1856, pelo dr. An tonio David Vasconcellos Canavarro. Rio ele j'etneil'o,
Typ. Univ. de Laemmert, 1856, in-q,.o gr. de 4, lf., 37 pp., 2 n. (B. da F.)

Pontos: LO A operação da fistula lacrymal ; 2.0 A operação do trepano ; 3.° A
plltbisica pulmonar no Rio de Janeiro, sllas causa, variedades e tratamento; ~.u
Tratar das can as de morte subila, e das pl'ecauções que se devem tornar antes de se
procedeI' n. uma autopsia juridica, durante ella, e depois de terminada.

670:1..- Coremorphose. These para o concurso da secção cirnrgica 3presentada pelo
dr. F. P. d'Almeida Sebrão e que deve ser suslentada perante a iJ Iuslrada Fac. de
Med. da Bahia, em Abril de 1856. Baltia, Ty]}. de Epiplumio Peel1'oza, 1856, in-4"o
(B. da F.)

6702. - Pon tos. 1.0 Na operação da cataracta á que se deve dar a preferencia á
extracção ou 30 abaixamento. 2.0 Qual é o tralamenlo mais conveniente nos casos de
coml11oção dos orgãos digestivos, biliares e urinarias? 3.° Qual o tratamento a preso
crever contra a diabetes segundo as novas theoria dessa molestia. 4,. U Propriedades
e composição chimica do sangue. Que tões dadas para fazer objellto da These apre
sentada e pu'blicamente sustentada perante a [<'ac. de Med. da Búhia por Manoel Alves
da Co la Ferreira ... p:lra obter o grau de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Camillo
ele LeI/is llIasson & C., 1856, in-lj,o gr. de 4, 11'., 10 pp., 1 fi. (B. da F.)

6703.- Tl1ese de suillciencia apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada em 22 de Junl10 de 1857, pelo dr. Malhias Lex, doutor em medicina pela Univ.
de Berlim. Rio de Janeil'o, Typ. de Peixoto &: Leite, 1857, in-q,.o gr. ele 2 If., 6 pp.,
1 n. (B. da F.)

Ponto: Il'itis chronica cum atresia totali (irido-capsulari) iridectomin. optime
sanatul'.

670fl. - Adversuria ophtalmologica ou considerações criticas sobl'e algnns pontos
em li Ligia concernentes á operação ela catarata por s. ex. n o sr. di'. Carlos J. F. Carron
dll Villards, &. Rio de Janeiro, Typ. Universal ele Laemmert, 1858, in·8. 0 , de 39 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

6705. - Algumas palavras sobre a cataracta preta, a proposito de umu operação
de cataracla desta natureza recentemenle feita no Rio de Janeiro. Observução lida
cm lingu3 franceza pelo sr. dr. Canon d[l VilJards. V. Ann. Bras. ele 111ed., XII
(1.858-59), pg. 257.

Exp.: Bibl. Nacional.

6706.- Discurso do SOl'. dr. Carrou du Villards, sobre a instituição de um estabe
lecimento, destinado ao tratamento gratuilo das pessoas indigentes, que oifrem do
mal de olhos; e sobl'e a imporLanci3 elas instituições deste gellero, etc. V. Ann.
Bras. ele lIfed., XII (1858-59), pg. 310.

Exp.: Bibl. 'acional.
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6707. - Historia intere ante e inedita de tres producções comeas ob erva das em
um mestiço d'Iudio e d'Hespanhol. Memoria do dr. Carron du Villards. 1859. V.
Ann. Bl·as. de Med., XIX (1867-68), pg. 298. (B. da F.)

6708.- 'l'hese apresentada :l Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 25
de Novembro de 1859 pelo dr. Belarmino Corrêa de Oliveira e Andrade. Rio de
.Janeiro, Typ. deDo L. elos Santos, 1859, in-4.0 gr. de 2 ff., 37 pp., i Q. (B. da F.)

Pautas: i. o Quaes os casos qne l'eclamão a operação da cataracta, e qual o mel boI'
~etbodo de a praticar; 2. 0 Mell truação' 3.° Da bemoptysis, sua cau as, ignaes,
diagnostico, pl'0gnostico e tratamento; 4.° Preparação da trycbuina e suas pro
pl'ledades.
6709. - Ophtalmia dos recem-nascidos (pelo dr. Gama Lobo). V. Gaz. Meel. do

Rio de Janeiro, 186~, pg. 137. (B. da F.) .
67i0. - Factos clínicos de molestias dos olbos (pelo dr. Gama Lobo). V. Gaz.

nIed. do Rio de Janeiro, 1862 e 1863. (B. da F.)
67H.- Extirpação total do globo ocular, praticada pelo ·dr. Garnier. V. Ann.

Bras. de Med., :1862-63, pg. 35.
Exp.: Billl. Nacional.

67:12.- Memoria ... pelo dr. Manoel da Gama Lobo. Amaur(lse julgada pela
oculistica moderna. V. Ann. Bms. de Meel., 1863-63, pg. 299.

Exp. : Bibl. Nacional.

6713. - Ophtbalmoscopio fixo do dr. Nunes da Costa (pell] dr. Manoel Nunes da
Costa). Y. Ga:>. Jlfed. do Rio de Janeil'o, 1862, pg. 205. (B. da F.)

67:14. - Tbese do sufficiencia apresentada :l Fac. de Med. do Rio de Janeiro e
sustentada em 13 ele Maio de 1863 pelo dr. Carlos Pedraglía, da Univ. de Gie- en.
Rio de Janeiro, TY1J. UlÜ'v. de Laemmel't, '1863, in-lJ,. o gr. (B. da F.)

Pontos: LO PbenomelJos de I'ef"aç;lo e acommodação do olho hUlllano.

6715. - Observações sobre alguns pon tos de oculista; lidas pelo . r. dr. Gama
Lobo. V. Ann. Bras. de Med., XV ('1863-6~), pg. 1.39.

Exp.: Bibl. Nacional.

671.6. - Da retinite pigmentaria ... pelo SI'. dr. C~rlos Pedraglia. V. Ann. Bms.
ele Med., XV <,1863-6~), pg. 200.

Exp.: Bibl. Naciooal.

6717. - OphtLJalmoscopio fixo do dr. Nunes da Costa. Memoria... pelo mesmo.
V. Ann. Bras. de J1Ied., XV. (1.863-6~), pg. 260, com 1 est. lith.

Exp.: Bibl. Nacional.

. 6718.- Communicação feita á Academia Imperial de Medicina, a respeito de um
.caso de cysticel'cus cell u!osre dentro do olho, acompanhada de algumas considerações
i'elativas :l molestia (pelo dr. Pedr~glia). V. Gaz. Jfed. do Rio de Janei'ro, 186~,

pg. 101.. (13. da F .)
67:19. - Memoria sobre um caso de existencia do cy ticercus ceIlulosre, lida pelo

sr. dr. C~Tlos Pedraglia. V. Ann. Bras. de "lfed., XVI (1864-65), pg. 42.
Exp.: Dibl. Nacional.

6720. - Cesticel'cus cellulosre (entozoario) no 01110 humano. Memoria extr<lhida da
Gazeta H6dica do Rio de J~neiJ'o (o. ° 9, anno de 1864) com 5 figuras. Pelo dr. Pc
dragliu. Rio de Janeil-o, TljJ}. do lmp. Inst. Art., 186~1 in-8.0, de 1.lJ, pp., 1 11.,
1 est.

Exp.: llibl. Nacional.

6721.- Da ophthalmia catarrhal, desenvolvida no Arsenal de Guerra da côl·te.
Memoria •.. pelo dr. Gama Lobo. y. Ann. Bms. de J/fed.,.XVI (186lJ,-65), pg. 37.

Exp.: llibl. :'iaciJnal.

6722.- Da Iridesis (pelo dr. Gama Lobo). V. Ann. Bras. de ~fed., XVI (186~-65),

pg. 67.
EXJl.: Dibl. Nacional.

6723. - Observação do sr. dr. Gama Lobo sobre um caso da iritis syphilictica.
V. Ann. Bras. de l11ed., XVI (186(1,-65), pg. 80. t..~

Exp.: Bibl. Nacional.
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672q,.-Da synchisis brilhante ou cl'ystaes de cholesterina (pelo dr. Gama Lobo)~

V. Anil. Bms. de lI[ed., XVI (186fJ:-65), pg. 93.
Exp.: Bibl. Nacional.

6725.· These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada pelo dr. Luiz Ferreira Lemos, da Faculdade de Paris. Rio de Janeiro, Ty]}.
Industria Nacional de Cott'irn & Campos, 1865, in-q,.o gr. (B. da F.)

Ponto: Tumores e llstulas lacrimaes.
6726. - These apresentada á Fac. de ~fed. do Rio de Janeiro e sustentada em 21

de Jovembro de 1865 pelo dr. Philippe Pereira Caldas. Rio de Janei/'o, Typ. Ultiv.
de Laemmel't, 1.865, in-fJ:.o gr. de'fJ: ff., 31 pp., 1 fl. (B. da F.)

Pontos: LO Do ophthalmoscopio em relação ao diagnostico das molestias Cil'llr
gicas; 2.° AlOauro e e glaucoma; 3, ° E' tudo chimico-pharmacologico das.. quinas;
4. 0 Das quinas considemdas pharmacologica e therapeulicamente.
6727.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em 22 de

ovembro de l865 pelo dr. Thomé i\laria Cavalcanti. Rio de Janeit·o, Ty]}. de Do
mingos L!~iz dos Santos, 1865, in-fJ:.o gr. de 6 ff., 27 pp., 1 n. (D. da F.)

Ponto. : LO Dos serviços que o ophthalmoscopio póde prestar á ocutislica; 2.°
Caracteres dos opl1idios : quaes especies venenosas sam conhecidas no Brazil; 3.° Da
anesthesia cirurgica; 4.° Croup.
6728.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e suslentada em 22 de

Novemuro de 1865 pelo dr. João Pi nto do Rego Cezar. Rio de Janei1'o, TlIp. Paula
Brito, 1865, in-fJ:.O gr. de lJ: IT., 37 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pon tos: !.° Do strabismo, e das operações empregadas para curaI-o; 2. °Da 01'
chite; 3.° Da ammonea considerada pl1armacologica e tlJerapeuticamenle ; 4.° Da
asphyxia em geral e da asphyxia por suspensão em particular.
6729.-These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 22 de

Novembro de 1.865 pelo dr. Antonio José de Lima Castello!'Branco. Rio de Janeiro,
TIJ]}. do Commercio, de Pereim Braga, 1865, in-4.o gr. de fJ: ff., lJ:8 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos: LO Do opl1tbalmoscopio em relação ao diagnostico das moleslias cil'or
gicas; 2.° Da assimilação nas plantas; 3.° Da thoracentese; 4.° Tatanos.

6730.- Lições sobre a ophtalmologia pl'Ofessadas;em B~rlim na clinica de Von Graefe,
pelo sr. Schweio'ger, traduzidas pelo dr. Gama Lobo, &. Rio de Janei1'o, Typ. Indtts
"'ia Nacional de Cot?'im &: Campos; 1865, in-4.0:de UlJ: pp., 5 ff., com fJ: est. lith:
(B. da F.)

6731.- Da ophtalmia brasiliana (pelo dr. Gama Lobo). V. Ann. Bms. de l1'Ied.,
XVII (1865-66), pg. 16. (B. da F.)

6732.- O iodureto de potassio produzirá metasthase para a iris e choroidc ? Consi
derações do sr. dr. Gama Lobo. V. Ann. Bras. de Med., XVII (1865·66), pg. 50.
(B. da F.)

6733.- Do iodureto de potassio nas atrecções oculares quando ligados a syphy1is
terciaria (pelo dr. Gama Lobo). V. Ann. Bms. de l1fed., XVII (i865'66), pg. 55.
(B. da F.)

673q,.- Observação do sr. di'. Gama Lobo sobre um caso de iridectomia e iridesis.
V. Aml. Bras. de ilfed., XVII (1865-66), pg. 103. (B. daF.)

6735.- Do emprego da iridesis na catarata central e nas opacidades da cornea.
Communicação feita ... pelo sr. dr. Gama Lobo. V. Ann, Bras. de Med., XVII
({865-66), pg. i96.~(B. da F.)

6736.- Da listula da cornea complicada de amollecimento do globo ocular e conser
vação da vi ta (pelo dr. Gama Lobo). V. Ann. Bras. de Med., XVII (1865-66),
pg. 201. (B. da F.)

6737.- Da ophtalmia purulenta dos recem-nascidos e o seu tratamento (por Gama.
Lobo). V. Ann. Bras. de Med" XVII (1865-66), pg. 259. (B. da F.)

6738.- Da corelysia (por Gama Lobo). V. Ann. Bt'as. de Med., XVII (1865-66),
pg. 4fJ:1. (B. da F.)

6739. - Thcse de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e
sustentada em fJ: de Junho de 1866 pelo nr. Pedro Danserau, da Univ. de Mc. Gill
(Canadá). Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmel't, 1866, in-q,.O gr. (B. da F.)

Ponto: A calarala.
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67qO.·l'hese apre entada á Fac. de ?lied. do Rio de Janeiro e u tentada em
20 de Novembro de 1866 pelo dr. Francisco Marcondes Romeiro. Rio de Janeiro, Typ.
Univ. (le LaemmeJ't, in-4-.o gr. de 2 If., 68 pp., 1 11. (B. da F.)

Pontos: LO Do glaucoma; 2.° Diagnostico dilIerenciat entre o typho o a febre
typboide; 3. ° Da aspbyxia por submersão; 4.° Do racbilismo.

67q1.· l'be e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 26 de
Novembro de i866 pelo dr. Carla Antonio de Paula Costa. Rio (le Jane!1'o, Typ.
Pe1'severunça, 1866, in-q.o gr. de 7 ff., i6 pp., 111. (D. da F.)

, Pontos: LO Tl'idectomia; 2.° Diagnostico diITerencial entre o typho e a febre
typboido; 3. ° Das gangrenas; 4.° Reconlleci menta analytico da mancbas P- permaticas.

67q2.- These apresentada a [fac. de Hed. do Rio de Janeiro e ·u.tentada. pelo dr.
Hilario ~oares de Gouvêa, em 26 de Novembro de 1866. Rio de Janeiro, TUp. de Rens·
bllrg & C.a, 1866, in-q.o gr. de 3 fi'., 80 pp., 2 [. (D .. da F.)

Pontos: LO Do glaucoma: 2.° Dos suecos digc livos; 3.° Da strychinina, brucina
e veratrina, chimico-pharmacologicamente consideradas; 4.° Operações rcclamada,
pp-~os tumores bemol'l'hoidaes.

6743. - These pulJlicamenle snstentada para obter o grao de doutor cm medicina
pela Fac. da Babia por Joaquim da Silva Coelho ... Pontos. Em que condicções
devem ser feitas as pupilla arLil:Jciaes, c os seus processos? Séde das mole tia.
Kistos do ovaria e seu tratamenlo. fIa signaes certos de prenhez? Em que casos, e
com que fundamentos pódc o medico-legista assegurar que a mulher não eSlá
gravida? Bahia, Typ. do Pltarol, 1866, in-q.o gr. de q IT., /16 pp., i n. (B. da F.)

67fl4,. - Observações de casos de ophtalmia pelo dr. Gama Lobo. V. r\nn. Bms.
de Med., XVIII (1866-67), pg. 101. (8. da F.)

674,1>. - Observações do sr. dr. Gama Lobo, sobre Casos do u,tula da cornea,
V. Ann. Bras. de Med., XVIII (i866-67), pg. q7i. (B. da F.)

67q6. - Observação. Irite parencbyma tosa. Atropinismo. Cura. (Por Porto Rocha.)
V. Rev. do Atltenêo Medico, n.° 2, Hl67, pg., 1.05. (B. da F.)

67qi.- Faculté de Médecine de Paris. Thése paul' le doctorat em médecine,
- presentée et sontenue le mardi 2 Juillet 1867 pal'lM. Fernando Pires Ferreira. Point

de di sertation. De I' opération de la cataracte par J' extraction linéaire sclérolic3le.
Pal'is, ImpI'. de E. lIfartinet, 1867, in-~.o gr. de 5ff. 62 pp. (B. da F.)

67q8. - De I'opération de la cataracte par l'extracLion linéaire scIéroticale par
Fernando Pires Ferreira, &. Pa?'is, Adl'ien Delahaye (lmpr. de E. ~fartinet), 1.867,
in-8. o gr. de 56 pp., 1 fi., com est. interc. no texto. (B. da F.)

67(j,9.- These apresentada 1Í Fac. de Med. do Rio de Janeiro o suslentada em q
de Dezembro de 1867 pelo dr. José Antonio Porto Rocha. Rio de Janeiro, Typ. (lo
Correio lIfercantll, 1867, in-~.ogr. de q tr., qO pp., 1. fi. (D. claF.)

Pontos: L o Iri te; 2.° Do valor therapeutíco dos calomelanos no tratamento das
inllammações agudas e cllronicas das membrams sem as; 3.° Estudo chimico e
plJarmacologico wbre a digitalis; !l.o Póde a compressão curar os aneUl'ismas
volumosos~

6750.- Observação acerca de um tumor lacrymal complicado com carie da apo
physe montante do maxillar superior. Lida pejo sr. dr. Manoel da Gama Lobo. V.
A/ln. Bras. de lIfed., XIX (1867-68), pg. 277. (D. da F.)

6751. - Algumas observações sobre a Lherapeutica ocular pelo dr. Xavier Gale
zowski. V. Gaz. nfed. d{b Bahia, II (1867-68), pp. 230, 25.3.

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

6752. - These de su lliciencia apresen tada á Fac. de Med. do Rio de Ja neiro e
susten tada em 'ii de Dezembro de 1868 pelo dr. Fernando P ires Ferreira. Rio de
Janeiro, Typ. Ulliv. de Laemrnert, 1868, in-4.0 gr. (B. da F.)

Ponto: Breves considerações sobre as applicações da iridectomia no tratamento
da catarata.

6753 .• Algumas observações sübre asaJfecções da comea. Pelo dr. Galezowski. V.
Gaz. M ed. da Bahia, III (1868-69), pp. 152 e 157.

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

675q. - Algumas considérações sobre o curativo da fislula lacrymal por um
processo muito facil, e sem o menor incoveniente. Memoria do sr. dr. José Alves
Nogueira da Silva. V. Ann. B1'as. de ilIed., XX ('1868-69), pg. 33. (D. da F.) t
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ti755.- A .theoria da sympathias em relação á oculislica. Di sertação ... pejo
'r. dr. Alaliba de Gomensoro. V. Ann. Bl'CLs. de .lfeel., XX (1.868-69), pg. 14li.
(B. da r.)

6756.- Con iderações theoricas e praticas sobre o novo processo operatorio de
cataracta do ~r. De Graefe (extracção linear modificada). Memoria ... pelo dr. Ata
liba de Gomen'oro. V. .-tnn. Bras. de Med., XX (1868-69), p.g. 207. (B. da F.)

6757. - üb,el'vação de UIll caso de pteryo-ion duplo externo completo, e de um
pterygion intemo incipiente, no olho direito, com a particularidade notavel de terem
a ba e para o lado da comea, e o apice para o angulo do olho. Cura pela applicação
topiea d sulphato de cobre, em sub tancia .. ' Pelo SI'. dI'. José Pereira Gui
marães. V. Ann. Bras. de Má!., XX (1868-69), pg. 275. (B. da F.)

6758. - Da fistuln lacrymal e do sen tl'alamento radical pelo dr. Ataliba de Gomel1
soro, &. Rio ele Jemei1'o, Typ. Ame1'icana: :18ti9, in-8.0 gr. de 57 pp. (B. da F.)

6759. - These apresentada á Fac. de Med. da Bahia e sustentada em Novembro
de 1869 para obter o gráo de doutor em medici l1a por João da Rocha Moreira. Bahin,
'ryp. do Diat'io, 1869, in-4.o gr. de 1 fi., 39 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: LO Fistulalacrymal e seutmtamento;2.0 Prolapso no uteroduranteo
parto esuas indicações; 3.° Hygiene da Illulher em eslado de gravidez; 4.° Como
reconhecer-se que oouve aborto n'um caso medico-legal. 1

6760. - These apresentada á Fac. de ~'red. do Rio de Janeiro e ustentada em 3 de
Dezembro de 1.869 pelo dr. Vicenle Cypriano da Maia. Rio ele Janeiro, Typ. do Apos
tolo, 1.869, in-li· o gr. de [1 ff., 116 pp., :I. n. (B. da F.)

Pontos: LO Operações reclamadas pela cataracta; 2.° Do uso do tabaco e de
sua inlIuencia sobre o organislllo; 3.° Da escoloa dos medicamentos eOl geral e em
particular dos vegelae em relação a edade, clima, solo, cultura, estação e época de
colheita; 4. ° Operações reclamadas pelo' tumores hemorrooidaes.
6761.- These apre-entada á Fac. de Med. elo Rio de JIllleiro e sustentada por

Cypriano da França Mascarenhas. Rio de Janeiro, :1869, in-4.0 gl'. de 2 :/f., 34 pp.,
i fi. (B. da F.)

Pontos: L° Operações reclamadas pela calarata; 2.° Da eclampsia durante a
prenhez e o parlo; 3.° Do tratamento que mais convem nos diversos períodos da tisica
pulmonar; 4.° Do ar atmospherico.

6762. - Fibroma extra-muscular da cavidade orbitaria esquerda, nucleo osseo.
exorbitismo, perda de vista. Extracção do tnmor. Vista recuperada. (Pelo dr. Gama
Lobo.) V. Ann. Bras. de Med., XXI (:1.869-70), pg. 227. (B. da F.)

6763.- Da operação da catarllcla. Pelo dr. José Lourenço. de Magalhães. V. Gaz.
Med. da Bahia, IV (i869-70), pg. :1.75.

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

ti76lj,. - Do novo processo do sr. De Graefe contra o keratocone. Pelo dr. José
Lourenço de Magalhães. V. Gaz. ilJlcd. da Bahüt, IV (:1.869-70). pg. 205.

EXJl.: Dr. J. Z. de Monezes DrllID.

6765. - Da operação de symlefano. Pelo dr. José Lourenço de Magalhães. V.
Gaz. M cd. da Bahia, IV (:1.869-70), pg. 3:1..

EXJl.: Dr. J. Z. do Mooozes Brllm.

6766. - Da diploplia nnocular. Pelo dr. José Lourenço de Magalhãe . V. Gaz.
Med. da Ba'lia, IV (1.869-70), pg. 66.

EXJl.: Dr. J. Z. ào Menezes Brum.

6767.- Resultad einiger Versuche uber die Entstehung der AblO'ung in Folge
von Glaskõrperverl ust. Von Dr. II. de Gouvêa. V. Arcltiv ('iiI' Ophtltat1n?loqie,
XV, pg. 241, com i esL. (B. da F.) .

676 . - Hémeralop~e par M. Fel'l'eira da Silva (ue Fernambouc.) V. Gazette JlIéd.
dePm'is, t. 25, :1.870, pg. 23. (B. da F.)

6769. - These apresentada á Fac. de Meu. do Rio de Janeiro e su lentada
em 29 rle Novr.mbro :1.870 pelo dr. Israel Rorlrigues Bareellos Filho. R'io de lanei1'o
1'yp. do Apostolo, :1.870, in-4.0 gr. de 4 fI., 113 pp., i 11. (B. da F.) ,

Pontos: 1. ° Il'idectomia; 2. o Do aborto criminoso -; 3.° DiagnoRlico dill'eren
cial da febre amarella e fehre hilliosa dos paizes quentes; 4.° Dos vomi os
rebeldes da prenhez.
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6770. - The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro o su tenlada em
30 de Novembro de 1870, pelo dr. João Bapti ta Lopes. Rio de Janeiro, Typ. do
Apostolo, 1870, in-q,."gl'. deq,ff., 66pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponlos: L° Irideclomia; 2.° Diaanostico diU'ereneial da febre amarella e
febre biliosa dos paíze quente; 3.° Atbmospllera; 4.° Da luberculo e pulmonar.
677'1.- Emphysernainsolito das duas palpebras direitas. Ob ervação communicada

pelo sr. dr. Pir~s Ferreil'(1 á Acad. Imp. de Med., em 4 de Abril 1870. V. 11nn.
Bras. de Aled., XXII (1870-71), pg. 84. (B. da F.)

6772.· Memoria do sr. dr. Pires Ferreira. Quae as vanlagens da iridectomia
notratamento da catarata? V. Ann.Bras. de 1Ifed., XXII ('1870-71).pg. 104.
(B. da F.)

.6773.· Memoria do sr. dr. José Lourenço de Magalhães sobre a ophlhalmia sypm
patLCa. V. Ann. Bras. de Med., XXII (1870-71), pg. 178. (B. da F.)

6774.- Contributions lo lhe vatho1ogy of bul'lls of the coroea from lime. By
Dr. fI. de Gouvõa ... Tran lated for the German by dr. Joseph Aub. Rio de
Janeiro, Typ. e Lit. Imparci ll, 1871, in-8.0 gr. de 27 pp., com 2 e t. (B. da F.)

6775.· Contribulion à la pathologie el à l'anatomie pathologique de la corné e
brulée par]a cbaux, par le dr. H. de Gouvêa. V. Ann. d'Oclllistique, t. LXV, 1871,
pg. 163. (B. da F.)

6776.- Tbe e para a verificação de titulo apresentada á Fac. de Med. da Babia e
perante a me ma uslenlada em Maio de 1871 por Carlos Ludovico Drogna! Landré.
Balii(l" Typ. de João Gonçalves Tourinho, 1871, in-4.0 gr. (B. da F.)

Ponto da iridectomia e sua applicação.

6777.- TlJcse apre~entada á Fac. de Med. da Babia para ser su tentada cm 0
vembro de 187i por Antonio de Araujo Ba tos ... afim do obter o grão de doutor em
medicina. BaMa, TI/p. de Camitlo de Lellis iJfasson & C.-, 1871, in-q,.o gr. de 1 fi.,
26 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: Lo Fístula lacrymal e seu tratamento; 2.° Tratamento da angina
dipbtllerica; 3. °Hemorrbagia puerperal e seu tratamento; 4." Vinllos medicinaes.
6778.- These êlpresentada á Fac. de Med. elo Rio de Janoiro e sustentada cm 23

de Dezembro de 1871 pelo dr. Diogo Garcez Palha de Almeida. Rio ele Janeiro, Typ.
Academica, 187i, in-4.0 gr. de q, II., 51 pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponlos: LO Irideclomia; 2.° Tllerapeutica geral dos envenenamentos; 3.° Do
uso e abuso do tabaco e de sua influencia sobre a saude; 4. ° Hemosla ia por
acupressura.

6779.· Breves considerações sobre o pterygio e seu tratamento. Pelo dr.
Fernando Pires Ferreira. V. Ann. Bras. de Med., XXIII (1871-72), pg. 375.
(B. da F.)

6780. - Pterygion fibroso do olho direito cubrindo toda a cornea transparente:
.operação: cura. Pelo dr. J. A. do Freitas. V. Gaz. Med. dn Bahia" V (1871-72),
pg. 60.

Exp.: Dr. J. Z. do Monozes B,·um.

6781.· Sobre um novo processo de tratamento das affecções oculares por meio de
um vaporisador. V. Gaz. 1Iled. da Bahia, V (1871-72), pg. 297.

E.tp.: Dr. J. Z. de Menozes Brum.

6782.- Ou kératoconus et de son traitement par le procédé de De Graefe par le
dr. José Lourenço. V. Joumal d'Ophthalmolo.qie, 1872, pg. ii>. (B. da F.)

6783 .. SUl' un nouveau procédé de trait~ment des atTections oculaires au moyen
d'un vaporisateur par le docteur José Lourenço. V. fOllmal d'Ophtli., 1872, pg. H9,
com urna gravo (B. da F.) .

6784. - De la lcysLilome et d'une nouvelle pince-kystitome par le dr. José Lorenço.
V. Journal (l'Ophth., 1872, pg. 418. (B. da F.)

6785. - D'une pince nau velle pour l'agrandissement de la commissure externe par
l~ dr. José Lorenço. V. JOU1'IWl d'Ophtll., 1872, pg. 4q,7, com fig. (B. da F.)

6786 .• Da operação da catarata. These. apresentada para verificaçã~ de Lit~lo
perante a Fac. de Med. da Babia em Abnl de 1872 por CarIo Schmldt. Baliza,
Typ. de J. G. To l"'in 11o, 1872, in·q,.o gr. de 18 pp., i fi. (B. da F.)
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6787. - Da amblyopia nicotica. These apre-entada para verificação .de titulo
perante a Fac. de Med. da Bahia em Julho de 1872 por Adolf G chwender-Oswald.
Bulti , Tljp. do Diario, 1872, in·4. 0 gr. de 1 fi., ill pp., 1 fi. (B. da F.)

6788.· These que su"tenta em Novembro de 1872 para ouler o gráo de doutor
em medicina pela Fac. da Bahia Jo é Cardozo de Moura Bra ii. Pontos. Trata
men~o cirurgico da catarata. Fístula lacrymal e seu tratamento. Diagnostico di[fe
rcnclUl entre a febre umarella e a febre biliosa dos paizes ·quentes. R spiração
vegetal. BaltUI, Typ. de J. G. Tou1"inho, 1872, in-4.0 gl·. de lJ,0 pp., 1 fi. (B. da F.)

6789.- Do tralamento cil'lugico da calarata. These inaugural apl'es nlada e
sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em Novembro de 1872 por AUl'eliano
Macrino Pil'es Caldas. Pontos. Tratamento cil'Urgico da catarata. Das indicações e
contra-i ndica~ões da urelrotomia interna. Lesões vai vuIares do coração. Como
reconbecer, que houve aborto em um caso medico·legal? Ba./tia, Typ. F'ranceza de
Gal'valllO & Amazone, 1872, in-!I,.ogr. de 1 fL, 98 pp., 1 fi. (B. da F.)

6790. - Tnese apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser su tentada em
Novembro de 1872 por Jo1io Fel'reiril da Silva ... para obter o gl'~o de doutor em
medicina. Pontos. Tralameõ to eir urgico da catarata. Theoria dos ruidLls do co"
ração. Queimadl1l'as. Po e·se em geral ou excepcionalmente affirmar qne houve
estupro? Bahia, Typ. de J, G. TOltrinho, 1872, in-4. ° gr. de 26 pp., 2 Ir.
(B. da F.)

6791.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Carlos Ama
zonio FCI'reira Penna. Rio de Janeiro, Typ. Acaclemica, 1872, in-lJ,.o gr. de 1 fi.,
84 pp., 1 fi. (13. da F.)

Ponlos: L° Ophtlialmia sympatbic~; 2.° Epilepsia; 3.° Exame clJimico e micras
copico das manchas sanguineas; 4. ° Da U1'elbrotomia.
67\)2.- Tbese apresentada ii Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim An·

tania da Cruz. Rio de Janei?'(J, Typ. li'l'anco-Amel'Ícana, 1872, in-4.0 gr. de 3 fI.,
lJ,9 pp., 1 fi., 2 mappas. (B. da F.)

Pontos: Lo Das operações reclamadas pela catarata; 2.° Das indicações e contra
-indicações dos saes de quinina nas pyrexias; 3.° Do procedimentl? do parteiro em
caso de aborto; 4.° Das papaveraceas e seu prodnctos pharmaceutlCos.
6793.- Tllose apresentada á Fac. de Mec]. do Rio de Janeiro por Manoel de Sá

Barreto Sampaio. Rio de Janeiro, Typ. Acaclemica, 1872, in-!l·.o gr. de i fi., 81 pp.,
~ fi. (B. da F ,)

Pontos: L° Das opCl'ações reclamadas pela calarata; 2.° Amputação coxo-fe
mural; 3. ° Febre amarelJa; 4. ° Do calor; mudanças de estado.

6794.- Estudo sobre as alrt~cções glaucomatosas. Pelo dr. José Lourenço de
Magalhães. V. Gaz, ilied. da Bahia, VI (:1.872-73), pp. 72,85, 108, 129, 177, 209,
289 e 337.

Exp.: DI'. J. Z. do Monozos BI'am.

6795. - Do despegamento da retina pelo dr . .José Lourenço de Magalhães. V. Ga.z.
llfed. da Bahia, VI (1872-73), pg. 257.

Exp.: DI'. J. Z. do Menozes Bram.

6796.- Do tratamento da conjunctivite e keraLite pillyctenulares pelo vaporisador
do dr. José Lourenço. Pelo dr. doura Brasil. V. Gaz. Med. da Bahia, VI (1872·73),
pg. 261.

Exp, . Dr. J. Z, do ~fonezes Bram.

6797. - Do tratamento da keratite intersticial p lo vaporisador do dr. José Lourenço
pelo dr. Moura Brasil. V. Gaz. ilIerl. da Ba!zia, VI (l872-73), pp. 309 e 323.

Exp.: Dr. J. Z. do Menozos Bram.

6798.- Do glaucoma pelo dr. José Lourenço de Magalhães, &. Baltia, Typ. do
Dial'io, 1873, in-4.0 de-TV-95 pp. (B. da F.)

67\)9.- Tbese apresentada e sustent.ada para verificação de· titulo perante a Fac. de
Med. ela Bahia em Junho de ,1873 l)or Antonio Bruno ela Silva Maia. Ponto. Qual o
meLnodo preferi\rel na operação da cataracta ? Bahilt, Typ. do Dia1'io, 1873, in-l.° gr.
de 31 pp., 1 fi. (B. da F.)

6800.· These apresen tada á Fae. de Me'd. do Rio de Janeiro por Galdino Emiliano
das Néves Sobrinho. Rio de Janeiro, 1873, in-'l-.o gr. de 1 fl., 49 pp" 1 fi. (B. da F.)

Pontos: L° Motestias do sacco lacrymal; 2.° A·túmospbera; 3.° Acupressura; 4.°
D0 aleitamento natnral, artificial c rnixto em gerlll, e particularmente do mercenario
em relação ás condições em que elle se acha no Rio de- Janeira.
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6801..- ~rhese apresentada á Fac. de Med. do Rio de J~meiro por Telasco Lopes de
Gomensoro. Rio de Janeiro, Typ. Academica, i873, in_~.O gr. do i D., 61 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: LO Molestias do sacco Jacrymal; 2.° Da asphyx.ia por submersão; 3.0
Litllotricia; 6,.0 Febres paludosas dos paizes interlropicaes.
6802.- Estudos sobre a molestias internas do olho como vislas pelo ophtfll

moscopio, e como são professadas no King's College pelo profe 01' Wells (pelo
dr. Gama LolJo). V. Ann. Bfas. de 111ed., XXV (l873-7(J,), pg. (J,73. (B. da F.)

6803. - Observação de um caso de carcinoma medular do olbo direito pelo acad.
Romualdo Seixas Filbo. V. Gaz. lIfed. da Bahia, VII (i873-74), pp. 88 e 119.

Exp.: Dr. J. Z. do Monezos BI·um.

G804.- Ferimento antigo do olbo : c~tarata traumatica: adhercncia posterior do
iris obstruindo o campo pupillar : recuperação da vista. Pelo dr. Lemos. V. Gaz.
Jfed. da Ballia, VII (1873-74), pg. 16!.

EX]l.: Dr. J. Z. do Monezos Brum.

6805. - Estudos sobre n ophthalmometria (pelo dr. Gama Lobo). Y. Rev. ilfed.,
1873-74, pp. 6,39, i2L (B. da F.)

6806. - Instituto Ophtbnlmologico. Das anoma! ias de accommodação e ref racção.
Coo ferencia do dr. l:lilario de Gouvêa, feita a 19 de Agosto de i873. V. Rev. DIed.,
1873-7(J" pp. 106, 2l3, 256 e 370. (B. da F.) .

6807. - Notas sobre a accommodação do globo ocular (a proposito de urna di cussão
com o professor de ph ysiologia da Bahia). (Pelo dr. Bueno Mamoré.) V. Rev. lIfed.,
i87J-74, pp. 250 e 265. (B. dn F.)

6808. - Contribuições para a tberapeulica das ulceras da comea (pelo dr. Hilario
de Gouvêa). Y. Rev.lIfed., i873·74, pg. 309. (B. da F.)

6809. - Da kysLitomia e dos resullados obtidos com o meu ky,slitomo pejo doutor
José Lourenço de Magalhães, &. BaMa, Typ. do Dial'io, 1.874, in-fl:. ° de 27 pp.
(B. da F.)

6810. - Notas sobre a accommodação do globo ocular pelo dr. J. B. Bueno Mllmoré.
Extrahido dos US. 14 e 1.5 da «Revista Medica» do Rio de Janeiro. Rio de Janeit'o,
Typ. Academica, 187(J" in-8.0 gr. de il~ pp. num. (B. da F.)

68B. - Quelques considérations SUl' l'opération de la cataracte, par le dr. José
Lourenço de Magalhães. V. Recueil d'Ophth., i874-, pp. 2(J,9, 31.0 e 4-4-5. (n. da F.)

68{2.- These de sulIiciencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro, por
José Lourenço de Castro e Silva, da Univ. de Bruxellas. Rio de Janeiro, Typ. da
Reforma, 1874, in·(J,.o gr. (B. da F.)

Ponto: Ophthalmia dita rheumatica.
68i3.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio José de

Faria. Rio de Janeil'o, Typ. do Apostolo, i87(J" in-(J,.o gr. de i fi., 53 pp., 6 ff., com
fig. (B. da F.)

Pontos: LO Operações reclamadas pela tlstula lacrymal; 2,0 CaJorimetria;
3.° Fracturas complicadas; 6,.0 Do aleitamento natural, artificial e mixto e em
particular do mercenario, atteutas as condições da cidade do Rio de Janeiro.

6814-.- A iridotomia (pelo dr. Hilario de Gouvêa). y. Rev. jlfed., 187(J,-75, pp. {63,
1.77,203 (com fig- .), 2B e 2(J,6. (B. da I''.) .

6815.· These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. pelo dr. Pedro Adolph o
Rostgaard Braun Gad, da Univ. de Copenhague. Rio de Janeiro, Typ. da Reforma,
1873, in-(J,.o gr. (B. da F.)

Ponlo: Das atrecções sympalicas do olho.

68l6. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim José da
FonsecnJunior. Rio de Janeil'o, Typ. cle Brown & EVal'isto, Hl75, in-4-.o gr. de i D.,
BD pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Operações reclamadas pela cataracta; 2.° Folbas; 3.° Indicações do
fOI'ceps e da versão podalica; 6,. o Hy poemia intertropical.

6817.-Airidütomiapelo dr. H. de Guuvêa. Rio de Janeiro, Typ. de Brown&.
Evaristo, 1875, in-í.o de 34- pp, (B. da F.)

67
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6818.- De I'amauro e déterminée par le venin d'un se.rpen!. Par le dr. José Lou
renço de Mugalhães. V. Recl/eilcl'Opltthal., 1875, pg. 1.0. (B. da F.)

6819.- Lições de Wells sobre as molestias internas do olho como vista pelo oph.
thnlmoscopio, traduzidAs pelo dr. Gama Lobo, &:. Rio de Jar/eira, Typ. Universal de
E. &: a. Laemmel't, i876, in-8.0 gr. de 77 pp. (B. da F.)

6820.· Observação sobre um caso de staphyloma total da cornea pelo dr. Tar
Ijuinio Lope . v. nfovimento Medico, 1876, pg. 50.

Exp. : Dr. Antonio Henriques Loal.

682:1.- Observação rara e talvez unica de um ptel'ygion duplo ex.terno completo, c
de um pterygion interno in';ipiente, no olho direito, com a particularidade notavef
de terem a ba e para o lado d:l cornea, e o apice pAra o angulo do olho. Cura pela
applícação topica de sulphato de cobl'e, em substancia. Pelo dr. José Pereil'a Guima-·
rnes. V. Rev. llfed., 1876, pg. 520. (B. da F.)

6822.- These que deve sustentur per<1nte a Fac. de Med. da Bahia em Novembro·
de 1876 .para obter o gráo do doutor Aureliano Teixeira Garcia. Ballia, Typ. do 001'
'reio da Balda, 1876, i n-'1. ° gr. (B. da F.)

Ponto.: LO Cataracla e seu tralamento; 2.° Do melhor tratamenlo de febre ama
relia ;iI.o Corpos exll'anhos no conducto auditivo externo ;4.° Qllal o melhor methodo
de preparação dos viilJos medicinaes·.

6823.- These para o doutoramento de Juvenal de Oliveil',l Andrade. Balda, Typ.
Constitucional, 1876, in·q,.o gr. de 1 fi.) 67 pp., 2 n·. (B. da F.)

POli los : LO Ophtall1lia purulenta; 2.° Qllaes os meios de ab orpção dos medica
mentos; 3.° E' isenla de critica scienLilica a fórma plJarmaceutica denominada ex
tracto; 4.° Abcessos por cong-e tão e seu tratamento.

682 l1.-The e de suffi iencia npresentarl:l á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por
Li I'ederico Valen tim Lu . Bier. H'io de Janeiro, Typ. Academica, 1876, in .q,. n gr,
(B. da F.)

Ponlo: Con iderações geraes sobre a palhogenese do glaucolJla.
6825. - The e apl'esr.ntarla á Fac. de lIIed. do Rio de Jillleiro por Genuino Marque

Mancebo. Rio de Janpif'o, Typ. Central da Brown & Evarislo, 1876, in-~.o gr. de 1 fi.,
175 pp., 1 O. (B. da F.)

Pontos: LO Operações reclamadas pela cataJ'ata; 2.° Hygl'Omelria j 3.° Do valor
do tratamento do trtano lraurnalico; 4. ° Da fehre amal'ella sob o ponto de vi ta
de ua genese e propagação. Quaes as medidas sanitarias que se devem aconselbar·
para impedir ou altenU3l' seu desenvolvimento e propagação.

6826. - Da ophlhalmia dos recem-na cido~ pelo dr. José Lourenço de Magalhães, &:.
Rio de Janeiro, Typ. Academica, 1877, in-8.0 de q,3 pp. (B. da F.)

G827. - A drainage na tberapeutica oculal'&pelo dr. Bueno l\1amoré. V. Gaz. illad·.
dctlJahia, 1877, pg. 316. (B. da F.)

682 . - Contribuiçiío para o estudo comparativo de diversos processos operatorio
no tratameoto das atrecções olmlares pelo dr. Moura Bra~iJ, &. Rio da Janeiro, lm
l1)'ensa luclasll-ial, 1880, in·8.0 gr. de q,8 pp. (B. da F.)

Sahiu antes na llevistct ll1eclicJ, i877, pp. 1,19,39,50,65,85 e 101-
6829. - These de sufficiencia Apresentnda á Fac. de Med. do Rio de Janeirq pelo

dr. Joaquim Holdam y Cmz. Rio de Janeil'o, TmJ. Fluminense, 1877, in·q,.o gr.
(B. da F.)

Ponto: Breve resenba bistorica sobre os metbodos e processos para a extracção
da catarata e vantauem dos modernos sobre os methodos antigos.

6 30.· Thrse aljre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Arthl'l' Baptista
de C<lslro. Rio de Jane i1'0, Dias dn Silva Junior, 1877, ill-q,.o gr. de 1 li., q,5 pp.,
1 n. (B. da F.)

PJntos: L° Do entropia o do ectropio; 2.° Do infanticídio; 3.° Da loucura
(luel'perat; 4.° Papel dos rins no organismo bumano.

6831. - 'fhese apresentada á Fac. de "Nled. do' Hio de Janeiro por Antonio Manoel
da Co la Barros. Rio d' Jctneiro, Typ. do Apostolo, 1877, in·q,.o gr. de 1 fi" 83 pp.,
2fL (B. daF.)

Poolo : L° Dos estados geraes do individuo que podem influir para a producção
da kcralitf): 2.° Oplica em geral; 3.° Pyogenia; 4.° "\isão.

,
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6832.· Sobre a ~clerotol11ia no glaucoma pelo dr. :\. Rodngue Linlu. V. G',::::.
Jled. da B({Ili~I. 1878, pg. tm. (13. da F.)

6833.- Ophlalmologia. De um C<lSO ue keratile Iymphatica entretida pela mastllr
:bação (pelo dr. ~Iollra Brazil). V. Rev. ]fe{l., H178, pg. 2;15. (13. da 1".)

68h.- Tlle e inaugural apre entada <Í Fac. de )Ied. da Ballia e public::lInenLe
'Sustentada em Novembro de 1878, por Ar'thur Crato Alves CamDuba. Bal!ut, TY1) , do
.tfonito)·, 1878, in-~.o gr. de 7 Ir., 67 pp., 1 fJ. (B. da 1".)

Pontos: LO Keratile e lias val'icrlacles; ~.o Do melhor tratamento da Cebr
amarelJa; 3. 0 Corpos extranhos no conducto auditivo externo; 4. 0 VinllOs nledi
cinaes.

6835.-Tralamento cirurgico do descollamento da retina pelo ar. Moura Brazil, ,,,.
Rio de Janeiro, T!J]J. do Cruzeiro, 1879, in-8. 0 gr. de 21) pp. (13. da 1".)

6836.- Tlles de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por
Antonio ~Iilward de Azevedo. doutor em medicina, pela Univ. de Gand. Rio de
J anei /'0, T!JIJ. de Lvmbaerts & Comp., i879, in-~.o gr. (8. da F.)

Ponto: Contribuições para o estudo da irite sel'o a.
6837. - These apresentada para ser publicamente su Lentada perante n Fac. rl0

~Iad. da Bnhi:l afim de oblel' o grão de doutOl' por Manoel de Muraes Bitlencoul'l.
Bahia.,Irn]Jl'f!nsa Economica, 1879, in-~." gr. de 3 /T., lb pp., 111. (8. <la 1".)

Pontos: L o Keratite e 'eu tratamento; 2. o Do melhor tratamento da Cebre ama·
relIa; 3. 0 Fistulas lacrimaes e seo trata.mento; "'.0 Asphyxia por estrangulação.

6838.- Dissertação. Das molestias da coroea transparente. Valor da docima ia
pulmonar nas invest.igações medico-legues. Parallelo entre a tallla e a lilhotricia.
Das Ilydropesias. TlJese apre.entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 29 de
Setembro de 1879 e sllstentada perante :l Fac. de Med. ela Bahia em 2 de Janeiro
de i880 por Joaquim Angn to LDn:!. Rio de Janeil'o, i880. in-4. 0 gr. de i n., 91 pp.,
:I. fi. (B. da 1".)

6839.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em G de Setembro
ue 1879 e sustentada perante a Pac. de Med. da Bahia em Janeil'o de 1880 pelo
dr. José Bonifacio de Medeiros. Pontos. D,IS molestias da coroea transparente. Das
quina . Das varices. Das llemorrhagins. Rio de Janeiro, Imprensa Inetastl·ial. de J.
P. F. Dias, 1879, iTl-~.o gr. de 3 lI., 62 pp., 1 /l. (B. da 1".)

68qO. - Tllese apresentada á Far.. de Med. do Rio de Janeiro em 6 de Setemuro
de 1879 e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em Jnneiro de i880 pelo
dr. José Bonifacio de Medeiros. PonLos. Das molestias da cornea transparente. Das
qninas. Das varices. Das hemorrllagias. Rio de Janeiro, Imprensa Indl1striat da João
P. Fel'reim Dias. 1880, in-~.o gl'. de 3 fl'., 62 pp .• 1 U. (8. da 1".)

68B. - De la Policarpi ne duns l'lrido-Choro'idite plnstique. Extrait du mémoire lu
il la Soco de ~Iéd. de Paris, par le clocteur Ataliba de Gomensoro. V. Rev. de Alad.,
de Paris, vol. I (L879-81), pg. ~OO. (8. da 1".)

68q2.- Aniridia ou falLa completa do iris pelo dr. Moura Brasil. V. Arch. de Merl.,
Cil·. e P/ial'ln. {l'JBrazit, n. O 1,1880, pg. 7, com gravo (B. da F.)

68!l3. - Do emprego de correntes continuas nas n/Tecções lymphatica3 da conjun
tiva e da comea, pelo dr. Mour,. Brasil. V. AI'ch, de Me{l., Cir. e Phal'lI~. do
I3razil, n. O [1, 1880, pg. 7. (13. da 1".)

68!J/,. - Tllese de snlliciellcia apresentada á Fac. de Mad. do Rio de Janeiro p'elo
dr. Alfonso PiZ7.ariello, da Ulliv. de N:lpoles. Rio {te- Janeil'o, l'yp. de Almeida
Jlal'ques & C.., i8S0, i n-1,. o gr. (8. da 1".)

Ponto: Ca.tarata.
68~5.· Ophlhalmologia. Novo processo para a ex.tracção da catarala. Extração por

pequeno reLalho mix.to Cl1 m iridotomia pelo dr. ;\OIoura Brazil, &' Rio de Janeil'o,
Typ. e tith.Lombacrts & C., i881, in-3." gr. de 13 pp. com fig. interc. no texto.
(B. da 1".)

1'xtl'. do n. o iO da UI/ião Medica de iBSL
68~6.- De la pilocarpine dans l'iritlo-choroidite plastique par Ataliba de Gomen

soro, &. Paris, l'yp. Fclix JIaUesteet C.'·, 18.:H, in-8. o gl'. de 7pp. (B. da F.)
68~7.- E clerotomia dupla no tratamento do glaucoma pelo sr. dr. Moura Brazil.

V. União lI1ed., 1881, pp. 78,128,22:1., [168,[197. 1.,.\\



532

684-8.' These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i2
de Dezembro de i881 pelo dr. José Gonçalves Pinheiro da Silva. Rio de Janeiro, Typ.
Centt'at de Evat'islo Rodrigues da Costa, i88i, in-4:,o gr, de i fi., 60 pp., i 11.
(B.daF.)

Pontos: :1..° Mole lias da retina; 2. ° Do opio; 3.° Aneslhesicos; 4. ° Tetano.
68l!9. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i3 de

Dezembro de i88i pelo dr. José Bernardo Carneiro da Cunha. Rio de Janeiro,
Imprensa Ind1Isl"ial, i88i, in·4,.o gr. de 4, a., 69 pp., i fi. (8. da F.) .

Pontos: LO Alolestias da retina; 2.° Atmosphera; 3.° Parallelo entre a talha e
a litlJotricia; 4.° Dos ca amentos em relação á hygiene.

6850.' TlJe~e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Ronorio Olympio
Machado. RiodiJJnneiro, Typ. Nacional, 1.88!, in-Ij,.o gr. de 2 II., ti9 pp., ! fi. (8. da F.)

Pontos: 1.0 Molestia da retina; 2. Das quinas; 3.° Parallelo entre a talha e a
litholricia; 4.° Tetano.

ti85L- Tratamento da conjuncliva granulosa aguda e chronica pelos Abrus preca·
torill, Jeqllirity pelo sr. dr. Moura Brasil. V. União Med., i882, pg. 4:4:9.
(B' da F.)

Reprod. na Gazeta Med. da Bahia, i882.-83, pg. 347, e nos Ann. Bras. de Mecl.,
XXXIV, pg. 82.
6852.- Traitement de Ia conjonctiviLe granllIeuse aigue et chronirjue, par l'Abrus

1recatorius, Jequirity, par 10 dr. Moura Bl'Uzil. V. Annales d'Oculislique, t. 87,
i882, pg. 20'1. (B. da F.)

6853.· L'ophtalmie purulente faclice produHe par la liane à reglisse au jequirily;
mémoire de M. Moura Brasil. V. Gaz. Hébd. ele llfed. et de Chil·., i882, pg. 835.
(B. da F.)

685"'.· Contribuição para o estudo da hemeralopia e a xel'oplhaImia por vicio
de nutrição (pelo dr. Rilario Gouvêa). V, Gaz. llfed. Braz., I (i882), pp. i3, 67,92,
1.39 e 2i2, com i esl. (8. da F.)

6855, . Beiwige zur Kenntniss der Hemeralopie und Xeropbthalmie aus Ernahr
ungsstorungen. Von Dr. R. de Gouvêa in Rio de Janeiro. V. Archiv (ür Ophthal
filologie, xxrx, pg. i67 com 1. fig. (B. da F.)

68~6. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Candido de
Souza Vianna. Rio de Janeiro, Imp/'ensa Induslrial, :1.882, in·4,.o gr. de:l. 11., 50.
pp., ifi.(B.daF.)

Pontos: L° Do strabismo; 2.° Das quinas; 3.° Apparelho genital do homem;
4. ° Vias de absorpção dos medicamento.
6857.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro, por Neuro Macario

de Moraes Guerra. Rio de Jamb'o, Inp"ensa Industrial, de João Paulo Fe/Teira
Dias, 1.882, in-4,.ogr. de i fi., iOOpp., ift. (8. da F.)

Pontos: L° Do strabismo;2.oDo opio; 3.° Tratamento da erysipela traumatica;
4,.0 Que melhoramentos rnateriaes devem ser intruduzidos na cidade do Rio de
Janeiro para tornal-a mais salubre.
6858.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Car.los Gross.

Rio ele Ja1lCil'o, Impl'eusa Industrial, 1882, in-'l,.o gr. de 2 IT., 76 pp., 2fT.
(8. da F.)

Ponlos : L° Do strabismo; 2.° Do anchilostomo e dos enlozoarios mais
communs do homem; 3.° Loucura pllerperal; 4.° Vias de absorpção dos medi

. camenlos.
6859.· Tensão intra-Jcular nas raças, branca, mestiça, preta, indigena pelo

dr. Moura Brazil. V. Ann. B,'as. de jJfed., XXXIV (i882-83 ),pg. i50. ( 8. da F.)
6860.· üpb tal mia tra urnatica devida á forle contusão com ecbimose, hemorrhagia

capillar e ferimento irregular da mucosa palpebral, curada simplesmente com o
:íurumum, (pelo dr. Eduardo de Abreu). V, Ann. Bras. ele lltfed., XXXIV (i882-83),
pg. 335. (B. da F.)

6861.- Dissertação. Conjuncliva purulenta do recem-nascido. Proposições.
At.ropiua. HemorrlJagias pllerperaes. Hypoemia intertropical. These apresentada
a Fac. de Med·. do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de 1.883 para ser sustentada
por Antonio Freire de Maltos B'arreto ... afim de obter o gráo de dOUlor em medicina.
Ric;de Janeiro, Typ. de J. D. de Oliveit·il', i883, in-4.0 gr. de f fi., 54: pp., f fi.
(8. daF.)
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6862.- Disertação. Do glaucoma primitivo. Proposiçõe. Caractere da mnn
cha do sperma infecção purulenta. Febre remiLtente lJilio a. Tho e apros ntadu
á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 29 de Setembro do 1883 para er sli tentada
por Antonio Neves da Rocha Filho ... afim de obter o gráo de doutor em medicinn.
Rio de Janeiro, 1'yp. de G. Leuzinger & Filhos, 1883, in-4,." gr. do 1 n., 99 pp., 2
IT. (B. da F.)

6863.- Dissertação. Estudo clinico da conjunctivite granulosa. Proposições.
Atropiua. Estudo critico dos tratamentos empregados contrn os tumores do seio.
Qual o tratamento que mais nproveiLa nos casos do aneUl'ismas da aorta ~ These apre
sentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de 1883 para ser us
tentada por Francisco Coelho Gomes ... afim de obter o gráo do doutor em medicina.
Rio de Janeiro, 1'1/11. de G. Leuzin.'lel· &: Filhos, 1883, in-q,.o gr. de '1 I]" 6:1: pp.,
:l est. (B. da F.)

686q,. - E tudo clinico da~conjuncLivjte granulosa. Das quina chimico-pharmaco
logicamen te consideradas. Apparelho circulalOrio em geral. Cl1yluria. Tue e apre
sentada á Fac. de MeeI. do Rio de Janeiro em 29 de Setembro do 1883 para er sus
tentada por Joaquim Mariano Bayma do Lago ... afim de obter o gráo de doutor em
medicina. Rio de Janeiro, Typ. de G. Lelt:::inger & FIlhos, 1883, in..!..,.o gr. de l~ 11'.,
82 pp., 111. (B. da F.)

6865. - Jm portancia do tratamento antiseptico na cirurgia ocular. Ferimentos por
arma lIe fogo. Atropina. Acção pbysiologica e therapeutica do acido pbenico.
These apresentada á Far.. de Med. do Hio de Janeiro em 29 de Setembro de i 83 para
ser sustentada por Joaquim Xavier Perei·ra da Cunha .•. afim de obter o gráo de
doutor em medicina. Rio de Janeiro, 1'yp. de P. Braga, & C.·, 1883, in-4,.o gr. de
q, ff., 70 pp., :l a. (B. da F.)

6866. - Quelques mots à propos de I'operation de la cataracte par extraclion (pai'
BicheI). V. Ann. B1'as. de Med., XXXV (1883-84,), pg. 1.67, com :l e t. (B. da F.)

J

Tumores

6867. - Memoria obre o encephalo-cele, acompanhada da observação de hum
hidro-encephalo-cele curado no Hospital Real Militar da corte do Rio de Janeiro, e
recolhida por Domingos Ribeiro Guimaraens Peixoto, natural do Recife de Pernam
buco, estudante em anatomia, e cirurgia clinica no sobredito Hospital. Rio de
Janeiro, na Imp?'essamRegia, 1.811, in-(~.o de 4,2 pp. num;

Rarissima.
Foi repl'od. no A1'ch. Med. Bras., lU, pp. 49 e 102.

Exp.: Job Servio Forroira:.

6868.· Bosquejo acerca do bacio. These que foi apresentada á Fac. de Med. do Rio
de Janeiro e snstentada em 1.q, de Dezembro de 1.8U por Joaquim Marianno dos
Santos. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, 1.841, in-(J,.o gr. de 29 pp.
(B. da F.) .

6869. - Observação de um tumor encephaloide desenvolvido na cabeça, acom
panhado da autopsia; pelo dr. Antonio da Costa. V. Rev. 111ed. Bras., II (18q,2·4,2)
pg. 37.

Exp. : B'ibl. Nacional.

6870. - Caso notavel de dous tumoros na cabeça, um de extl'aordinario tamanho
com estra&o dos ossos do craneo, &c.; pelo sr. dr. Sabino. V. Rev. Med. Bras.,
II ~i84,2-~3); pg. 21.6.

Esta observação é do dr. Sabino Francisco Alvares da Rocba Vieira. O doente
entrou a 2 de Abril de t842 para o Hospital da Caridade da capital de Goyaz. No
pesc0ço do enfermo pendia UIII volumoso e oxtl'aordinal'io bacio ou papo, que não foi
examinado «por sei' muito commum, e s6 tinha de notavel o grandor ali volume.•

Exp.: llibl. Nacional.

68i:\.. - Considerações sobre os tumores erectis e seu tratamento. These apresen
tada e sustentada perante [lo Fac, de Med. do Hio de Janeiro em 1.2 de Julho de 1.8q,5
por Cyprianllo José de Carvalho. Rio de Janeiro, Typ. do Diario de N. L. Vinnna,
1.8!J,5, ín·4,.o gr. de 2 ff., 33 pp. (B. da F.)
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G8i2. - Observação imporlantis'ima de um l i:to flbl'OSO achado no lobo direito do
cerebello; pelo dr. O. M. de A. Americano. V. AreI!. llfecl. Bras., LV (I84,7-!J:S),
pg. 13!:l. (H. da F.)

687:3. - Observação de l1m tumor elepl1a ntiaco no monte de Venus de uma senhora
de:22 anuos; pelo dr. L. de C. Carreira. V. A.rel!. ,)led. Bras., IV (I84,7-1j,/3), pg. 196.
(B. da F.)

6874,. - I~xtirpação de uma lupia (Iobiuho) que pesou mais de nmú arroba (pelo
lll'. Francisco B nifacio de Abreu). V. O Atl!enéo, I (-L850), pg. 2.

Exp.: DI'. A, V. A. Sacl'amento Blako.

6875.- Mamaria LIa sr. dr. An tonio Ferreira França intitulada Apon tamentos ácerca
LIa diagnostico dos tumores da orbita. V. Ann. Bms. dd1ed., vn (18tH-52), pg. -L8/L

6376.- Observação de um tumor escrotal terminado por suppuração com sahida de
enorme por~ão de cabellos, simulando em principio um hydrocele pelo sr. dr. Liberato
de Castro Carreira. V. Ann. Bl·as. de Med., VII (i85HS2), pg. 187.

Exp.: Bibl. Nacional.

6877. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro c sustentada no dia
:L4, de Dezembro de 1852 por Domingos Martins Guerra, dr. em medicina. Rio de Ja
lleiTo, 1'yp. Univ. de Laemme1·t, 1852, in-!J:.o gr. de5 /f., 6-L pp. (B. da F.)

Ponto: L o Tratar dos tumol'es da região pJ'ostid iana debaixo do ponto de vista da
medicina operatoria; 2.° Os morros do Castello e Santo-Antonio são uteis ou nocivos
â saude IJublica? Durante o desmoronamento destes morros correria a cidade algum
perigo ?3.0 Qaes as arterias e veias 111 unidas de vaLvulas e a razão desta particularidade?

6878.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada no dia 5
de Dezembro de 1853 pelo dr. Luiz Bandeira de Gouvêa Junior. Rio de Janeiro, 1'1/P.
l1npal'eial de ll'f. José Pereil'a da Silva Junior, '1853, iU-!ho gr. de 3 Jf., 19 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Neorol11:l.; 2.° Quaes as relações etiologicas e anatol11o-patbologicas
entre as febres intermiltentes e angiolencite? 3° Dos diJIerentes geneJ'os de alavancas
que se encontrão na organisação humana. ')ual d'esses tres gcneros é mais numeroso,
e porque motivo.

6879 - Considerações geraes sobre as lupias e seos di versos tratameutos: da per
furação (embro-chement) como o processo oJ.leratorio mais moderno para a cura
daquelles tumores; razões de sua preferencia. Memoria para ser apresentada á 1m·
perial Academia de Medidna do Rio de Janeiro por Manoel Tbomaz Coelho, 0.°1' em
Medecina (sic) pela Faculdade do Rio de Janeiro, Ex-Cirurgião da Armada Imperial,
Ex-Cil'Urgião do Hospital da Marinha e Ex:·Praticante de Cirurgia do Hospital Militar
da Côrte. (Rio 12 de Abril de 1857.) (B. da F.)

O I' i g i n a I, in-fol. de 2 fI., 16 pp. num., i n.
6880.- Considerações geraes sobre as lupias e seus divel sos tratamentos ••• pelo

sr. dr. Manoel Thomaz Coelho. V. Ann. Bras. de llfed., Xl (1857-5M), pg. i(j,3.
13. da F.)

6881. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada para o
concurso a um lugar de lente substituto da secção de sciencias cirurgicas pelo
dr. Lucas Antonio de Oliveira Catla Preta, oppositor da mesma secção. Rio ae Janeiro,
1'UP. Univ. ele Laemmel·t, 1859, iu-!J:,o gor. (B. da F.)

Ponto: Polypos.
li882.- Ex.tirpação de um enorme tumor de natureza lipomatosa com principio de

degeueração tu berculosa: observação (pelo dr. Carfon du VilJards). V. Ann. B1·as.
de Med., XLV (1860-61), pg. 37.

Exp.: Bibl. Nacional.

6883.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e suslentada em L8
de Novembro de 1851 pelo dr.' Francisco de Paula Pessóa Filho. Rio de Jan1il'o,.
1'UP, ele.T. l. da Silva, 1861, in-4.0 gr. do 2 Jf., 32 pp,. 1!l. (B. da F.)

Pontos: L° Tumores dos seios l11axillares ; 2.° Da asthmu; 3.° Do infanticidio
por omissào ; ~.o Blennorl'bagia uretral.

6884,. - These apresentada á Fac. de Merl. do Rio de Janeiro e sustentada em 13 de
. Novembro de 1865 pelo dr. Alexandrino Freire do Amar,a\. Rio de Janeilo, Typ. do
r:OInmel'eio, de Pereira B1'uga, 1865, in-!J:.o gl'. de 4, Jf., 55 pp., 1 fi. (13. da F.)

Pon los: LO Tumores da orbi ta ; 2.° Infanticidio POI' om issão; 3. ° Hypoemia in·
trl'lrllpicaI ; 4.° Dos vicias de confol'mação da bacia.
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6885.· r·'ac. de Méd. de Paris. TM e paul' le doctorat en médecino, présontée et
outeoue lo ill Aol1t '1866 par FrancIsco Urbano Ferreira Alvim. Paiot de clis 1'1'

tatioo. Eochondromes de la parolide. Pal'is, A. Pat'cnt, 1866, in·fj,.o gr. de 2 ff.,
~6 pp. (B. da F.) .

6886. - Li poma do vaI ume de uma macã, bilobado, occupando parle do tUll10r a
região parotidiana do lado direito, e parte prolongando-se para a rpgião carutidiana
do me~mo lado .... Pelo dr. Julio Rodrigue de Moura. V. Gaz. Med. da Ballia, II
(1867-68), pg. 93.

Exp.: DI'. J. Z. do Menozes Brnm.
6887. - O diflg-nostico do tumores do seio pelo dr. Tholllaz 8ryanl (por P.) \ .

r;CIZ. Jfed. da Balda, n ('1867-68), pp. 156 e t8l.
Exp.:Dr. J.Z. do Monoz03 Brlllll.

688 . - Lipomas. ymell'icamente siluado~. Operação. Pelo dr. Teixeira de Lemo•.
V. Gaz. Med. da Bahia, lU (18ti8-69), pg. t76.

Exp.: DI'. J. Z. de Menozos Bl'lIlD.
6889.-These apresentada á Fac. de Meu. do Hio de Janeiro e su tenlada em 7

de Dezemhl'O de 1869 pelo dr·. J030 Marinho de Azevedo. Rio de JalleiJ'o, Typ. do
A7JOstolo. 1869, in-q,.~ gT. de 2 tr., 30 pp., i a. (B. da F.)

Pontos: L° Diagnostico de cada um dos tumoreselotesticulo considerado i ola
dalllente; 2.° Systema crystallinos; 3.° Operaçõe l'eclamadas pelo "tumore hemor
rboidae ; 4. 0 Do lI1epbitisll1o do esgOtos em rolação á cidade do Rio de Janeiro de
baixo do ponto de vi-la da sua influencia sobre a saude publica.
6890.- Tlu'lse apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro e &u teniada em ti de

Dezembro de i870 pelo dr. Erico Marinho da Gama Coelho. Rio de Janeil'o, Typ. da
Espemnr;a, 1870, in·q,.o gr. de 1 a., 8ll pp., 1 fl. (B. da F.)

Pontos: LO Diagnostico dilJereneial cios tumores do seio; 2. 0 Da in(iuencia dos
climas quentes sobl'e as (IIncções da geração. Dos abusos venereos e de sua influencia
no orga ni 'mo: 3. °Dos feri menlos da ul'etb ra ; 4.° Desde quando exi le o pri meiro ve
getai? Quem pí'ecedeo no appareci men to sobre a terra, o animal ou o vegetal?

6891. - l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de J:ineiro e su tentada em ri de
Dezembro de ·UHO pelo dr. Ignacio Xavier Campos de Me,quita. Rio de JaJleit'o, TUp.
do Apostolo, 1870, in-q,.o gr. de li, tr., 76 pp., 1 a. (8. da F.)

Pontos: i. o Em que consiste a aITccção conhecida sob o nome de tU.11101' branco,
e el11 qne condições deve-se praticar a amputação? 2.° Diagllnstico r1ifferenr,ial da
febre alllarella e da (,'bre billiosa dos paizp.s quentes; 3. 0 lridectomia; 4.° Quae
as molestias dos cafezeiros, suas causas e remcdios.
6892.- Fungus hrematoide no mail 010 externo: amputação da perna; morte.

Pelo dr. J. A. de Freitas. V. Gaz. llJed. (l:r, Bahia, V (1.!l71·72), pg. 123.
Exp.: Dr, J. Z. de ~lenezos Brllm.

6893. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concurso a um
lagar de oppositor da secC30 de sciencia cirurg-icas pelo dr. Pedro Arrun o de Cal"
valho Fran(;o. Rio de Janeil'o, Typ. Univ. d'! L'l.emmel't, 1872, in-q,.o gr. (B. da F.)

Ponto: Diagnostico diITerencial e tratamento dos tumores ela lingua.
6894,.- Ob.iervacão de um enorme tumOI' olephantiaco do grande labia direito.

Pelo dr. Antonio Andre Capper . V. Gaz. Mecl. da Bahia, VI (1.872-73), pg. 24,1..
Exp.: Dr. J. Z. de Monozos Brum.

6895 .. 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Fortunato da
Fon eea Duarte. Rio de Jaileil'o, 1"mJ. da Luz, 1873, in-4,.o gr. do 1 n., 4:8 pp., 1 n.
(B. da F.)

Pontos: LO Diagnostico differencial dos tumores do scrolul1l; 2.° ](a real dis
lincção entre a chilflica mineral e a organica? 3.° Vantagem da compressão na
tberapeutica cirurgica; 1>.0 Apoplexia cerebral.

6896.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João do Nasci
mento Guedes Junior. Rio de Janeil'o, Typ. da America, 1873, in-4,.o gr. de 1 [1.,
66 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: i.o Diagnostico difl'erencial dos tumores do escroto; 2.° Da aspbyxia
por submer8llo; 3.° Uretbrotolllia; 4.° Pneumonia.

6897. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Ja'noiro por José Basileo
Neve Gonzagll Filho. Rio de Janeil'o, Typ. do Dial'io do Rio de Janeit'o, 1873. in·q,.o
gr. de 1 n., 1.70 pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO 00 diagnostico dos tUlllores intra·craneanos; 2.° Da cellula nos dou
-ramos; 3.° 00 tratamento das aneurismas; 4.° Le ões organicas do coração.
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6898.- Tumor no pescoço. Ob ervação do dr. Meton da F. Alencar. V. Ga~ •
.Ifed. da DaMa, VII (1873-71~), pg. 364,.

Exp.: Dr. J. Z. do Monezes Brnm.

G899.· Observação de um caso de anLhraz da nuca. Considerações sobre a paUlO'
genia e tratamento desta molestia, por A. G. V. Rev. llfed., :I873-7q" pp. 89 e :1.23.
(B. da F.)

6900. - 'l'nese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Cas
siano Ferreira Alves. Rio de Janeiro, Typ. Ca1'ioca, :1.874" in-4,.· gl'. de 1 fi.,
33 pp., :I. n. (H. da F.)

Pontos: LO Dos tumol'es brancos; 2.° Do infanticidio por omissão; 3. 0 Das de
formações das juntas; 4,0 Do aleitamento natural, arlificial e mix.lo em geral, e em
particular do mercenario em relaçào ás condições rIa cidade do llio de Janeiro.

6901.· I!ungus benigno do testiculo. Lição feiLa no Rosp. da Mis. do .Rio de
Janeiro .. ' em :1.875 pelo sr. prof. V. Saboia. V. Ullüio Jlfediclb, :1.88:1., pg. 6, com
2 fig. (H. da F .)

6902.- Enchondl'olla da parolidn esquerda. Extirpação da glandula. Cura. Pelo
dr. José Pereira Guimarães. V. Rcv.1l1ed., :1.876, pg. 509. (B. da F.),

6903.- Tumores do periosteo dentaria pelo dr. Oliveira Azêdo. V. 1l1ovimento Me·
dica, :1876, pg. 46.

Exp.: Dr. Antonio lJenriqnos Loal.

6904,.- These ll:preselltada á Fac. de Med. tlo Rio de Janeiro pai' Joaqu.im Soar~s

Pereira de Freita . Rio de Janeiro, Typ. Central ce Brow/~ & Evaristo, :1876, in-~.o
gr. de:l. fi.,:I.:I.7 pp. (H. da F.)

Pontos: {,°Diagnostico diO'erencial dos tumores escrotaes; 2. o Aborlo criminoso j
3,0 Do valor do tratamenlo do tetano lraumatico; 4. 0 Das coudições patbogenicas da
angina do peito, seu diagnostico e tratamento.

6905.- Dous casos de boccio exophtalmico, Em um reconhecimento da lryade
symptomatic3; em outl'O, au encia de bypertrophia do corpo thyroide. ( Pelo dr. Sil va
llabello.) V. O Progl'. Med., TI, pg. 38. (B. da I!~.)

6906. - These de douloramento apresentada e publicamente sustentada perante a
Fac. de Med. da Ballia em Novembro de :1877, por Christovão Francisco de Andrade.
Bahia, Typ. de AffonsoRrnnos & C.a, :1877, in-~.o gr. de 2 ff., 50 pp., i fi. (H. da F.)

Pontos: i. ° Tumor branco e seo tratamento; 2.° Eclampsia; 3.° Da febre amarella
e seo tratamento; 4. 0 Asphyxia por submersão.

6907. - Fac. de .Med. da Bahia. These p~ra o doutorado em medicina apresentada
por João de Sá Cavalcanti de Albuquerque. Ballia, Typ. de Affonso Ramos & C."',
i877, in-fJ,.o gr. de 4, lI., 1.59 pp., i n. (H. da F.)

Pontos: LO Tumores brancos; ~.0100 suicidio em suas relações ruedico-legaes;
3.° Feridas penetrantes do peito e seu tratamento: 4. ° Do I'egimen alimentar.
6908. - These ,1llHesentada á Fac. de Med. do Rio de Janeil'o por HrauJio Joaquim

Gomes. Rio de Janeiro, Typ. llforeim, ~faximilw.& COl1~p., 1877, io-4,.o gr. de 2 If.,
76 pp., :I. fi. (B. da F.)

Pontos: {.o Diagnostico dilTerencial elos tumores rIo tesli-culo; 2. 0 Infanticidio;
3. ° Diagnostico das prenhezes - causas de erro j 4. o Febre amarelJa.
6\l09.- The e llpresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Jo.é Eugenio de

:Miranda Ferreira. Rio de Ja.n?iro, Typ. de a. Lelbzingel' (\: Filh'Js, :1877, in-~.o gr. de
2 If., 13q, Plil.,:I fi. (B. da F.)

Pontos: LO DJ diagno tico dilIerencial dos tumores do testiculo; ~.o Das quin:ls;
3. ° Do emprego dos nne3thesicos duran te Q trabal'IJo do parto; -i. ° Hemorrbagia ce
l'ebl'a,l.
691.0.· 'fhese apresentada:í Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Guilherme

da Costa Aguiar. Ri) de Janeiro, TUp. Central ele Evetristo R. da Cost'z, :1878, in-4,. °
g'r. de 95 pp., i 1L <13. da F.)

Pontos: LO Diagnostico diffel'enciat dos tumores pelvianos; ~.o Molestias do ca·
Iezeir.o; 3.° Do melhor metbodo ue curativo das feridas acciuentaes e ciru1'gicas;
4.. o Da colonÍ aÇâo u@ Brazil, considerada sob o ponto de vista hygienic@.
691:1. - Cura de tumores sem emprego de caniv-ete pel(i) consel heir-o (S. F.) Santo.

BaJz-ia, Typ. do Dial'ío, :1878, in-4,o de~5 pp.
'E:,p. : A. do Vallo Cabral.
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6912.- Tumor gorduroso da liugua pelo dr. J. L. PaLel·son. V. Gaz. lIfed. dct
Bahüt, 1879, pg. 219. (B. da F.)

6913.- Operação de um cysto-sal'coma da face e pescoço, ]JrnLicada pelo dr. Pedro
Alfonso Franco. V. Al'ch. de Med., Cir. e P//Ctnn. do Bmzil, n.o:t, f8lS0, pg. 3, com
duas gTav. (B. da I!.)

69a.- Ob ervação de um C(ISO de tumôres do (Ibdomen, cuja natureza P. séde si'ío
ainda duvidosas (pelo dr. Ferreil'a dos Santos). V. A'fC/L de Jl1ed., Gil'. e Pha?·. do
Bmz'il, n.O 4,1880, pg. 2. (B. da F.)

6915.- Ob el'vacão de um lipoma (pelo dr. Henrique de Sá). V. Arr;h. del1feel.,
Gil'. ePhal'm. do Bl'azil, n.o 4, i880, pg. 6, com :t gl'av. (B. da F.)

6~16. - These apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Jaueiro por João An tania
Lopes do Figueiredo. Rio de Janeil'o, Typ. Academica, 1880, in-4. 0 gr. de 1 n.,
77 pp., :t fi. (B. da F ..l

Pontos: L° Do diagnostico dos tumol'esdo testiculo; 2.° ALbmospbera; 3." Teta
no dos recem-nasci I?s; 4. ° Dos casamentos sob o ponto de vista lJygien ico.

6917. - Cy lo-sarcoma do corp(i) do mnx illar ia ferial'. Re cisão de toda essa porção
do os.o. Cl1l'a. (Pelo dr. José Pereira Guimarães). V. Al·ch. de .lfed., Cil'. e Phet1'1n.
do Bmzil, n. O 6, 1881, f.Jg. 2, com 3 gravo (B. da F.)

6918. - These apresentada :í Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada eru 11 de
Dezembro de :t881 pelo dr. AIfredo Augu Lo de Avellar. Rio de Janeim, Typ. Lom
betel'ts & C.·, 1881, in-4.0 gr. de 3 1I., n pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: L° Diagnostico diffet'encial elos tumores do tesliculo; 2.° Das quinas;
3.° Pal'allelo entre a talba e a litbotricia; 4.° TeLano.

6919.- Epulis. Extirpação. Cura. (Pelo dr. H. Monat.) V. Gaz. Med. Braz., I
(1882), pg. ::J8'!. (B. da F.)

6920.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Candido de
Souza Fortes. Rio de Janpú'o, Typ. de Fernandes, Ribeil'o & G.a., 18tl2, in-4.o gr. de
2 ff., 41 pp., 1 fI. (B. da F.)

Pontos: LO Estudo critico dos tratamentos empregados contra os tumores d03
seios; ~.O Das quinas; 3.° Do coração; 4.° 'feLano.

6921. - KysLo sebaceo. Operaçã . Abertura do peritoneo. Curativo de Kistcr. Cura
em 12 dias. (Pelo dtO. Manoe! José de Oliveira.) V. Ann. Bras. de lIfed., XXXIV
(1882-83), pg. 268. (B. da F.)

6922.· Lição de clínica cil'llrgica em 28 de Abril de 1882. Papil!o013s na perna
esquerda, acompanhadas de um estado elephantiaco da mesma pelo sr. dr. Pereira
Guimarães. V. Gaz. dos Hosp, (i883), pp. 2 e 93. (3. da F.)

6923. - Dissertação. Estudo critico do tratamento empregado contra os tumores do
seio. Proppsições. D1s quinas considel'adas chimico-pharmacologica mente. Hemor·
rhagias puerperae-. Acção physiologica e therapeutica do alycilaLo de soda. These
apresentada á li'ac. de Med. do Rio de Janeiro em 15 de Fevereiro de 1883 para ser
sustentada por Antero Alves Manhães ... afim de obter o gráo de doutor em medi
cina. Rio de Janeifo, Typ. de Miranda & 11lmeida, 1883, in-4.0 gr. de i fi., 77 pp.,
t fi. (I~. da F .) .

6924. - Dissertação. Estudo cl"itico dos tratamentos empregados contra o tumores
dos seios. Proposições. Do opio chi mico-pharmacologicamente considerado. Hemor
rhagias puerperaes. Natureza e tratamento do beri-beri. Tbese apresentada:í Fac.
de Med. do Hio de Janeiro em 29 de Seteml.Jro de 1883 para ser su tentada por José
Cesario de Miranda MonLeiro da Silva ... afim de obter o grão de doutor em medicina.
-Rio de Janeil'o, Typ. Centrnl, de EvrwistoRod1"iglles d'~ Gostet, 1883, in-4.o gr. de
1/]., 1f-64 pp., 1 fi. (H. da F.)

692fi. -, Observação sobre um tumor da região cervical. Opp..ração e morte pelo
dr. Manoel José de Oliveira. V. Ann. Bl'as. de lIfed., XXXV (1883-84), pg. 345,
(B, da Fó)

6926. - Um caso de cura de tumores hemorrhoidaes in Lemos pelo perchlorureLo de
ferro pelo dr. Julio da Gama. V. Gaz. !lIed. da Bethia., 'l883-84, pg. 2i7. (B. da F. )

~ ~~~
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Infecção purulenta

6927. - Algu mas considerações sobre a in fecção purulenta. Tbese apresentada á
Fac. de l\Ied. do Rio de Janeiro e uSLentada em 12 de Dezembro de 18M" por José
Ribeiro de ouza Fontes. Rio de Janeiro; Typ. Univ. de Lammert, i84A, in·4,.o gr.
de 5 lJ'.,:l.9 pp. (B. da F.)

6928. - The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 18
de Dezembro de i852 por Francisco de Gram-Mogol de Azeredo Coutinbo. Rio de
Janei?'o, Emp,-eza Typ. Dous de DezemIJ1'O de Paula Brito, 1852, in-4,." gr. de 4, tI.,
i4,pp. (D. daF.)

Pontos: LO Infecção purulenta; 11.° Da physiologia da medulla spinaI. Theoria
dos mOYinlentos reflexos; 3.° Da harmonia entre a calorificação animal e a alimen'
tação.
69~9. - Tbese para o concurso de oppositores da secção cirur~ica da Fac. de Med.

da Bahia, defendida perante a mesma Faculdade no mez de AlmI de :1.856 por Manoel
Maria Pires Caldas, doutor em medicina. Buhia, Typ. de Ca,'los Poggetti, 1856, in-4,.o
gr. (B. da F.)

Ponto: O que é que caracterisa a diathcse purulenta, e que theoria poderá melhor
ex.plical-a 1
6930.- TlJeEe apresenLada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e susLenLada em

Abril de :1.858, para o concurso a um lugar de lenLe oppositor da secção de sciencias
cirurgicas pelo dr. Antonio Teixeira da Rocha. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Consto
de J. Vilteneuve e Comp., 1858, in-4,.o gr. (B. da F.)

Ponto: Infecção purulenta.
6931.- Tbese flpresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 25

de ovembrode 18ií9 pelo dr. Marianno Pinto Rodrigues de Brito. Rio de Janeiro,
Typ. Univ. de Laemmel't, :l.85!t, in-4,.o gr. de 4 tr., 56 pp., 2 tI. (B. da F.)

Pontos: j,,0 Infecção purulenta; 2.° Séde das molestias; 3.° Hemol'l'hagia trau
matica; 4. ° Preparação da chinchonina e suas propriedades.
6932.· Fac. de Med. da Bahia. These que sustenta para obter o gráo de doutor

em medicina em 'Novembro de 1864, Frederico Augusto de Moura ... Ponto. Infecção
purulenta, suas Musas e modo de produzir-se. Origem, séde e modo de producção
ao sopro de foleE, que se ouve no ventre das mulheres pejadas. Da pathogenia, e tra
tamento da glyeosuria. Das tincturas alcoolicas e sua preparação. Bahia, Typ. C01lS
titucional de França Gue1Ta, :1.864" in-4,.o gr. de 24, pp., 1 fi. (H. da F.)

6933.- Caso de febre septica rapidamente fatal. Pelo dr. J. L. Paterson. V. Gaz.
Med. da Bahia, II (1867-68), pg. 17.

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

6934,.- Caso fatal lIe febre septica em seguida, porém não ligada á liLhotricia.
Pelo dr. J. L. Paterson. V. Gaz. ft[ed. da Bahia, II (:1.867-68), pg. 159.

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

6935.· Fac. de Med. da Bahia. Tbese apresentada para ser sustentada em Novem
bro de 1869 por Diocleciano da Costa Dorea. Bahia, Typ. de J. G. Tourinho, 1869,
in·4,.o gr. de J fi., :1.8 pp., 1 fl. (B. da F.)

Pontos: i.° Infecção pUI'ulenta; 2. ° Queimaduras; 3. ° Geração; 4.° Póde-se em
geral ou excepcionalmente dizer que houve estupro.

6936. - Tbese apresentada á Fac. de Méd. da Babia para ser sustentada em No
vembro de 1873 por Pedro Ribeiro Moreira ... para obter o gráo de doutor em me·
dicina. Pon Los. Pyohemi a e septicemia. Pantanoso Applicação do estudo chimico da
urina ao diagnostico e á tberapeutica. Tetano traumatico e seu trllLamento. Bahia,
Typ. do Diario, 1873, in·!".o gr. de 23 pp., 1 fI. (B. da F.)

6937. - Pyogenia ou memoria sobre a genese do pus no organismo por D. A. Mar
tins Costa. Rio deJaneil'o, Typ. Cinco de Jl.'fal'ço, 18H, in-8.0 de IlI-H8 pp., 1 fI.
(B. da F.)

V. Analyse pejo dr. Nuno de Andrade nos Arch. de lIfed., pp. i25 e 209.
6938. - Ligeiras considerações sobre a memoria do sr. D. A. Martins Costa intitu

lada· Pyogenia - ou genese do pus no organismo, pelo dr. Peçanha da Silva. V. Ânn.
Bms. de Med., XXVI (1871~-75), pp. 3, M, 82, 12:1., :1.62,202,389 e 429.

Exp.: Dr. José Pereira Rego Filho.
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6939.- These apresentada á Fac. dll Med. da Bahia a 30 d Selembl'O e publica
mente defendida em Novembro de i8T' por Thiago .To lÍ Correia. Bahia, Imp",
Economica, i875, in-4.o gr. de 3 JI., VLl-IOO pp., 2 JT. (B. da F.)

Pontos: LO lia semelhança e identidade entre a infecção purulenta, s~pticemia e
a febre puerperal; 2:° Composi~ãoe analyse immediata do sangue; 3.°])0 fOl'cep e
da versao no.s estreitamentos da bacia; 4.° Do emprego das emissões sanguinea
na pneumonia.

6940.- Fac. de Med. da Bahia. The e inaugural de Manoel Maria TOilrinho.
Ba/lia, Off. litho-typ. de J. G. Tourinho, 1.875, in-4.o gr. de i fi., 55 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: i.o Infecção purulenta; 2.° Pustula maligna e seu tratamento; 3.° Qual
o mel boI' tratamento da bypoemia intel'tropical; 4.° Infanticidio considerado sob o
ponto de vista medico-legal.

69M,- These de suflicioncia apresentada li Fac. de Ued, do Rio de Janeiro por
João Eboli, medico pela Oniv. de Napoles. Rio de Janeil'o, Typ. Academica, 1878,
in-4.ogr. (B. daF.)

Ponto: Pyobemia.
6942. - Fac. de Med. da Bahia. Tliese inaugural de ~flllloel Lope. da Silva Lima.

Bahia, Impl'ensa Economica, 1.878, in-4.0 gr. de 3 fi'., 56 pp., 1. fl. (B. da F.)
Pontos: LO Etiologia e patbogenia da infecção pyohemica. Valor do estudo expe

I'imental sobre o assumpto; 2.° Quaes os meios de ab.orpção dos medic.Hnentos
3° Est,LIldo cultivado e conhecido entre nós o Eucalyptus, quaes Mo os preparados;
phal'maceu ticos que póde fornecer, e qual ou quaos mais van tajo;os 1 4.°Abcessos
pl1r congestão e seu tl'alamento. I

ê91l3.- These apr-esentada á .FiIC. de Med. do Rio de Janeiro em Setembro de
i879 e su tentada perante a Fac. de Med. da Bahia que approvou com distincção em
2i de Janeiro de i880 por I mael da Rocba. Pontos. Dissertação. Da septicemia. Ani
maes parasitas no homem. Da septicemia cirurgica. O:l con tmcção muscul<lr. Dou
trina das forças vivas. Rio de Janeiro, Ty]). e lith. de ~Ioreil·a,llfaximino&. C.... i880,
in-1f.o gr. de 8 tf., '!78 pp., i.fl. (B. da F.)

6944.- Do tratamento das feridas cirurgicas e accidenlaes. Das quinas. Da septi·
cernia cirurgica. Nervos tropbicos. Tbese apresentada á Fac. de Med. elo lIio de
Janeiro em 30 de Setembro de 1.879 e ustentada perante a da Bahia em 21 de Janeiro
de i880 por José Joaquim Coelho de Freitas Henriques. Rio de Janeiro, Typ. e Lith.
Moreira, lIfaximino &. C.a, i880, in-4.0 gr. de 3 tr., i4,lJ: pp., i 11. (B. da F.)

6\145 .• These apreseutada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e .u tentada em
i2 de Dezembro de i88i pelo dr. Silverio Martins Fontes. Rio de Janeil'o, 1m·
pt"ensaIndustl'ial, i881, in-á,.o gr. de 4 tf., 92 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Das septicemias cimrgicas; 2.° Das strychnaceas e seus productos
pllarmaceuticos; 3.° Da pyogenia; 4.° Quaes as medidas by~ienicas que se devem
observar para impedir o desenvolvimento crescente da sypllilis no Rio de Janeiro.
6946.- Da infecção purulenta (pelo dr. Lima e Ca tro). V. Gaz. ,1Iea. Braz., I

(1882), pp. 1.33.1.71 e 203. (B. da F.)
6947. - These apresentada á Fac. de IMed. do Rio de Janeiro por Antonio Fl'3n·

cisco de Souza. Rio de Janeiro, Imprensa Industrial de João Paulo Ferreira FJias,
i882, in-4.0 gr. de iiI., 99 pp., 1. 11. (B. da F.)

Pontos: LO Da influencia do curativo de ListeI' nas septicemias cimrgicas; 2. oDo
opio; 3.° Esluqo comparativo da talba e da· lithot'.'icia nos calculos vesicaes;
4.° Do diagnostICo e tratamento da sclerose em placas JtlInsas cerebl'o espinhal.

6948.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio do Rego
'l'ra-vassos. Rio de Janeit·o, Typ. 'de José Dias de Olivei'ra, i882, in·4.0 gr. de .i 11.,
H8 pp., i fl. (B. da F"~

Pontos: {,O Da inflnencia ào cUl'ativo de ListeI' nas septicemias cirul'gica ;
2. o Dos alcaloides cadavericos nas ptomainas de SeI mi; 3.°Do cOl'açflO; lJ,. ° Vias de
absorpção dos medicamentos.
6949.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concur o

a um I uO'ar de substituto da secção de sciencias cirur~icas llelo dr. João da Costa Lima
e Castro~ Rio de Jaltei1'o, Typ. Centml, de Evaristo Rodrigues da Costa, fB82, in·1f.o
gr. (B. da F.. )

Ponto: Da infecçáo purulenla e da infecção plltnda. 1..~



540

6950.· Fac. de Med. da Bahia. Dissertação. Doutrina da pyoemia. Thermo
metria. Tumores fibrosos do utero e eo tratamento. Hypoemia intertertropical. Tbese
para o doutorado em medicina apresentada por Artbur Benigno Ca tilho. Bahia,
Typ. dos Dous Mundos, i883, in-4,.o gr. de i fI., 59 pp., i fI. (8. da F.)

L

Traumatismo

69bl. - Perforação do craneo com instrumento agudo que penetrou até quasi a
parede externa do ventriculo cerebral e querdo. Observação lida na Soco de Med.
na se ão de 30 de Dezembro de 1.830 pelo sr. dr. Jobim. V. Sem. da Satlde Publ., I,
pg. 1.15. (B. da F.)

6952.- Elfeito salutar extraordinario de huma queda. Observação do dr. L. V.
De-Sirlloni. V. Scm. de Saude Puúl., I, pg. 1.4,7. (8. da F.)

6953.- Considerações geraes sobre as bemorrhagias traumaticas externas, sua
suspen~ão expontanoa e os meios que a arte emprega para ved~l-as. Tbese apresen
tada à Fac. de Med. do Rio de Janeiro em H de Dezembro de 1838 para ser sustentada
afim de obter o gráo de em medicina; por Ignacio Alvare da Silva. Rio de Janeiro,
Typ. Imp. e Consto de J. Villenauva & Comp., 1838, in-4,.o gr. de 51. pp. (B. da F.)

6954,. - Observação de huma mptura do braço com hemorrhagia provonienle de
queda, pelo dr. Fruncisco de Paula do Araujo Gondrim, cirurgião interno do Hospital
da Miôericordia. V. Rev. Med. Fiam., VI, pg. 1.03. (8. da f<'.)

6955.· Algumas considerações a respeito das lesões traumaticas das artel'ias.
These apresentada á Fac. de M d. do Rio de Janeiro em 1.5 de Dezembro de 184,0,
para ser sustentada afim de obter o gráo de doutor por Jos.) da Silva Guimarães
Junior. Riu de Janeil'o, TlIp. Fral1ceza, i81J,0, in-/i,.o gr. de 28 pp. (B. da F.)

6!i56. - Tbese apresentada á Fac. de Med. da Bahia por Luiz Augusto Villas-Bàas.
BahÍlt, Typ. de Epifania J. Ptdroza, 18~0, in-4,.o de 2 ff., 36 pp., i fi. (B. da F.)

Ponto: Hemorrba~'ias traumulica externas, sua su pensão espontanea e os
meiús que a arte emprega para as vedar.

6957.- Algumas proposições sobre as hemorrhagias traumaticas e meios hemos
taticos. Tbese }1presentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 6 de
Dezembro de t8"'9 por Lucia Jo. é da Silva Brandão. Rio de Janeiro, Typ. Brasiliense
de F. 111'. FC1'1'eim, 1.84,5, in-4,.o gr. de 4, If., 6 pp. (D. da F.)

6958.- Observação de um raso de mutilação parcial da mão esquerda ... pelo snr.
dr. Bompani. V. Ann. Bras. de Med., VIII, (iIl52-53), pg. 197. -

E:<p.: Bibl. Naciooal.

6959.- These apresentarla á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 19
de Dezembro de 1.853, pelo dr. Frauci co de A sis Barboza Laae. Rio àe Jalleü'o,
Typ. de F. A. de Almeida, 1853, in-4,.o gr' de 3 ff. 31. pp. (B. da F.)

Pontos: LO Diagnostico das bemonhagias traumaticas; 2.° Dos caracteres pby
sicos e cbimicos dos bydrox'acidos e ox'acidos de enxofre; 3.° Das fabricas de velas
de sebo, e das de sabão do Rio de Janeiro, que influencia tem exercido na saude de
seus empregados e visinbos 'I que regl'as bygienicas se devem n'ellas seguir?
6960. - Observação sobre um caso de leõões da cabeça por quéda sobre esl,a, e o

individuo de grandes rolos de cordagen , e em que foi inutilmente empregada a
trepa nação ; lida pelo sr. dr. A. da Costa. V. Ann. B1·as. de Med., XII (:1.858-59),
pg. 259.

EX(l.: Bibl. Nacional.

696:1..- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia e perante a mesma sustentada
em Novembro de 1.865 por Militão Barbosa Lisboa ... afim de obter o gráo de doutor
em medici na. Pau tos. Contusões e feridas contusas. Acção physiologica e tberapeutica
do iodo e seus preparndos. Cura radical das hernias inguinaes. Tincturas alcoolicas.
Bahia, Typ. da Constituição de F. A. de Fl'cit(ls, 1.865, in·"'.° gr. de 3 :fI., :!li pp
(B. da F.)

6962.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia e publicamente sustentada em
Maio de i870 afim de obter o gTáo de doutor em medicina por Arthur Cesar Rios.
Bahia, Typ. do Dim'io, 1.870, in-4,.o gr. de i fi., 22 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L° Hemorrbagias traumaticas; 2.° Vantagem da percussão e da auscul
tação para o diagnostico; 3.° Feridas por armas de fogo; 4.° Como reconbecer-se que
bouve aborto em um caso medico·legal,
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6963.- Tbese apresentada á Fac. de Med. da Babia para ser su tentada em 0
vembro de 1.870 por Francisco Rorge da Silva ... para obter o grúo do doutor em
medicina. Baltia, Typ. de Camillo ele Lellis Jlosson & C., 1.870, in-6:. o gr. de 1. n.,
20 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Accidentes produzidos pelo raio; 2.° Feridas por arma de fogo' 3."
Pode-se em geral ou excepcional men te afIirl1lar que hou ve estupro; !h ° Do em prego da
sangria na congestão do cerebro e na apoplexia.
6966:.· These apresentada ti Fac. de Med. da Bahia para er ustentada em No

vembro de 1.870 por Mauricio Bernardo Francisco de Souza ... para o/H r o gráo de
doutor em medicina. Bahia, Typ. de Camilto de Leltis Masson & C., 1.870, in-Ii,.o gr.
de i n., 26: pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: i. ° Hemorrhagia traumatica; 2. o Asphyxia dos recem-na cidos, uas
causas, fórmas, diagnostico e tratamento; 3.° Tratamento da angina dijluterica; ll.o
Como reconbecer- e que bouve aborto em um caso medico-legal.
6965. - 'l'etanos traumatico pai' fapimento da coxa. Pelo dr. J. A. de Freitas. V.

Gaz. Med. d., Bahia, V (187i-72), pg. 408.
Exp.: DI'. J. Z. de Menozos Bl'um.

6966. - Tbese que sustenta em Novembro de 1872 para obter o gráo de doutor om
medicina pela Fac. da Bahia José Pereira dos Santos Portella. Pontos. Hemorrhagia
traumatica. Vinbos mediei naes· Hemorrhagia puerperal e seo tratamento. Calorico
em suas applicações á tberapeutica. Bahia, 7'yp. Franceza de Cat'valho & -,Lmazone,
1.872, in-?!.o gr. de 24 pp., 1. fi. (13. da F.)

6967.- These que deve su tentar perante a Fac. de Med. da Bahia em lXovembr
de 1.873 para obter o grão de doutor em medicina Jonathas de Freitas Pedroza. Pontos.
Hemorrhagia traumatica. Sal ubridade pUbliC3 da Babia. Feridas por armas de fogo.
Póde-se considerar legitimo berdeiro o filho de uma viuva nascido dez mcze depoi'
da morte do m:.ll'ido. Bllltia, Typ. do CO/Teio da Bahia, 1.873, in-q,.o gr. de 3ô pp.,
1.n.(B.daF.) -

6968. - Contusão das paredes do ventre. Peritoni te tra umatica. Cura. (Por Cypriano
de Freitas.) V. Rev. Med., 1.873-74, pg. 1.86. (B. daF.)

6969. - Observação de um caso de ruptura da parede anterior do inte tino recto, e
da margem perineal do au u , com forte eontu ão dos orgãos contidos nn bacia, se
guidasde peritonite traumatica. V. Rev. Mecl., 1873-74, pp. 323 e 341.. (B. daF.) .

6970.· These apresentada para ser publicamente sustentada perante a Fac. de
l\fed. ela Babia em Novembro de 1.874 afim ele doutorar-se em medicina por Antonio
José de Castro. Pontos. Accidentes produzidos pelo raio. Symptomas fornecidos
pela circulação. Queimaduras. Ozona, sua natureza e propriedades. BalLia, Imprensa
Econornica, 1.874, in-6:.o gr. de 28 pp., 1 n. (B. da F.)

6971.· These que deve sustentai' peraute a Fac. de l\fed. da Bahia afim de obter
o gráo de doutor em medicina Clarindo Adolpbo d'Oliveira Cbaves. Pontos. HemoJ'
rhagia traumatica. Ferid:ls por armas de fogo. Qual o melhor trat;lmento da febre
amarella? Pode-se em geral ou excepcionalmente affirmar que houve estupro?
Baltia, Typ. Amet'icana. 1.874, in-4.° gr. de 26 pp., 1..11. (B. da F.)

6972.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Benj min
Antonio da Rocba Faria Junior. Rio de Janeit'o, Typ. Uniu. de Laemmert, 1.875, in-6:. o

gr. de 6: 1I.,211. pp.,2 lf. (B. da F.)
Pontos: LO Das lesões traumaticas do encephalo; 2.° Glycerina; 3.° Dos estreita

mentos do intestino; 4.° Cbloroformio considerado phal'macologica e tberapeu tica
ilien te.

6973. - Caso de esmagamento de dedos pelo dr. José Pereira Guimarães. V. Rev.
wled., f876, pg. 288. (B. da F.)

6974. - Tbese apresen tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João de Frerta
Rodrigues Braga. Rio de Janeiro, Typ. P!:1'seVel'ança, 1.876, in-iJ,.o gr. de 2 ff., 1.21
pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos: LO Lesões traumatica do cerebro ; 2. o Envenenamentos 1'elo phosphoro;
3.° Do vator do tratamento do tetano traumatico; 4." Ferro considerado pharmaco
logica e therapeulicarnente.

6975.- Das contusões por castigo (pelo dr. D. J. Freire). V. Reu. Med., J878,
pg.297. (B.daF.) 1..
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6976.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concnrso a
nm lugal' de snb titnLO da secção de sciencias cirurgicas pelo dr. Malaqnia An
tonio Gonçalves. Rio de Janeü'o, Typ. UnlV. de Il. Laenmwrt &: C.·, 1881, in-(j,." gr.
(R.daF.)

Ponto: Da inlluencia do traumatismo da urethra sobre o organismo.
6977.-Peritonile tranmaLica. Observação colhida palo sr. dr. Aureljallo Tei·

xeira Garcia. V. União Med., 1883, pg. 58. (R. da F.)
6978 .. Dissertação. Diagnostico da commoção e contusão cerebral. Proposições.

Da quina.- cbimico-phal'luacologir.amen te consideradas. Loucq.ra pum'peral. Acção
pbysiologica e therapeutica do salicylato de soda. Tbese apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro em 1. dd Ago'to de 18 3 para ser susteulada pelo 9]umno Raul
ArthL1l' Vieira Ferraz ... afim de obter o gráo de doutor em mediciua. Rio de Ja
neiro, Typ. de SO~1'es &: Niemeyel', 1883, in-4,.o gr. de 1 a" 5(j, pp., 10. (B. da F.)

6979.- Dissertação. Diilgnostico da commoção e contusão cerebral. Proposições.
Das quinas cbimico-pharmacologicamellte cOll.ideradas. Febre perniciosa no Bio
de Janeiro. Da anatomia pathologica da febre amareI/a. These apresentada
á Fac. de Med. do Bio de Janeiro em 29 de Setembro de 1883 para ser susten·
tada por Francisca Telles Barreto de Menezes ..• atim de obter o gráo de doutõ'r
em medicina. Rio de Janeiro, Typ. Guttenbel'g, de Santos &: Chaves, 1883, in-"'.o gr.
de2ff.,56pp.,il1. (B. da F.)

M

Corpos extranhos

6980.-Con iderações acerca dos COJ'llOS e tranhos rJtitlos ou encravados no pha·
ringe e esopbago e do seu tratamento. These que foI apl'esentada á Fac. de Med.
do Bio de Janeiro e sustentada em 12 de Dezembro de 184,3 por Antonio da Silva
Gradim. Rio de Ja.neiro, Typ. Paí~lct Brito, 184.3, in-4..o gr. de 28 pp. (B. da F.)

6981. - Tbese ápresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada no dia 10
de Dezembro de 1855, pelo dr. Manoel da Silva Pereira. Rio de Janeiro, Typ. Univ ..
de Laemmel't, 1855, in-!j"o gr. de 6 ff.,!J..7 pp. (B. da F.)

Pontos: Lo Corpos estranhos no pharynge e esophago; 2." Funcções da medulIa
espinhal; 3.° Fracturas do collo do temur; 6,.0 TrataI' do leite de diversos animaes,
da falsificação d'esse liquido e da maneira de reconhecer os corpos estranhos nelle
contidos.
6982. - Observação de corpo extranho no esophago extrahido pela boca (pelos

drs. Jo,é Tavares de Mello e Manoel Alves Tojal). V. Gaz. Med. do Rio de Janeiro,
1862, pg. tOl, com 1 fig.

Exp.: Bibl. Nacional.

6983.- Observação de um corpo estranho penetrado na grande circumferencla da
irsi em toda sua espessura, permanecido por seis annos, produzindo absorpção do
cristallino e amollecimento do bumor vitreo (por Porto Rocba ). V. Rev. do Athcnêa
Medico, n.O 1,1867, pg. 4,5. (R. da F.)

6984.. - Nota relativa a casos de extracção de corpos extranhos pelo dr. Garron du
Villards. Y. Ann. Bras. de .ij[ed., XIX (1867·68), pg. 301. (B. da F.)

698tí.- Corpo extranho no esophago; extracção com o gancho de Graefe (crochet
de Graefo),'Pelo dr. A. T. Belfort Boxo. V. Ga •. Med. da Bahia, IV (1869-70),
pg. 6.

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

6986.- These apresentada á Fac. de Mod. do Rio de Janeiro e sustentada em 29 ae
Dezembro de 1871 pelo dr. Antonio Emiliano de Souza Castro. Rio de Janeiro, Typ.
11,0 Diariodo Rio, 181'1, in·4..o gr. de 6 If., 77 pp., 2 fl'. (R. da F.)

Pontos: LO Corpos estl'anhos do globo do olho; 2." 00 valor das investigações
thermomelricas no d iag'nosLicn e prognostico das moles tias aguda s febris ~ 3. o Hemos
tasia por.acupressura; 6,.0 Calorico em geral.

6987. - Corps étranger dans I'resopbage: extraction avec ]e crochet de De Graeffe.
Par le docteuT Belfort Boxo. V. Gazette Méd. de Pm'is, t. i,Cl', 1872, pg. !J..36.
(O. da F.)
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6988. - Espinha de peixe no esophago; expulsão do corpo extranho cravado em
uma escarpa gangrenosa. Pelo dr. J. F. da Silva Lima. V. Gaz. Med. da Bahia, 1877,
pg. !i3, com 1 fig. (B. da F.)

6Y89. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Maria
Teixeira. Rio de Janei1'o, Imprensa Industrial de João Paulo Feruira Dias, '\882,
in.4,. o gr. de 1 fI., 87 pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Do corpos extranllos em geral e sua toleraneia nos tecidos; 2.· Aborto
simulado; 3.° Tratamento da eclampsia; 4.° Hygiene da primeira infaneia.

Feridas

1) Feridas simples:

6990. - Considerações sobre feridas da cabeça. The5e apre entada â Fac. de Med.
do Rio de Joneiro em ii, de Septembro de 1837, por Antoniu Perpira Leitão. Rio de
Janeú'o, Typ. Imp. eConst. de J. Villcneuve e Comp., 1837, in·lJ,.• gr. de 19 pp.
(B. da F.)

6991.. - Algumas idéas sobre 35 feridas penetrantes do ventre. The e apresentada
á Fac. de Med do lIio de Janeiro, por occosião do concurso ao lugar de substituto da
secção cirurgica, poro ser sustentada perante ello no dia ... de Ago to de 186,0 por
Luiz L1a Cunho Feijó. Rio de Janeiro, Typ. Imp. eConst. deJ. Villeneuvee Comp.,
181;,0, in-4..o gr. de;l9 pp. (B. da F.)

6992. - Algumas proposiçõe acerco das feridas. These apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro e sustentada em i3 de Dezembro de 181J.lJ" por Manoel Candido de
Azambuja May. Rio de Janei1'o, Typ. Impm'cial de Frallcisco de Paula Brito, 184,lJ"
in-lJ,.o gr. de 4. ff., õ pp. (B. da F.)

6993. - Alguns apontamentos sobre as feridas penetrantes do peito; pejo dr. 1.
M. de Noronha Feital. V. Ann. de ilIed. Bms.) I (18IJ.õ-4,6), pg. 7õ.

. Exp.: BibI. Nacional.

6994,. - Proposições de pathologia cirurgica concernentes ás feridas. These apre
sentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em ii de Dezembro de Hl46 por
Bento José Labre. Rio de Janeú'o, Typ. do Brasil, de J. J. da Rocha, 1846, in-4.. o gr.
de 3 ff., õ pp. (B. da F.)

699õ.- Algumas proposições acerca das feridas p netrantes do peito. These apre
sentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em 7 de Julho de 184,9 por
José Antonio d'Andrade. Rio de Janeiro,' Typ. Imp. de F-rancisco de Paula Brito,
184,9, in-4..ogr. de 2 ff., õ pp. (B. da F.)

6996.- Alguns apontamentos sobre as feridas penetrantes no peito; pelo dr. J. M.
de Noronha Feita!. V. Ann. B1·as. de II/cd., IX (18õ3-õ4.), pg. 6õ.

Exp.: Bibl. Nacional.

6997. - Memoria das indicações curativas .das feridas contu as a proposito de uma
observação communicada... pelo sr. cons. dr. Pereira de Carvalho... pelo
sr. dr. Vicento Saboia. V. Ann. Bnts. de Med., XV (1863-6lJ,), pg. '204,.

Exp.: Bibl. Nacinnal.

6998.- These a sustentar perante a Fac. de Med. da Bahia em Abril de 1865
por Francisco José de Mattos para obter o gráo de doutor em medicina. Ponto .
Feridas. penetrantes das articulações, seo diagnostico e tratamento. Haverá casos em
que o medico possa assegurar que houve envenenamento pelo arsenico a despeito
da existencia natural d'aqueJle corpo na terra que cercava o cadaver antes da
exhumação? Acção therapeutica e physiologica do iodo. Feridas envenenadas. Bahia,
Typ. Constitucional de Ant. Olavo da F1'ançct Guerra, 186õ, in-4.. o gr. de 18 pp., i fi.
(B. da F.)

6999.- These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus·
tentada em i8 de Maio de 186õ pelo dr. Joaquim Ribeiro de Aguiar. Rio de Ja1leiro,
Typ. de Pinhei1'O & C01np., 186õ, in-4..o gr. (E. da F.)

Pon to: Breves considerações sobre a theoria da cicatrisação.
7000.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 27 de Setembro

de 1871, e sustentada em 3 de Janeiro de 1872 pelo dr. Caetano Joaquim da Silva
\.,":(6
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Araujo. Rio de Janeiro, Typ. de Quú"'ino & Irmão, 1.871, in-4.0 gr. de 5 iI., 53 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Ponto : i. ° Das fpridas penetrantes do abdomen ; 2.° Do valor das investigações
tbermometricas no diagnostico e prognostico das molestias agudas febris; 3.° Das
quinas e suas preparações pbarmaceulicas; 4.° Tracbeotomia.
700L- 'l'hese que apresenta para sr.r sustentada perante a Fac. de Med. da

Rabia em Novembro de 1872 para ob ter o gráo de doutor em mediciua Rodrigo
ApriO'io de Carvalbal. Pontos. Lesões de cicatrizes; definição, limites, de cripção e
clas incação. Do calorico em seos eiIeitos tberapeuticos. Morte subi ta durante o
porto e immed~alamente depois ~'el/e. Vinho medieinaes. Bahia, Typ. de J. G.
TO!ll'inho, 1872, m-4.0 gr. de 2 /T., J8 pp., 1 fI. (B. da F.)

7002.- The. e para o doutorado em medicina apre entada para ser sustentada
6m Novembro de 1.873 por Julio Adolpho da Silva. Ponlos. Qual é o melhor methodo
de curar uma ferida depois de UUla operação. Indicação da operação do cancro.
Febre remitlente das regiões tropicaes. Do infauticidio considerado sob o ponto de
vista medico-legal. Bahia, Typ. do Diario, 1873, in-4. ° gr. de 50 pp., 1 fi. (H. da F.)

7003.- Ferimento da medula por arma bmnca ob el'vlldo no HosJJil~l de Mise
ricordia do Ceará. Pelo dr. Meton. V. Gaz. lIIed. d'l. Bahia, VII (1873-74), pg. 34.

Exp.: D,'. J. Z. de MODezes Bl'lI111.

7004.- These apresr.ntada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Antonio de
Oliveira Magioli. Rio de Janeiro, Typ. da RefOl'ma, 187q., in-4. u gr. de 1 fi., 57 pp.,
1. 11. (B. da F.)

Pontos: LO Das feridas do laryoge' 2.° Do aborto ~riminoso; 3.° Das fractuJ'as
complicadas; 4.° Do diagnostico e tt'atamento das diversas mnnifestações da hys
teria c da epilepsia.

7005.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Carlos Pe
reira da Silva Guimarães. Rio de Jcmei1'o, 1874, in-4.0 gr. de 1 :0.,63 pp., 1. fi.
(13. da F.)

Pontos: 1.0 Das feridas penetrantes do peito; 2. 0 Do aborto criminoso; 3.°
Vicias de conformação da bacia e suas indicações; 4. ° Oas hepatites.
7006.- Tratamento das feridas articulares. Tbese de sufficiencia defendida

perante a Fac. de Me~. da Bahia em Ago to de 1875 'por Jo é Paes de Carvalho.
Bahia, Imp/'ansa EconomlCa, 1.875, lu-4.0 gr. (B. da F.)

7007.- Feridas das al'ticulações e 'seu tratamento. These apresentada á Fac. de
Med. da Babia em 31 de A!l;osto de 1876 para sel' sustentada afim de obter o gráo de
doutor em mediei na por Pedro Mon iz l3ilrrpto d' Aragão Junior. Baltia, Imprensa Eco
nomicct, 1.876, in-4.ogr. de2ff., 57 pp., 10. (B. daF.)

Pon tos de proposições: i.° Considerações etiologicas sobre a febre amarei la;
2. 0 ApplilJação do estudo chimico da urina ao diagnostico e á therapentica; 3,0
Indicações do aborto.

7008.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim Francisco
Bal'l'oso Nunes. Rio de JaneiTo, Typ. Centml de Evaristo RodTi,ques d:t Costa, 1876,
in-4.0 gr. de 'lil., 46 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: _1.° Das feridas do laryngej 2.° Aborto criminoso; 3. 0 Do emprego dos
aneslhesicos dUI'ante o trabalbo do parto; 4.° Fnllcções do grande sympathico.

7009.- Fac. de Med. da Babia. These para o doutoramento de Roberto Moreira da
Silva. Bahict, ImpTelwt Economica., 1877, in-4.0 gr. de -1 fi., 49 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Fel'idas das articulações e seu tratamento; 2.° Placenta; 3.° Do
melhor tratamen to da febre typboide; 4. ° Juizo critico pharmaceutico acerca dos
preparados denom inados extractos. .

7010. - Fac. de Med. da Bahiu. Theze inaugural apresenlada para ser publica
mente sustentada em Novembro de 1877 por Luiz Antonio de Faria. Bahia, Typ. do
Diario de Noticias, 1877, iu-4.o gr. de -1 tl., 71 pp., 2 iI. (H. da F.)

Pontos: LO Feridas penetrantes do peÚo e seu tratamento; 2.° Corpos extra
11l1os do conducto auditivo externo; 3.° Do mel bar tratamento da febre amarella;
,L ° Suicidio em suas relações medico-Iegaes.
70B. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por AI fredo Martins

da Silva. Rio de Janeiro, Typ. de Domingos Lui:; dos S;r,ntos, lS77, in-4.0 gr. ue
i n., 100 pp., 111. (H. da F.)

Pontos: LO Do melhor metbodo de tratamento das feridas accidentaes e cirur
gicas; 2. ° 00 anchilostomum duodenale; 3.° Da struclura dos capillares sangui
neos; fLo Da colonisação no Brazil, considerada sob o ponto de vista bygienico.
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7012. - These :lpreSenlarla á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Gabriel Horaclo
de Barros. Rio do Janeiro, Typ. de G. Loltzin,qel' & Filltos, UI77, in·g,.o gr. de 3 tf.,
87 pp., 1 fi. (B. daF.)

Pontos: LO Do melhor methodo de tratamento das feridas accidenlaes e cirur
gieas; 2.° Do abOI·to criminoso: 3.° Oilerações reclamadas pelos estreitamento da
urell1ra; 4.° Febre amarella.

70i3. - Ferida da arteria pediosa dir'eita. Cura por meio da compressão, com bolas
de fios. (Pelo dr. José Pereira Guimarães.) V. Rev. :Med., 1878, pg. 6t. (B. da F.)

70U. - These par3 ser sustentada em i\ovemlJro de 1876 por José Emilio da Costa
Falcão.,. para obter o gráo de doutor em medicina. Baliia, Typ. ele Gama & Fil/lOS,
f878, de i fi., 66 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos: LO Feridas em geral e ~eu tratamento; 2.° Do infanticidio considerado
sob o ponto de vista. medico-legal; 3.° Qual o elIeilo da medicação ferrugino a
sobre o sangue; 4.° Queimaduras.
7015.- Fac. de Med. da Bllhia. These de doutoramento apresentada por Fernando

Augusto Teixeira. Baltia, Imprensa Economica, i878, in-(j,.o gr. de 3 11'., 89 pp" i 11.
(B. MF.)

Pontos: LO Feridas das articulações; 2.° Beriberi e seu tratamento; 3.° Da
febre an tes e depois das opllrâções pra tieadas no apparelbo urinaria; 4.° Que valor
tem os oleos medicinaes.
7016. - Tbese apresentada ii Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Thomaz de Carva

lho Burge . Rio ele Janeiro, Dias da Silva Junior, 1878, in-g,.o gr. de 10.,80 pp.,
i fi. (B. da F.)

Pontos: L ° Do melhor tratamento da feridas acciden taes e cirurgicas; 2.° Do
en venenamen to pelos com postos arseoicaes; 3.° Operações reclamadas pejos estrei
tamentos da urethta ; fA,. ° Febre amarella.

7017.- These apresentada á Fac, de Med. do Rio de Janeiro por Manoel do Valia·
dão Calla-Preta. Rio de Janeiro, Typ. da Gazeta ele Noticias, .1878, in-4.· gr. de
1 fi., 04 pp., 1 fi. (8. da F.)

Pontos: LO Do mel bar methodo de curativo das feridas aceitlentaes e cirurgi
cas j 2..9 Ãrsenieo; 3.° Oystona fetal, dependente das apresentações e posições anor
maes viciosas e irregulares; fA,.0 Da digitalis: sua acção phy iologica e therapeutica.

7018.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro paI' Antonio de
Arruda Beltrão Araujo Pereira. Rio de Janeiro, Typ. Central de EVa1'isto R. da Costa,
1878, in-4,.O gr. de i fi., 93 pp., i fi. (B. da F.)

Ponto: i ,0 Do melhor methodo de curativo das feridas accitlentaes e cirurgicas j
2.° Das quinas; 3. ° Da septicem ia ; 4. ° Dos casamentos sob o ponto de vista l1ygienico.

70i9.-Do tratamento das feridas cirurgicas e accidentaes. Das quinas. Da se·
pticemia cirurgica. Nervos trophiclls. These apre entada ii Fac. de Med. do Rio de
Janeiro em 30 de Setemhro de t879 e sustentada perante a da Bahia em 21 de Janeiro
de 1880, sendo approvadn com distincção, por Jo,é Joaquim Coelho de Freitas Heu....
riques. Rio de Janeito, TlIp. de Moreira, Maximino & C.a, i879, in-4,.o gr. de 3 lf.,
14,g, pp., 2 ff., 1 quadro. (B. ela F.)

7020.· These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo
dr. Nicola RlJsso, da Univ. de õapoles. Rio de Janeiro, Typ. ela Gazeta de Noticias,
1880, in-g,.° gr. (B. da F.)

Ponto: Curativo das feridas. Methodo de Listei';

7021.- These apresentada á Fac. de Med._ do Rio de Janeiro e sustentada em 16
de Dezembro de 1881 pelo dr. Gabriel José Pereira Bastos. Rio ele Janeiro, Typ.
Esperança, Hl8i, in-!!.o gr. de 2 ff., iOi! pp., i a. (B. da F.)

Pontos: L ·Curativo das feridas accidenlaes e cirurgicas; 2.° E tudo medico·legal
das mancbas do sangue; 3.° Anestbesicos; fA,. ° Das condições patLJogen icas das pal
pitações do coração e dos meios de cúmbatel-as.

7022.-These apresp,utada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Sergio
Guilhon. Rio de Janeil'o, Typ. Lombaewts & Comp., i88i, io-4"o gr. de 3 ff., 61 pp.,
1 fi. (B. da F.)

Ponlosl ~.o' Gúratlvo das feri'das acciden'taes e cirurgicas; 2." ll:studo medico
-legal da·s feridas; 3.° Tumores p,rectos; fA,.0 Estudo comparativo da Iympha e do
sangue.

U /
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70'23. - Dissertação. Dns causas que impedem n reunião por primeira intencão das
feridas cirurgicas, e dos methodos de tratamento mais proprios para obtel-a. Propo
sições. Dos hospicios e ma ternidades. Ptomainas ou aIcaloi des cadaverico>. Estud(}
clinico das l1ernias do ovaria. These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro
em 29 de Setembro de·1883 para ser sustentada por Ed uardo Henrique de Barros ...
aOm de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de J aneil'o, l?n]Jl'ensa JI/dust/'ial,
1883, in-i.O gr. de i fi., 4,G pp., 1/1. (B. da F.)
. 2) Feridas complicadas:

7024,. - Observação de hum ferimento na região epigastrica do lado esq. do apen
dice xifoide, com saida do eslomago, colon transverso, e todo epiplon gastro-celico;
com ferimento de huma arteria do est.omago. Curado em oito dias, pelo tratamento.
an ti-phlogistico, e costura verdadeira; pelo sr. dI'. Pontes Frnnç:l. V· Rev. lIfed.
B?'as., II (1842-4,3), pg. 187.

Exp.: Bibl. Nacional.

7025.- Corisiderações geraes sobre as feridas penetrantes do peito e alguns dos
aceidentes que li podem complicar. These que foi apresentada á Fac. de Med. do
Rio de Janeiro e susLentada em 18 de DezemLJro de 1.84,3 púr Francisco Bodrigues
Penalva. Rio de Jemeiro, Typ. de Laemmel't, 1843, in-4,." gr. de 53 pp. (B. da F.)

7026.- Carta do sr. conselheiro dr. Manoel Feliciano Pereira de Carvalho.
V. Gaz.1I1ed. do Rio de Janeú'o, 186l1" pg. 6. (B. da F.)

Resposta aos escriptos dos snrs. drs. T. da Costa e Saboia, acêrca do procedimento
do cit'llrgião em um caso de ferida con.;ideravelmente contusa e elo curativo das.
ferielas contusas.

. 7027. - Do tra tamento de uma ferida consideravelmente contusa (pelo dr. Teixeira
da Costa). V. Gaz. Mecl. do Rio de Janeiro, 1864" pg. 2'1. (B. da F .)

Resposta a Carta do cons. ~laIluet Feliciano Pereira de Carvalho.
7028.- Ferida da cabeça interessando as membranas cerebraes e cerebro, sem oHe

ração da saude. Observação coibida pelo dr. Caminb.oá em uma das enfermaria pa
raguayas no Passo dos Livres, prov. de Corrientes. V. Ann. Bms. de i11ed., XVII
(1865-66), pg. 251. (B. da F.)

7029.· These apresentada á Fac. de .Med. do Rio de Janeiro e sustentada pelo dr.
José Aldrete de Mendonça Rangel de Queiroz Carreirn. Rio de J anei?'o, Typ. de Brown
e Pe1'ezra JU/i/io?', 1867, il1-4.0 gr. de 1. fl., 3'1 pp., 1 fi. (D. da F.)

PonLos: LO Das causas de morte depois das feridas e das operações cirurgicas ;
2.° Das rupturas do utero; 3.° Da hygiene dos convalescentes; lJ,.0 Da aspllyxia
em geral e da asphyxia por suspensão em panicular.

7030.-Dos accidentes das feridas por cauterisação. Pelo dr. Lucien PapilIaud. V.
Gaz. nfed. da Bahia, III (1.868-69), pg. 236.

Exp.: Dr. J. Z. de Menozes Brnlll.

7031.-Fac. de Med. da Bahia. These de doutoramento de Joaquim Leal Ferreira
Junior. Bahia, Imprensa Economica, 1875, in-4,.O gr. de 1 fi., 76 pp., i fi. (O. da F.)

Pontos: LO Dos diversos methodos ele curativo das feridas por esmagamento'
2.° Casos em que se deve provocar o aborto; 3.° Tlleoria dos ruidos do coração; lJ,.3
Póde-se considerar herdeiro legitimo o filho ele uma viuva, nascido dez mezes depois'
da morte do marido. .
7032.- Ferida da arteria radical esquerda, na parle inferior do ante-braço, com a

particularidade int.eressante de, em consequencia de não se corresponder a abertura
da pelIe com a da arteria, o sangue se accumular por baixo da pelle, formando um
sacco pulsatil. Ligadura ela arteria. Synovite das bainhas tendinosas dos musculos
extensores do punho. Cura. (Pelo dr. José Pereira Guimarães.) V. Rev. lIfed., 1877,
pg. 282. (B. da F.)

7033.- Algumas palavras sobre a vantagem e innocuidade da sutura nas feridas
do couro cabel/udo mesmo quando acompanhadas de descollamentos mais ou menos
extensos pelo dr. José Pereira Guimarães, &. Rio de Janeiro, Typ. da Escolct, de
Serafim José Alves, 1880, in-4,.o de 12 pp. (B. da F.)

7034,. - These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser sustentada por Lui
Narciso Gomes afim de obter o ~ráo de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Lo-
pes Vellozo & C , 1880, in-!.t,.o gr. ae 3 ff., 38 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Complicações mais frequen tes das feridas; :1.° Qual a melhor forma
pllal'maceutica para a administração do oleo de ricino; 3.° Qual a acção do sulphat(}
ele quinino nas febres intermittentes.
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3) Feridas envenenadas:

7035.- These apresentada para ser sustentada em Novembro de 1870 perante fi
Fac. de Med. da Bahia por Tito de Lima Vai verde. " para obter o grão de doutor
em medicina. Bahia, Typ. de J. G. Túurinho, 1870, in-4,.o gr. de 3 ir., 3{~ pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos.: LO Feridas envenenadas; 2.° Vinllos medicinaes j 3.° Prolapso do utero
e suas mdlC.1çÕeS; 4. ° Vantagens da percussão e auscultação para o diagnostico.

7036. - These apresentada ã Fac. de Med. da Buhia para ser publicamente su ten
ttida afim de obter o grão doutoral por Davino Namysio de Aquino. Pontos. Feridas
envenenada~. Apl'eciação dos meios empregado na cura dos estreitamen tos da ure
tlua. Juizo critico acerca dos extractos pb.armaceulicos. Herança pathologica. Bahict,
Lytllo·typ. de J. G. Toul'inllO, 1880, in·4,.o gr. de 7 tr., 56 pp., 1 fI. (B. da l~.)

4) FerIdas por armas de fogo:

7037.- Dissertation SUl' les plaies d'armes a feu. 1'hese présentée et soutenue a la
Fac. de Méd. de Paris lo 25 Avril 18:27, paul' obtenir lo grade de docteur en
chirurgie par Joaquim Candido Soares de Meirelles, de Minas Gerae-. Pads, Im'[ll·. de
Didot LeJew!e, 1827, in-4,.o gr. ue9 ff., 4,i pp. (B. da F.)

V. Analyse no Propa[]. das Se. J1fed., IV, pg. 68.
7038.- Observação de uma ferida produzida por arma de fogo na mão direita,

seguida de amputaçiio do ante·braço, e de completa cut'a om hum mez, colhida na
clínica do sr. dr. Manoel Feliciano Pereira de Carvalho por hum de seus alumnos.
V. Rev. nIed. Ftltnt., V, pg. 136. (B. da F.)

7039. - Considerações sobre feridas de armas de fogo. These apresentada ã Fac.
de J'rled. do l1io de Janeiro, em ... de Dezembro de 1839 para ser sustentada afim de
obter o grão de doutor; por Manoel José de Campos. Rio de Jalleij'o, TUp. do Di(trio,
1839, in·4.0 gr. de 28 pp. (B. da F.)

704,0.- These apresentada ã Fac. de Med. da Bahia por Pedro de Atl1aide Lobo
Moscoso- Baltia, Typ. de Epi(anio José Pedl'o.:;a, 1844, in-4,o de 2 ff., 7 pp.
(B. da F.)

Pon to: Proposições sobre feridas de armas de fogo.
704,1.. - Ferida por anIla de fogo na região enguinal direita. (Pelo dr. José Mau

ricio Nunes Garcia.) V. Ann. -de .lIed. Bms., II (18l6-4,7), pg. l89.
Exp.: Diut. Nacional.

704,2. - Arrancamento dos braços pOl' tiro de canhão, queimaduras do 2. °,3. ° c 4. 0

grãos ... Observaçiio ... pelo dr. J. M. N. Feitai. V. Ann. de Med. Bt'as., IV
(1848-4,9), pg. 1.17.

Exp.: Dibl. Nacional.

704,3.-1'l1ese sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia por Jorge Frederico
Henrique Aschenreldt para verifieação de seu titulo. Ponto. Feridas por armas de
fogo. Bahia, Typ. de Calnillo de Lellis lIfasson& C.·, 1857, in-í.· de 2 ff., 5 pp.
(B. da F.)

704,4,.- These sobre o~ seguintes pontos. Tratamento das feridas por armas de fOl?o.
Tratalllento da hydrocele. Bebidas aromaticas. Pode-so considerar legitimo herdeIro
o filho de uma viuva quo nasceo dez mezes depois da morte do marido? Apresentada
'á Fac. de Med. da Bal1ia o perante a mesma sustentada em Novembro de 1858 por
Antonio de Souza Dantas ; alim de obter o grão de doutor eiD medicina. Bahia, Typ.
de Carlos PO.Qgetti, 1858, in-Lo de 2 ff., n pp., 1 fi. (B. da F.)

704,5.- Questões formuladas pela Fac. de Med. da Bahia. Feridas penetrantes do
peito. Tratamento das feridas por armas de fogo. Acçiio physiologica e therapeutica
do iodo. [xiste em medicina legal uma base certa para classificar o instl'Umento
·que produzio uma ferida? These apresentada e sustentada em Noyembro de 1858;
por João Thomaz Carvalho11, para obter o gráo de doutO!' em medicina. Baitict, Typ.
c Livr. de E. Pedroza, '1858, in-4,.o gr. de '1 fi., 22 pp., i fi. (8. da F.)

704,6. - Thesc apresentada á Fac. ue Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 26 de
Novemhro de 1866 pelo dr. João Joaquim Pizarro. Rio (te Janeiro, J'YP.. Univ. de
LaJJtmnert, 1866, in-4.ogr. de 4, ff., 78 pp., 1 11. (B. da F.)

Pontos: LO Das feridas por armas do fogo; 2.° Estudo chimico e pllarmacologico
dos alcaloides das strycbneas; 3.° Tumores erecteis do craneo; ~.o Diagnostico difTe
rancial entre a pneumonia a a pleurisia.



70~7. - These apresentada á Fuc. de Med. d0 Rio de Janeiro e susten tadu em
i2 de :;etembro de 18ti8 pelo dr. Jnstiniuno de Cflstro RebelJp. R,io de Janeiro, Typ.
de Rens/J'ul'g, 1868, in-11.0 gt'. de 3 II., as pp., 1 fi. (B. da F.)

P"ntl)s: LO Das operações reclamadas pelas fprirlas por armas de fogo; 2.° Dis
lincçàu entre a morte real e a morte apparente; 3.° Feridas contusas; 4." Symptúmps
tirados da voz e da palavra.

70\'8.- These que sustenta ern Novembro de '1868 parn obter o grau de doutor em
medicina pel<l Fac. da Bilhia Raymundo CHetano da Cunba. Bahia, Typ. de Cnmilto
de Leltis jI![/ssoa & C., 1868, in-4,.o gr. de i O., ~1 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Feridas por armas de g'uerra; 2.° E' possivel a cura radical das hemias;
3.° Med icaçào ali te-sy pb illlica ; 4. ° Do infall ticidio sob o !Janto de vista Uleà ico-Iegal.
704,9.- AIg-umas considerações .obre ros reridas por arma de fogo tratadas por'meio

d'agua fria. Pelo dr. Vicente Ferreira de Magalhães. V. Gaz. Med, da Bahia, III
(1868-69), pg. 29.

Exp.: Tlr, J. Z. ào MOllOZ6S Brum.

70~0.· Tbese parn o doutorndo em medicina apresentada á Fac. da Bahin para ser
sustentada em Novemb,'o de 1869 por Llliz Te'rencio de Carvalhal. Bc!/da, Typ. de J.
G. TO/ll'inhn, Hl69. in-4,.o gr. de i li., 22 pp., i fi. (B. da F.)

Palitos: LO Feridas por arlllas de fogo; 2.° A g-Iycerina considerada como velJiculo
pbal'lllnc~utico; 3.° Acçao p1Jysiologica e therapeutica do clJá e do cafl'é; 4.° AJIecções
carbullculosas no bomem.

705i.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 30 de
Novembro de '1870 pejo dI'. ManoeI Gomes BI~lfort Duarte. Rio de Janeil'o, Typ. do
Apostolo, 1870, in-4,.o gr. de 4, tr., M pp., 1 n. I,B. da F.)

Pontos: LO Das amputações nos casos de feridas por armas de fogoo; íl.o Do uso e
abuso do tabaco e sua inl:1uench sobre o organismo; 3.° Resecções em geral ; ~.o Das
quinas e suas preparações poarmaceuticas.

7052 - These apresentada á FiIC. rle Med. do Rio de Jaueiro e sustentada em 3D de
Novembro rle 1870 palo dr. Manoel Pinto Fbl't'eira. Rio de Jan,eiro, Typ. Pel'severanclJ;.
i87D, iu,4,.o gor. de 4, If., 69 pp., i fi. (B. da F.) •

Pontos: 1.°Das amputações nos casos de feridas por armas de fogo; 2.°Luxação (lo
astragalo; 3.°Do rbeumatisUlo e seu tratamento; 4.° Das quinas e suas preparações
pbarmaceu ticas. -
7053.- These que tem de ser sustentada em Novembro de 1871 perante a Fac. de

Med. da BalJia pnra obter o grau de duutor em medicina-por José de Miranda Cnrio.
Bahia, Typ. do Cm'reio da Baltia, 1871, in 4,.0 gr. de 1 fi., 22 pp., i fi. (H. da F.)

Pontos: LO Feridas pai' armas de fogo; 2.° Qual a inl:1uencia que tem sobre a vida
d'o feto durante o traball10 do parto as diJI,·'r«ntes apresentações e posições; 3.° Como
reconhecer qne hOl1 Ve aborto em um caso medico-Jegal14,°Acção therapeuLica do cbá
e do café.

705!L- These apresentada á Fac, de Med. da Ba hia e sustentada em Novembro
de i871 para obtel' o gráo de dontor em medicina par Plínio de Souza Ribeiro. Bahia.
Typ. de J. G. TOL!l'inio, 18ii, in-4,.o gr. de i 11., ii pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Feridas por armas de fogo; 2.° Feridas envenenadas; 3.° Febre ama
relIa; 4.° Vinbos medicinaes.
7055.· These publicamente sustentada para obter o gráo de doutor em medicina

pela Fac. d,a B'lhia por José de Teive e Argollo. Balda, Typ, do Diario, 1871, in-!~.ogr.

de i fi., 12 pp .. i fi. (B. da F.) .
Pontos: LO Feridas por arnlas de fo;w; 2.° Queimaduras; 3.° Diagnostico; 4.°

Existem bases para classificação de ferimentos que satisfaça ou possa 'satisfazer ao
exigido pelas leis crill1inaes brasileiras.
7056.- These apresentada para ser publicamente sustentada perante a Fac. de

Me.d. da Balda em Novembro de 1tl7:3 por Jo~é Lopes da Silva Juniol' ... para obter o
gráo de dnULrll' em medicina. Pontos. Feridas por armas de fogo. Iit'morrbagia
uterina durante o delivramento e suas indicações. Tuberculose miliar aguda. Com(}
reconhecer-se que houve ahorto em um caso medico-legal? Balt-ia, Typ. do Diat'io,
i873, in-4.0 gr. de28 pp., i fi. (B. d.a F.)

7057.- Tho"e que snstenta em Novembt'o de 1873 perante a Fac. de Med. dll Babia,
afh:n de. obter o gl'áo de doutor em medicina pela mesma Fac. Estanisláo Emilio de
Brilto. Pontos.,Fel'idas por armas de fogo: Qual o melhor tratamen~o da angina
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c1iphterica ? Queimadura. Como reconhecer-se que houve aborto em um caso medico
-legal? Bal!ia, Typ. do Dial'io, t8n, iu·~.O gr. de 22 pp., t O. (B. da F.)

7058.- Feridas pai' al'mns de Fogo. 'rhese de coucur o ú cadeil'a de patllologia
externa. da Fac. de Med. da Ballia pplo dI'. Antonio Pl1cifico Pereira. B(tI/.ia, 1'yp.
Americana, i87~, in-~.· gl'. de ~ IT., i52 pp., 9 IT. (B. da F.)

V. Analyse na Gaz. ftféd. dePf.lI'is, t. 5,1876, pg. ait.
7059.- Concurso pal'a a cal1eira de pathologia eKterna. The e apresrntada á Fac.

de Mi'd. da Bahia pelo dr. Domingos Carlos da 'ilva. Ponto. Estudo das principaes
questões n"lativas as Feridas por armas de fuga Baltia, Irnp,'ensa Economica, t87~.
in_~.o gr. de 91I., 2/j,2 pp., 6 tr., 1 eslo (B. da F.)

7060. - Tllnse apresentada á Fac. dé Med. do Rio de Janeiro por Henrique Luiz
da Silvil. Rio de Janeiro, 1'yp. Univ. de E. & E/: Laemmert, i876, iu-~.O gr. (le 2
ff., \17 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Das indicações e contra-indicações das amputações nas feridas por
armas de fogo; 2. 0 Aborto criminoso; a,o Do valor do tratamento do tell1no tral1ma
Uco; 4. 0 ()a febre :11113.1 ella sob o pon lo dtl vista de ua ~enese e propagaç~o. Quaes
as medirlHs sanitariHS que se devem aconselbar para impedir ou attenuar seu desen
volvilllenLO e propagação.

7061.- Accidentes que complicam os fel'Ímeutos pOI' armag de fogo pelo dr. Do
mingos Freire. V. Rev. Med., i876, pp. 61, i:25, i77, 232, 281, 337, 393, [1~9, 505,
561; i877, pp. ~O, 56, tf11, i51,2/j,3, 251.. (B. da F.)

7062. - These de sufliciencia apl'eseutada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo
dr. Ludolro Frnmm, da Escola de Med. de Nova Or/eans. Rio de Janeiro, 1'yp. ele
João Pauto Hildebmndt, t878, in-!1. 0 gr. (B. da F.)

Palito: Ferimentos paI' armas de fogo. Por ob ervações feila$ na guerra civil
dos Estados-unidos durallte os Hnnos de i861 a 1861>.

706;1.- Ferida paI' bala de revolver com penetl'ação do corpo estranbo na cavi
dade abtJominal. Expulsão expontanea do projectil pelo anus, cinco dias depois,
Cura. Observ:tção ... pejo di'. José Pel'eira Guimal'àes. V. Ann. Bras. de 1I1ed.,
XXXV (i883-8~), pg. i8i. (B. da F.)

Sahi u an tes no Progl·. Mert., m, pg. 593.

o
Queimaduras

706~.· Propo~ições sobre queimadul'as. Tllese que foi apTesentada á Fac. de
Med. do Rio de Janeiro e sustelltílda em i~ de Dezembro de i8M' por Manoel
Adriano da Silva Pontes. Rio de JOllei1'o, Typ. de J. M. da R. Cabral, !8U, in-4. 0 gr.
de t2 pp. (B. da F.)

70ti5. - Rrlatorio sobre os queimados na explosão da caldeil'a da barca de
vapôr Especuladora, em 25 de Maio de i8M (pelo dr. Candido 60rges rtfonleinl).
V. Ann. de A1ed. Bras., I (l8í5·/j,6), pg. t30.

Exp.: Bibl. Nacional.

7066.- Lição oral de clinica cirurgica, feita no dia 27 de Julbo do corrente anno,
pelo sr. dr. Candido Borges Monteiro. Queimadul'as. V. Are/!. .i\J[ed. Bras., I
(i8/j,~·/j,5), pg. i6. (B. da F.)

7067. - 2. 3 Lição oral de clinica cirurgica, feita no dia i2 de Outubro do cor
rente êlnno pplo dr. Candido Borges Manteiro. Queimaduras. V. AI'ch. lI/ed. Bras.,
I, pg. 58. (B. da F.)

7068.- Emprego da folha de fogo nas queimaduras eKtensas (por Ascanio Fenaz
da Malta). V. AreI!. Med. Bl'as., II (i8í5-~6), pg. 279. (8. da F.)

7069.- Instrucções para o t('atamento das queimaduras, orrerecidas nos senhores
fazendeiros pelo dr. João Baptista dlls Santos. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laem
mel't, t859, iu-8."de 3i pp. (B. da F.)

7070.- These de sufficiencia afll'6sentarla a Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada em iti de Novembro de i860 pelo dr. Pedro Fortes Mal'condes Jobim. Rio de
Janeiro, 1'yp. Ulliv. de Laemmert, i860, in-~.o gr. (n. da F.)

Ponto: Queimadura.
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707i.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i9
de Novembro de 1860 pelo dr. Pedro Izidoro de Moraes. Rio de JaneiTo, Typ. do
Correio Mercantil, de 1"1. Barreto, Filhos e Octaviano, 1860, in-40.o gr. de 2 tY., 18 pp.,
i fi. (B . da F.)

Pontos; I. ° Queimaduras; 2.° Hemostasia cil'urgica; 3. ° Da hemoptyse, suas
causas, signaes, diagnostico, prognostico e tratamento; ~.o Da mortn real e da morte
apparente.
7072.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de h,neiro e sustentada pelo

dr. Joaquim Carlos Travassos. Rio de Janeiro, TUp. Univ. de L'wmmel't, 1862, in-fJ,. o
gr. de 5 ff., 25 pp., 1 fI. (B. da F.)

Pontos: LO Das queimaduI'as; 2.° Da tracheotomia, SU.ilS indicações conforme as
molesLias e seus pel'iodos; 3.° Hepati te; ~:° Ar.

7073,- These que apresentou á Fac. de Med. da Bahia para ser snsLeuLada em
Novembro de 1868 nOm de obtel' o grão de doutor em medicina Joaquim Manoel de
Almeidn Vieira. Bahia, TUp. ConselvadCil'a, 1868, in·40.O gr. de 2 lf., 3'1, pp., 'iII.
(B. da F.)

Pontos: LO Queimaduras; 2.° Erysipela considerada elll geral; 3.° Hemol'J'hagia
puerperal e seu tratamento; ~.o Theoria da respiração vegetal.

70140.· These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para seI' sustentada em No·
vembro de i869 por Paulino Pires da Costa ChasLinet, para obter o grão de doutor
em medicina. Bahia, 'l'yp. Conservadora, 1869, in-40.O gr. de 2 lf., 28 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: 1.0 Queimaduras; 2.° Feridas por armas de fogo; 3.° InOuencia do celibato
sobre a saude do bomem ; ~.o Do infanticiclio sob o ponto de vista medico-legal.
7075. - Fac. de Med. da Bahia. Tl1ese apresen tada para ser sustentada em Novem

bro de 1869 aum de obter o gráo de doutor em medicina por José Pinto da Silva.
Bahw, TUp. Conservadom, 1869, in-Lo gr. de i tI., 18 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Queimaduras; 2.° Corno reconhecer·se.que bouve aborto em um
caso medico-legal; 3.° Aspbyxia dos recem·nascidos; ~.o Do emprego da sangria na
congestão e apoplexia do cerebro.

7076.· Queimadura muito extensa; infe'cção puttida; cura. Pelo dr. A. Paci
fico Pereira. V. Gaz. ~fed. da Bahia, IV (1869-70), pg. 159.

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

7077.- These que sustenta em Abril de 1870 para obter o grão de doutor em me
dicina pela Fac. da Bahia Joã@ Telles de Menezes. Bahia, Typ. da Bahia Illust?'CuICt,
1870, in-q,.o gr. de 1 fi., 22 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos; 1.° Queimaduras; 2. o Fracturas do radio-e seu tratamento; 3. ° Vantagens
da escutação e percussão para o diagnostico; ~. ° Vinhos medicinaes.

7078.- Observação de um caso de destruição, por meio da operação, de cicatrises
viciosas resultanles de queimaduras..• pelo dr. Augusto J. P. das Neves. V. Ann. Bras.
de nfed., XXII (1870·71), pg. 2M. (B. da F.)

7079.- These que apresentou á Fac. de Med. da Bahia para ser sustentada em
Novembro de 18U aum de obter o gráo de doutor em medicina Francisco Dias
Cezar ... Bahia, TVp. de J. G. Toul'inho, 1871, in-{b o gr. de 1 fi. 22 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos; L ° Queimaduras; 2. ° Hemorrhagias traumaticas j 3.° Da febre amarella
eseu tratamento;~.oVinbos medicinaes.

7080.- Fac. de ~fed. da Bahia. Tl1ese apresentada para sel' sustentada perante
esta Faculdade em Novembro de 18U por Casimiro Francisco BOI'ges ... para obter o
gráo de doutor em medicina. Balda, Typ. do Diano, 1871, in-40.o gr. de 1 fi., 20 pp.
1 fi. (B. da F.)

Ponlos: LO Queimaduras ;2.° Feridasporal'masde fogo i 3.oYantagensdaauscul
tação e da percussão ; ~.o YinlJos. medicinaes.

7081.- Brulure três elendue: infection putride : guêrison: par le docteur Pacifico
Pereira. V. Gaz. llfed. de Paris, t. 26, 187:2, pg-. {l77. (B. da F.)

7082. - TlJese apresentada para ser sustentada perante a Fac. de Med diJ Baltia por
José Maria Velbo da Silva Juniol' ... parll obter o gráo de doutor cm medicina.
Pontos. Queimaduras. Cl10lera asiatico. Pustula maligna e seu tratamento. Como
reconhecer-se que houve aborto em caso medico-legal. Bahia, TYI). de J. G.
Tourinho, 1873, in-4,.o gr. de 30 pp., i fi. (B. da F.)
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7083. - These apresentada e publicamente ustentada perante ã Fac. de Med.
da Bahia em Novembro de 1.878 afim dc obter o grão de doutor por Laurindo Perei
ra de Almeida Fr;lOco. Baltia, Typ. Constitucional, i878, in-4.o gr. de I. fi.,
4,5 pp, I. 11. (B. da F.)

Pon t s: i.o Quei mad uras; 2. o Lesões osseas nas feridHs por arma de fogo ~

3. 0 Morte sllbila; ~.o Considerações etiologicas sobre a febre amarella.
708't..- Tbese apresentada á Fac. de Med. da Bahia por Antonio Caimon de

Oliveira Mendes ... afim do obter o grão de doutor. Ballia, Typ. Const., I878, in-4,.o
gr. de I n., Ik8 pp., I. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Queimaduras; 2. 0 Indicações do aborto; 3. 0 Qual o melbo)' trata
men to da febre typboide;~. o Qual a melllor forma pllarmaceutica para a admi
nistração do oleo de figado de bacalhão.

p

Abscessos

7085. - Dos abscessos sub-peritoncaes da fOSS,1 illiaca. These aprllSentada ã Fac. dc
Mcd. do nio de Janeiro por occasião do concurso ao lugar de substituto da secção
cirurgica, para ser sllstentada perante eIla, no dia 8 de Agosto de ISlkO, por Fran
ci,code PanJa Menezes. Rio de Janeiro, Typ. 1711p. deF. deP. Bdto, 184,0, in'h O

gr. (8. da F.)
7086.· Considerações sobre os abscessos. These que foi apresentada ã Fac. de-lI1ed.

do Rio de Janeiro e sustentada em 1.3 de Dezembro de 1.84,I por João José Vieira.
Rio de Janeiro, Typ. Laemmert, I8ít, in-4,.o gr. de 1J,3 pp. (B. da F.)

7087. - Dissertação sobre abscessos. These apresentada e . ustentada perante a Fac.
de Med. da Bahia no dia 6 de Dezembro de i832, por Francisco Iguacio Salvador
Cardim ... para obter o grão de doutor em medicina. Bahia, Typ. dê Epiphanio
Pedroza, 1852, in-4,.o gr. de 4, ff., i8 pp. (B. da F.)

7088 .. - The e apresentada a Fac. de Med. p.o Rio de Janeiro e sustentada em i7
de Dezembro de 1.853 por João José de Freitas Bahiense. Rio de Janeiro, Typ.
Univ. de Laemme?-t, 1853, in-4,.O gr. de (J, ff., 8 pp. (B. da F.)

Pontos: L o Diagnostico dos abcessos; 2. 0 Que differença fundamental ex iste
entre os caules mono e dicotylevoneos e como se opera o crescimento em um e outro
3. o Da absorpção.

7089. - Breves considerações sobre a origem e a formação dos abcesso
metasticos por causa traumatica, baseadas em observações de diversos praticos, e em
algum[JS colhidas nos hospitaes de Paris, pelo dr. (Aristides Francisco) Garnier.
V. Ann. Bras. de i11ed., xxm (181)9-60), pp. 181> e 198.

Exp. :·Bibl. Nacional.
7090.- Fac. de Med. da Bahia. These que deve sustentar em Novembro de

1863 afim de obter o grão de doutor em medicina João Evangelista de Oliveira.
Baltia, Typ. Consto de Antonio Olavo da Fmnça Guerra, 1863, in-4,.o gr. de 2 ff.,
i8 pp., 1 fl. (B. da F.)

Po~los: LO Abcessos porcongeslão; 2. 0 Casamentoillegilimo dianteda hygiene;
3. o Ocenteio espigado exercerá alguma influencia sobre a vida do menino e a saude
da mãe; ~.o Pode-se assegurar peremptoria e conscienciosamente que um rocem
-nascido chega a respirar.

7091.- Observação. Abcesso phlegmonoso sub-cutaneo da parte anterior da
planta do pé. Retardação da nbertllra seguida de diffusão purulenta para a
camada sub-aponevrotica e para a região dorsnl do metatarso. Drainage. Reinci
dencia por extracção prematura dos tubos e obliteração dos canaes de esgoto.
Segunda applicação do drainage. Cura. (Por Jonquim de Macello Soares.) V. Gaz.
Med. elo Rio de Janeiro, i863, pg. 116. (B. da F.)

709:2. - Abcesso escrofuloso ; emprego do vinagre de Villate; cura. Pelo dr. M.
M. Pires Caldas. V. Ga:;. 11fed. da Bahia, 1(1.866-67), pg. H3. (B. daF.)

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

7093.- Observacão de um vasto abcesso que occupava quasi todo o lado direito
e parte postel'ior do tronco, desde a região suprll-scapular até a região lombar do
mesmo lado (pelo dr. Peçanha da Silva). V. Anil. B?·as. de 1I1eel., XXI (1869-70),
pg. 2M. (B. daF.)
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7094-.- Faculté de Méd. de Paris. Thése pour le doctorat en médecine
présentée et soutenue le 2 Mai i870 par João Raulino de Souza Uchôa. Des abcés df3
la cuis e. Paris, A. Parent, i870, in'-4. o gr. de 96 pp. (B. da F.) .

7095.· Tbese apresentada á FiIC. de Med. do Rio de JaneÍl'o em f5 de Setembro
de t871 e sustentada em 2 de Janei 1'0 de 1.872 pelo dI'. Augusto Cezar de Paula
Costa. Rio de Janei1'o, Typ. Perseverança, i87i, in-4. o gr. de 4-/f., 6t pp., 1. fi,
(B. da F.)

Pontos: LO Dos absce'Ssos da fossa illiaca interna; 2.° Dos temperamentos e sua
influencia obre a saude; 3.° Dos vomitas incollerCiveis na prenhez; 4,. o Calorico em
geral.
7096.· Abcesso do figado; abertura pela massa caustica de Vienna : cura (pelo

dr. Joaquim J. dos Snntos Pereira). V. Ga;z. Med. da Bahia, V (f87i-72), pg. 242.
Exp.: Dr, J, Z. 00 Monozos Brom.

7097.· Abce so da fossa-iliaca direita tratada pelo methodo de Chassaignac pelo
dr. Lemos. V. Gaz. Med. da Bahia, VJI (1.873-7[1), pg. 201.-

Exp.: DI'. J. Z. do Monozos DrUID.

7098. - Fac. de Med. da Bahia. These para .0 doutorado em medicina sustentada
por Estevão de SOllza Lima em Novembro de i878. Bahia, Imp"cnsa Economica,
i878, in-i.o gl'. de 2 IT., 3:2 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos: LO Abcp.ssos por congestão e seu tratamento; 2.°'00 chloral e do chIo
rorol'lnio nos seus eU'eitos tllerapeulicos ; 3. ° Das lesões osseas nas feridas por armas
de fogo; 11.° Compo'ição chimica do ar atll1ospherico.

7099. - Tbe e npresen~ada e publicamente sustentada perante a Fac. de Mrd. da
Babin em Nuvembro de 1.878. afim de obter o gráo de doutor por Joaquim José da
Camara. Balda, Typ. de Galn~~ & Filho, 1.878, in-4.0 gr. de 1. fi., 3iJ, pp., 1 fi.
(B. da F.)

Ponlos : LO Abscessos por congestão c seu tratamento; 2.° Qual o melbor trata
mento da febre amarella ~ 3.° Inrlicações do aborto; [1.° Juizo critico pbarmaceu
tico acerca dos preparados denom ioados extractos.

7f00. - These apt:eseotada á Fac. de Mert. da Bahia para ser sustentada em
Novembro de 1879 afim de obtar o gráo de doutol' em medicina por EveraldinO'
Cicero de Mil'1lnda. Bahia, Typ. de Lopes Yellozo & C., :1.879, in·4.0 gr. de 3 ff.,
43 pp., 1. fi. (B. da F.) .

Ponlos : i. o Abcessos por congestão e seu tratamento; 2.° Hp.rança pathologica;
3.° Feridas das articulações e seu tratamento; 4,.0 Vinhos medicinaes.

7l0L. - These apresentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med.
da Bahia em Novembro de 1879 afim ele obt8J' o gráo de doutor por Martinbo Frao,
cisco da~ Chagas. Balda, Imprensa' EconOlnica, 1879, ín-4.0 gr. de 1. fi., 27 pp.
1. fi. (B. dn F.)

Puntos : LO Abcessos por conge tão e seu tratamento; 2.° Considerações sobre
o aborto; 3.° Tbermometria clinic3l; 4,.0 Asphyxia por ubmersão.

7f02.· Abcesso- traumatico do ligado. compli'cado de peritoni(e e lesiío pulmo
nar. .. Observação ... pelo m.embro ti tular Ed unrdo Augusto Pereira de Abreu. V.
Ann. Brcs. de Med., XXX[V (1882-88), pg. 304-. (B. da F.)

7103.- OBservação de um panaricio da face palmar do medius com excisão dos
tegumen tos esphacelados. Curativo simTlles com (l j urumum (pelo dr. Eduardo
Augusto Pereira de Abreu). V. Ann. B?·as. de Med., XXXIV (1.88i-83), pg. 327.
(B. da F.)

7lOi. - Abce sso do antro de hygmore direilo. Perfuração e drainage pelo aJveolo
do primeil'o premolar correspondente pelo sr. dr. H. Mouat. V. Gaz. das Hosp.
(1883), pg. iflO. (B. da F.)

Q
Fistula5"

7fOi>. - Dissertação inaugural sobre o tratamento da fistula do IlDUS precedida de
a'lgumas constdel'ações sobr~ esta' molO'stia. These que foi apresentada á FIIC. de
M-ed. do RIO de Jilneiro e sllsfentafia em 6 de Dezembro de t8U por Bernardo Pereira
Peixola. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de baemmert, t8H, in-i.- gr. de 39 pp.
(n. da F.)
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7.106.- Faê: de Med. de Paris. Thêse paul' le doct(jrat cn chirargie presenlée et
souten ue le:l8 Aôut '1860 par. Matheus Alves d'Andrade, nê a Rio de Janeiro (Brêsil)
docteur en médecine de la Fac. de Rio de Janeiro ... Essai SUl' le traitement des
fistules vesico-va~inalcs par le procedé americaill, modiflé par M. Bozeman. Pm'is,
RignoLlx. :l860, ill-lJ,.o gr. de 3 lf., 58 pp., 1. fi., com 7 fig. no texto. (B. da F.)

7l.O7. - Algumas palavras sobre a cura das fistulas vesico-vaginaes pela operação
americana, seguidas de uma observação (pelo dr. Matbells de Andrade). V. Gaz.
Med. do Rio de Janeij'o, '1862, pg. lJ,~. (B. da F.)

7-108. - These apresentada para ser sustentada em Novembro de 1866 perante a
Fac. de Med. da Dahia por Jo é Pedro de Souza Braga... para obter o gl'áo de
doutor em medicina. Pontos. Fistulas vcsico-vaginaes. Lexiviação, e quacs as pre·
parações pharmaceuticas que podem seI' feitas por seu illtermedio. Feridas pe·
netrantes do peito, Cantharidas, sua acção physiologica e therapeutica. Bahia, Typ.
de Camillo de Lellis Alasson & C. a, '1866. in-i.Ogr. de 2 lf., 34, pp ... i II. > i mappa
e t. (B. da F.)

7i09.- Emprego do vinagre de Villate, em injecções, no tratamento dt.ls flstulas
sub-cutaneas. Pelo dr. M. M. Pires Caldas. V. Ga~. jl'Ied. d:r- Bahia, I (1866·67),
pg. lj,i.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezes BrUlll,

71'10. - Processo empregado pelo professor Richet para a cura da flstula do recto
(por J. B. de Souza Uchõa). V. Gaz. Med. da Bahia, III (1868-69), pg. i27.

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

7Ui.- Lição oral sobre fistulas do anus pelo professor o illm. sr. dr. V. Saboia,
tachygraphada pelo alumno M. F. V. Rev. 111ed., i873-7lJ" pp. 36 e 50. (8. da F.)

R

Vicios de conformação

7il2. - Memoria sobre o lapio leporino por Francisco José Alypio. V. Pl'opa,q. das
8,;. Med., I, n.O 2, pg. '19i. (B. da F.)

7H3. - Caso de imperforação do anus. Observação do sr. Antonio Martins Pi
nheiro' lida na Soe. de Med. do Rio de Janeiro em lJ, de Agosto de i83L V. Sem. de
Saude Publ., J, pg. i67. (B. da F.)

7fU. - Dissertaoãr) inaugural sobre o labia lepurino e os meios de o remediar.
These feita e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por occasião do concurso
ao lugar de lente substituto da secção cirurgica para ser sustentada perante ella no
dia 6 de Agosto de i8lJ,0 por Augusto Cezar de Souza. Rio de Ja-neú'o, Typ. Ama
j'icana, de I. P. da Costa, i8lJ,0, in·lJ,.o gr. de 7 pp. (8. da F.)

7H5. - These sobre o anos prreter natural accidental, apresentada e sustentada
perante a Fac. de Med. do Hio de Janeiro em i5 de Dezembro de i8lJ,0 por Joaquim
Bueno Goulart Bram. Rio de Janeiro, Typ. do Dim'io, de N. L. Vianna, i8~0, in-~.o,
gr. de!L3pp. (B. daF.)

7:l16.- Theseaprcsentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em '17
de Setembro de i857, para o concurso a um lugar de lente sub tituto da secção ci
rurgica, pelo dr. José Maria Chaves. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, i857,
in-lJ,.o gr. (B. ela F.)

Ponto: Sobre os melhores meios de tratai' as difIerentes especies de Pé-Doto
7ii7. - Lição clinica do prof. nichet sobre dois casos de pés tortos (pieds boIs).

Por J. n. do Sonsa DcMa. V. Gaz. Med. d!t Bahia, m (i868-59), pg. i75.
Exp.: Dr. J. Z. tle Menezes BrullJ.

7!:l8.- Beiço de lebre duplo complicado; operação: bom resultado. Pelo dr. J.
A. de Freitas. V. Gaz. Med. da B(!llia. V (1871-72), pg. 27lJ,.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Bl'um.

7:l19.- Caso de imperforação do recto pelo dr. J. L. Palerson. V. Goz. ilfed. (la
Bahia, i879, pg. 54,6. (B. da F.) •

7120. - Anus genital congenito, operado aos sete mezes de idade pelo dr ..1. M.
Pires Caldas, V. Gaz. Med. da Bahia, i88i-82, pg. M5. (8. da F.) (

7~
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7i2:l.- Polydactylia pelo sr. dr. Silva Araujo. V. União Med., 1882, pg. 336.
(B. da F.)

7122 .• Clinique cbirurgicnle. De l'llllUS cont.re l}ature, ses condiLions pathogéni
ques, et son traiLement chirurgical. Composition éCJ'iLe paUl' le concours de clinique
chirurgicale à la Fac. deMéd. de Rio de Janeiro. Février 1883. Par Iedr. J. A.
Fort. Rio de Janeiro, Fa?"o & Lino, ed. (Typ. lmp. e Consto de J. Villeneuve & C.O),
1883, in-4,.o de 23 pp. (B. daF.) .

S

Ainhum

. 7123. - Estudo sobre o r ainhum " molesLia :linda nào descripta, peculiar á raça
ethiopica, e affectando os dedos min imos dos pés. Pelo dr. J. F. da Silva Lima. V.
Gaz. Med. da Betllia, I (18Q6-o7), pp. 14,6 (com 1 fig.), 172.

Exp. : DI'. J. Z. do Monozes Brum.

7124,.- Etude SUl' l'ainhum, maladie jusqu'alors non decriLe, particuliére à Ia
race ethiopienne et nffectant Ies petits doigts des· pieds par le dr. Da Silva Lima ...
tracluite du portugais par le dr. Le Roy de Méricourt. V. Arch. de Méd. Nav., t. 8,
1867, pp. 128 a 137 e 206 a 217. (B. da F.)

712õ. - Nota sobre a moIestia descripta com o nome de ainhum, observada nos
indios, pelo dr. A. Collas. V. Gaz. Meel. da Bahia, (1867-68), pg. 151.

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

7126.- Um caso de ninhum. Communicação feita á Acad. Imp. de Med. do Rio de
Janeiro pelo dr. Moncorvo, em sessão de 6 de Julho de 1874,. V. Rev. Med., 1874,-75,
pp. 10L, 14,0, 260, 290, 300, 322, 339,354,. (B. da F.)

71.27. - Do ainhum. Algumas considerações sobre esta moles Lia a proposito de um
caso communicado á Acnd. Imp. de Med. do Rio de Janeiro pelo dr. Moncorvo de
Figueiredo, &. Rio de Janeil'o, Typ. de Brown & Eva'l'isto, 1875, in-8.o gr. de
51 pp. (Il. dn F.)

Extr. da Revista ,"!'fedica do Rio de Janeiro.
7128-. De l'ainhum. QueIques considérations SUl' cette maIadie, au sujet d'un

cas eommuniqué lã I'Acad. Imp. de Méd. de Rio de Janeiro. Par Ie dr. Moncorvo
de Figueiredo (trnduit par Ie docteur Eourel-Ronciére). V. Arch. de Méd. Nav.
t. 26, 1876,pg. 127. (E. dnF.)

7129·. Ainhum. Estudo sobre a moIestia conhel:ida sob esta denominação por
Domingos de Almeida Martins Costa. Rio de·Janeiro, Typ. Academica, 1875, in-q,.o de
40 pp., 1 fI., com 1 fig. interc. no texto. (B. da F.) _

Faz parte da Bibliotheca da Idéa. .
7130-. Do ainhum pelo dr. José Pereirn Guimarães, &. Rio de Janeiro, Brown &:

EVal"ist~, 1876, in-4,.o de 58 pp., com fig. interc. no texto. (B. da F.)
Sahiu antes na Rev. Med., :1876, pp. 7,57, !i3, :169 e 2!5; e nos Anil. Bras. de

de ilied., XXVII, pp. 97, :135 e 22L
V. Analyse nos ArclL de lIféd. Nav., t. 2S, :1S77, pg. :147.

7131. - Do ainhum. Um caso im portante. V. Gaz. Med. da Balda, 1876, pg. 5U.
(B. dn F.)

Extr. da Revista Medico Qttirw'yica ele Buenos Ayres de Novembro de :1S76.
7132.- Do ainhum. Um caso importante (pejo dr. José Pereira Guimarães). V.

Rev. Med., 1877, pg. 4. (E. da F.)

7133- Uma observação d'ainhum em Nossi-Bé pelo dr. A. Corre. V. Gaz. Med.
deI BaMa, i879, pg. 349. (B. da F.)

Trad. e observações do dr. Moncorvo de Figueiredo.
7134.- On ainhum. Ey dr. J. F. da Silva Lima ... Reprinted from the Archives of

Dermatology, Oetober, i880. S. lo n. d., in-8.0 gr. de ii pp., com 1 fig. (B. da F.)
7135.- Noticia sobre o ainhum pelo dr. J. F. da Silva Lima, &. Bahia, Litho-typ.

ele João Gonçalves Toul'inlto, i881, in·4.o de 23 pp. (B. da F.)
Sahiu antes na GtlZeta Medica da Bahia, ISSO·Si, pg. 3H.
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7i36.- Memoria sobre o ainhum .pelo dr. Antonio Pacheco Mendes. V. Rev. de
Med., de Paris, vol. I e II. (B. da F.)

7i37.- Contribuições para o estudo do ainhum (por Silva Lima). V. Gaz. 1Jfed.
da Bahia, i883-84:, pg. 4:66. (B. da F.)

'I'

Hernias

7i~8. - Considerações geraes sobre as hernil!s abdominaes e da hernia inguinal em
particular. These apresentada para ser su tentada gerante a Academia Medico-Cirur
gica do Rio de Janeiro no concurso de clynica externa no dia 27 de M~rço de i833,
por Candido Borg.es Monteiro. Rio de Janeil'O, Typ. Imp. e Consto de Seignot Plan-
tltel' e C.a, i833, 1ll-4:.0 gr. de iõ pp. (B. da F.) .

7i39.- Dissertação sobre o estrangulamento das bernia entero-epiploicas e os
meios de o curar. Tl1ese apresentada e sustentada perante a Fac. de Med. do nio de
Janeiro em i4 de Dezembro de 1840 por Tl1eodol'O Rodrigues de l\1oraes. Rio de Janei
"0, Typ. Imp. e Consto de J. Villeneuve e Comp., 184:0, in-4.0 gr. de 21 pp.
(B. da F.)

7:140.· Algumas proposições. acerca das hernias inguinaes. These apresentada á
Fac. de Med. do RIO de JaneIro e sustentada em i8 de Dezembro de 1846 pelo dr.
Henrique José de Mattos. Rio de lcu/eiro, Typ. Imparcial de F'I"ancisco de Paula
B7'ito, 1846, in-4.0 gr. de 3 Jf., 5 pp. (B. da F.)

7iM.- Entero-epiplocéle estrangulado. Operação. Odontalgia. Diarrhéa. Cura.
(Por D. J. Montl~iro.) V. Gaz. dos Hosp., II (1851-52), pg. 229.

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

7:142.- Hernia estrangulada (inguinal) esquerda, taxis descoberta. Cura pelo sãr. dr.
A. da Costa. V. Ann. Bras. de Med., VIII (-1852-53), pg.,245.

Exp.: Bibl. Nacional.

7HIo3.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em :17
de Dezembro de 1853 por Candido José Coutinho da Fonseca. Rio de Janeit'o, Typ.
Univ. de Laemmel't, :1853, in-4:.o gr. de 3 fI., 35 pp. (D. da F.)

Pontos: LO Diagnostico das hernias; 2.° Que acções exercem sobre a. saude
publica da capital suas condições de localidade; 3.° Da atienaçào mental debaixo do
ponto de vista medico-legal.

71.'104.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
Maio de 1859 para o concurso a um lugar de lente substituto da secção de sciencias
cirurgicas pelo dr. Antonio Teixeira da Rocha, oppo itor da mesma secção. Rio de
Jnneiro, Typ. lmp. e Consto deJ. Villeneuue e Camp., 1859, in-4.0 gr. (D. da F.)

Ponto: Hemias inguinaes.

7il!5.- Ensaio sobre o tratamento radical das hernias reductiveis inguinaes pelo
dr. V. Saboia, &. Paris, Impl'ensa de L. lJfal'tinet, 1861, in-8.0 gr. de 64 pp., com
fig. interc. no texto. (B. da F.)

7:146.- Memoria historica e scientifica reunida aos conselhos hygienicos indispen
saveis para o curativo radical das hernias inguinaes (quebradul'as das' verilhas)
e tambem das hernias um"ilic~es (rupturas do embigo) ... por Jeaquim Figlio
Candiani, &. Rio de Janeil'o, Typ. Franceza. de Frederico A1lvedsoa, 1861, in-4.0 de
XII pp., 2 ff., 106-2 pp.

Exp.: Acad. Imp. do Modíeina.

7147.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia e publicamente sustentada em
Novembro de 1863, para obter o gráo de doutor em medicina por Ernesto Moreira
de Almeida. Bahia, Typ. de Epiphania Ped1'Oza, 1863, in-4.o gr. de 2 lf., 24 pp., i fi.
(TI: da F.)

Pontos: LO Rernias inguinaes e seu tratamento; 2.° Qual a inGueneia que
exerce a civilisação sobre o desenvolvimento dos tuberculos pulmonares; 3.° Os
medicos tem responsabilidade no exercício de sua profissão; ~. U Qllaes as causas do
parto natural e de termo.
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71M\.- These que deve sustentar perante a Fac. de Med. da Bahia para obter o
gráo de doutor em medicina José Nunes da Silva. Bahia, Typ. de Epiplwnio Ped1'oza,
1863, in·6,.O gr. de 1 fi., 12 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Cura radical das hernias inguinaes; 2. ° Abscessos por congestão;
3.° Haverá realmente duas variedades de chlorose, uma symptomalica, e outra
ediopatbica ~ ~.o Pode-se determinar com certeza si houve defloramento~ E si foi
praticado com instrumento diverso do membro viril ou por este ~ E n'este caso si
hou ve ou não emprego de violencia.

7U9.- These apresentada e publicamente sustentada em Novembro de 1866,
perante a Fac. de Med. da Bahia por Joaquim de Carvalho BaLlamio .,. para obter
o gráo de doutor em medicina. Pontos. Cura radical das hcrnias inguinaes. He
mOl'l'hagia uterina durante o trabalho do parlo e seo tratameutQ. Acção physiologiça
e therapeutica do lartaro emetico .• Tincturas alcool icas. Bahia, Typ. de E. Pedl'oza.,
1866" in·4,.o gl'. de 19 pp. (B. da F.)

7HiO.-Hernía inguinal estrangulada em um homem de 90 annos ... Pelo dr. J.
F. da Silva Lima. V. Gaz. nfed. da Ba/tieb, II (1867-68), pg. 79.

Rtp.: Dr. J. Z. do Monezes Brum.

7151.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia c que deve sustentar em
Novembro de ~.868 para obter o gráo de doutor em medicina Aristides Americo
de Magalhães. Baltia, Typ. Conse'l'vadora, 1868, in-6,.o gr. de 2 If., 6,0 pp., 1 II.
(B. da F.) .

Pontos: LO E' possivel a cura radical das hemias 1 2. 0 Feridas por armas de
guerra; 3.° Potle-se em geral, ou excepcionalmente afirmar que houve eslupro~
~.° Qual o tratamento mais proveitoso con tra a tuherculose pulmonar ~

7152.- These para o doutorado em medicina apresentada á Fac. da Bahi.1 para ser
sustentada em Novembro de 1870 por João Chrysoslomo da Matla Bacellar. Bahia,
Typ. de Camillo de Lellis llfaSSO)l &: C. "', 1870, in·4,.o gr. de 1 fi., 27 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos: LO Tractamento da hernia estrangulada; 2.° InUuencia do celibato
sobre a saude do homem; 3.° Feridas por armas de fogo; ~.o Vinhos medicillaes.

7153.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada parll o
concurso a cadeira de clinica cirurgica, pelo dr. Miltheus Alves de Andrade. Riu de
Janeú'o, Typ. do Imp. Inst. A1't., 1871, in-4,.o gr. (B. da F.)

Ponto: Das hernias estranguladas.

7154.. - Hernias cruraes engasgadas. Prova escripta do dr. Domingos Carlos da
Silva no concurso que teve logar em Agosto de 1874, para a cadeira de pathologia
externa. Ba/tia, Imprensa EGonomiGa, 1876, in-6,.o de 32 pp. (B. da F.)

7155. - These apresentada para ser publicamente sustentada perante a Fac. de Med.
da Babia, em Novembro de 1875, afim de obter o grau de doutor em medicinll por
Durval Mendes de Queiroz. Baltia, Typ. do D'ia1'io, 1875, in·6,.o gr. de 1 /l., 80 pp.,
1 fi. (B. da F .)

PontQ5: LODo diagnostico e tratamento das bernias estranguladas; 2. o Rematuria
endemicá dos paizes tropicaes; 3.° Hemorrbagia uterina dUl'anteo delivramento esuas
indicações;~.o Do aborto considerado no ponto de vista medico-legal.

7156. - These apresentada para ser sustentada em Novembro de 1875 á Fac.
de Med. da Bahia por Antonio José Pacheco Junior .. ' afim de obter o gráo de
doutor em·medicina. Bahia,Ollle. litlwotyp. de J. G. Tmwinho, 1875, in·4,.o gr.
de 1 fi., 40 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: :I." Diagnostico e tl'atamento da hernia estrangulada; 2. ° Qual o mel boI'
tratamento da febre amarella; 3.° Do infanticido sob o ponto de vista medicu·legal;
~. o Dos ohstaculos ao parto provenientes do colIo do utero e suas in'd icações.
7157. - These de doutoramento de Menandro d05 Reis l\'leirel!es. Ballia, Im]J!'ensa

EGonomiGa, 1875, in-6,.o gr. de 2 fI., 89 pp., i /l. (B. da F.)
Pontos; .:1.°Das puncções nas herniasestranguladas. Phenomenos consecuU vos; 2. o

Vicios do conformação da bacia e suas indicações durante o parto; 3.° Salubridade pu
blica da habia ; ~. ° Quaes os processos ou o processo mais dimcil e seguro para re
coubecer-se o veneno arsenical ~

7158.· Sobre a excrescencill fungosa ou hemia do testic.ulo pelo dr. J. L.
Paterson. V. Gaz. Med. da Bahia, 1876, pg. U8. (B. da F.)
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7i59.- Caso de hemia estrangulada; duas porções independentes de intestino
dentro do saco. Pelo dr. 1. L. Patorson. V. Gaz. Med. dct Bahia, :1.878, pg. 258.
(8. da F.)

7160.· Observação de um caso de hernia estrangulada. Kelotomia com abertura
no sacco. Cura. Pelo dr. Crissiuma. V. Gaz. dos Hosp., J (:1.883), pg. :1.65. (8. da F.)

U

Gangrenas

7i6i.- Observação de buma gangrena de intestinos eliminados pelo ano, referida
pelo sr. dr. AnLonio Felix Martins. V. Rev. Med. Flmn., III, pg. 57. (8. da F.)

7i62.- Proposições sobre as gangrenas externas. These apresentada ã Fac. do
Med. do Rio de Janeiro, por occasião do concurso ao lugar de substituto da secção
cirUl'gica, para ser perante ella sustentada, em o dia ... de Agosto de 18(j,0, por Ale
xandre José do Rosario. Rio de Janei1'o, Typ. de Laemmert, :l.8~0, in-6,.o gr. de 22
pp. (8. da F.)

7163.- These sobre quatro pontos dados pela Fac. de Med. da Bahia apresentada
e sustentada perante 3 mesma Faculdade no dia 15 de Dezembro de :1.855, por Jaime
Silvestre Dormund ... para obter o grão de doutor em medicina. Baltia, Typ. de
EJliphanio Pedrozet, :1.855, in·(J,. ° de 3 ff., :1.2 pp., 1 O. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Quaes são os signaes, o prognostico, a terminação expontanea, e o tra
tamento cirurgico da gangrena 12.° Quaes são os signaes diJIerenciaes da carie e da
llecrose ; 3. o Qual a theoria da funcção' renal, sera sómente o sangue arterial que
fornece os elementos pal'a a urina do bomem 1 ~.o Dleos fixos e essenciaes e seus ca
racteres distinctivos.
7:1.66,.- Observação de uma gangrena por causa directa no ante-braço e mão de

um individuo de 6,0 allnos de idade, que afinal ralleceu; lida pelo sr. cons. dr. Ma- .
noel Feliciano Perllira de Carvalho. V. Ann. Bras. de Med., XV (:1.863-66,), pg. :1.60.

-Exp. : Bibl. Nacional. .

7165. - Tbese que sustenla para obter o gráo de doutor em medicina pela Fac. da
Bahia Socrates de Araujo Bittencourt. Bahia, Typ. Conservadora, :1.868, in-lb °gr. de
2-ff., 25 pp., 2 ff, (8. da F,)

Ponlos: LO Gangrenas; 2.oXaropes medicamentosos e sua conservação; 3.° Influencia
do celibato sobre a saude do homem; ~. ° No tratamento do bydrocele a injecção de
tintura de iodo deve ser preferida a injecção vinosa 'i

7:1.66.- These apresentada ã Fac. de Med. da Bahia para ser sustentada em No
vembro de :1.871 por João Climaco de Araujo, para obter o gráo de doutor em medi
cina. Bahia, Typ. de Camillo de Lellis Masson & C.a, :1.87:1., in-6,.o gr. de:l. fl., 22 pp.,
:I. tI. (B, da F.)

Pontos: i. oGangrenas indirectas; 2.° Queimaduras; 3.° Acção physiologica e the
rapeutica do chá e do café; ~.° Vinhos medicinaes.

7:1.67. - Observação de gangrena do pé causada por espinha de peixe. Pelo dr. J.
P. d'Aguiar. V. Gaz. Aled. da Bahia, VI (:1.872-73), pg. 88.

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

7168. - Gangrena por trombose d.a arteria axilar; desarticulação do braço; cura.
Observação pelo dr. P. P. da Costa Chastinet. V. Gaz. Med. da Bahia, :1.876, pg. 2:1.(j,.
(B. da F.)

7:1.69.- These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo
dr. Emilio Theodoro Winther, formado pela Univ. de Leipzig. Rio de Janeil'o, Typ.
da Gazeta de Noticias, :1.879, in-6,.o gr. (8. da F.)

Ponto: Breve dissertação sobre um caso de gangrena espontanea ..
7:1.70. - These inaugural apresentada á Fac. de Med. da Babia por Pedro Luiz

Celestino ... Pontos. Gangrena, sua etiologia e variedades. Intervallos lucidos.
Thrombose c embolia. Hemoptyse e seu tratamento. Bahia, Typ. do Diario da Bahia,
:1.88:1., in-4,.O gr. (B. da F.)

717:1..- These apresentada ã Fac. de Med. daRia de Janeiro para o concurso a um
I ugar de substi tuto da secção de sciencias cirurgicas pelo dr. Henrique Alex~ndre
Monat. Rio de Janeiro, Typ. Central de Evadsto RQdl'i,qttes da Costa, :1.882, m-6,.o
0-1'. (8. da F.)

Ponto: Das gangrenas.
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71.72. - Observa ção de um casa de noma pelo sr ~ dr. Pinto PorteUa. V. Gaz·. dos
Hosp., I (1883)~ pg. 226. (B. da F.)

v
Caneer

7i73.- Dissertação sobre o scirrho, e cancro em geral e em particull\r sobre o scir·
rho e cancro da mamma. These apresentad'a e defendida na Fac. de Med. do Rio de
Janeiro a 18 de Dezembro de 1834. por Francisco de Paula Alvarenga. Rio de Janeiro,
na Typ. Nacional, 1834., in.·4.0 gr. de 34. pp. (B. da F.)

7174.· These apresentada á Fac. de Med. da Bahia por Innocencio 'Joaquim de
Abreu. Bahia, Typ. de José Paulo Fmnco Lima, 1842, in-4.0 de 2 Ir., 4.8 pp.
(B. da F.)

Ponho: Considerações geraes sobre o cancro.
7i7lL - Dissertação sobre o cancro scirrhoso em geral. These apresentada e sus

ten tada á Fac. de Med. do Rio de Jàneiro em 6 de Dezembro de i842 por Francisco
Dias Lopes Junior. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laem'rnel't, 1842, in-4.o gr. de
2i pp. (B. da F.)

'1176. - Fac. de Méd. de Paris. Thêse pour le doctorat en médecine, présentée et
soutenue le 31 AoÚ.t i844 par Bento Alves Gondin. Point de dissertation. Du cancer
en généraI. Par'is, Rignoux, i8l14, in-4..o gr. de 3 If., 50 pp. (B. da F.)

7177. - Cancro da mama direita quasi manifesto, de[Jois de 7 annos, curado em
um mez, unicamente com a massa da embahiba ou embahuIJa. (Pelo dr. J. Mauricio
N. Garcia.) V. Ann. de Med. Bras., II (1.84.6-4.7), pg. 150,

Exp.: BibI. Nacional.

1178. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em ii
de Dezembro de i852 !l0r José Rufino Soares de Almeida. Rio de Janeiro, Typ. do
Philant/'opo, i852, in-4.0 gr. de 2 Ir., 29 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Diagnostico differencial do cancro; 2.° Das diversas especies de
aspbyxia consideradas debaixo do ponto de vista medico-legal; 3.° Agoas mineraes
sulfurosas: e1Jeitos pbysiologicos e tberapeuticos.
7179.· Memoria sobre o cancro, encarado pelo lado do seu tratamento; pelo

sor. dr. Adolfo Bezerra Menezes Cavalcanti. V. Ann. Bras. de J1[eá., XI (f857-58),
pp. 18>1, 198. .

Exp.: Dibl. Nacional. .

7180. - These. apresentada á Fac. de Med. da Bahia e perante a mesma publica
mente sustentada em Agosto de 1860 pelo dr. Augu to Gonçalves Martins. Concurso
para um dos tres logares de opposrtor da secção cirurgica. Ponto. Cancro. Bahia,
Typ. e Liv/'. de E. Pedl'oza, 1860, in-q.o gr. de 1 fi., 14, pp. (B. da F.)

7181. - Diagnostico do cancro pigmentaria (melanotico) por meio da urina (pelo
dr. P. Autran). V. A1lIL Bras. de j.Jlerl., XV (1863-64), pg. 274,.,

Exp.: Bibl. Nacional. .

7182. - Observação de cfinica cirurgica. Caso de carcinoma epithelial: morte. (Por
Ribeiro da Cunha.) V. Gaz. j.J{eá. ela Bahia, V ( i871-72), pg. 347.

Exp.: Dr. J. Z. de Monezo3Drum.

7183.- 'fhe e apresentada á Fac. de Med. da Bahia em Abril de 1875 para verifi
cação de titulo pelo dr. Salvador Rizzo. Bahia, Typ. do Diario, 1875, in-4.o gr.
(B. da F.)

Ponto: Do cancro.
7i8!J.. - Epithe.lioma no labia inferior, em um doente de 60 annos dê idade. Pelo

dI'. JO.5é Pereira Guimarães. V. Rev. Med., i876, pg. 566. (B. daF.)
7185. - EpiLhelioma assentando·se na metade lateral esquerda do dorso da lingua

e no hordo correspondente, a partir de um centimetro atrás da ponta até o meio do
orgão. Amputação Jilarci,lI pelo e magador de Chassaignac. Anesthesia pelo chloro
Cormio no pr~ncipio da operação, ape-ar da existencia de um aneurisma da crassa da
aorta. Cura. Pelo dr. José Pereira Guimarães. V. Rev. Med., 1876, pg. 627.
(n. da F.)
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U86. - Cancer do recto e do septo recto-vaginal. extirpação. Cura. Pelo sr. dr. Mo
nato V. Gaz. dos Hosp., I (:1.883), PIl. 26 e 95. (B. da F.)

7187.· Obsorvação de um caso dê sarcoma da região posterioT da perna e guerda
pelo sr. dr. Domingos de Góes e Vasconcellos. V. Gaz. dos Hosp., II (:l.88~), pg. :1.8.
(D. na F.)

x
Ulceras

7:1.88.- Tl1ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 25 de
Novembro de :1.868 pelo dr. Joaquim Vieira de Andrade. Rio de Ja nei1'o, T-Up. Ame
rica, :1.868, in-q,.o gr. de 2 II., 97-3 pp. (B. da F.)

Pontos: I.°D:ls ulceras; 2.° fl.beumalismo; 3.° Das operações reclamadas pelos
tumores bemorrboidaes.; ~.o As quinas e suas preparações pbarmaceuticas.

7:1.89. - These que apresenta á Fac. de Med. da Babia para sei' sustentada em No
vembro de :1.869 afim de obter o gráo de doutor em medicina Francisco Hibeiro Lopes
Guimarães. Bahia, Typ. deJ. G. Tourinho, !869, in-q,.o gr. de 1 n., 28 pp., 111.
(B. da F.)

Pontos: LO Ulceração, ulceras simples e suas complicações; 2.° Medicação anti
-syphililica; 3.° Hemorrhagia puerperal e seu tratamento; ~.o Dleos volateis.

7:1.90.- Ulceração e divisão de ulceras. These apresentada e sustentada na Fac. de
Med. da Bal1ia em Novembro de -1875 por Julio Gonçalves FUI'tado para obter o gráo
de doutor em medicina. Bahia. 0Rle. litho-typ. (le J. G. Tourinho, 1875, in-4.0 gr.
de 1 fI., 53 pp., :I. fl. (B. da F .)

Proposições: L ° Qual o melhor tratamen to da hypoem ia in tertropical ; 2. ° Gan
grena por congelação; 3.° Do infanticidio considerado sob o ponto de vista medico
-legal.

719!. - Tl1ese para o doutorado em medicina apresentada á Fac. da Babia por An
tonio Francisco de Siqueira. Balda, bnpl'ensa Economica, 1.875, in-4.0 gr. de 2 II.•
8q, pp., 1 fl. (B. da F.)

Pontos: t.o Ulceração e divisão das ulceras; 2.° Como reconhecer-se que bouve
aborto em um caso medico-legal; 3.° Qual o melhor tratamento da hypoemia intel'
tropical; 4.° Diagnostico da hernia estrangulada e seu tratamento ..

Arte dentaria

7192. - Instrucção para o tratamento racional dos dentes e da bocn pelo dr. Carlos
Maria Fuber ... Traduzido do allemão. Rio de Janeiro, TUp. Univ. de Laemmert, s.
d.,in-8."de59 pp.

Exp.: BibI. Nacional.

71.93. - Tl1eses apresentadas á Fac. de Med. da Bahia e perante ella sustentadas em
Novembro de !857 por Socrates de Carvalho Moreira Guimarães, para obter o gráo
de doutor em medicina. Pontos. Hygiene dentaria. Aguas e suas diver as especies.
Terminações da inflammação. Preparação do extracto de opio. Bahü" Typ. de Ant.
Olavo da Françe' G1,el'l'a, 1857, in .q,.° de 5 fI., 28 pp., :I. fi. (B. da F.)

719q,.- O dentista scientifico, isto é algumas noções sobre os deotes e 11 saude da
boca por Julio Cesar Pedrotta, &. Rio de Janeiro, T-Up. de Thevellet & C.·, 1860,
in-q,.o de 7 pp.

Exp.: Acad. lmp. de Medicina.

H95.- Queda de dois dentes e sua nova collocação e reunião. Memoria do sr. den
tista Fogg. V. Ann. Bras. de lIfed., XX (!868·69), pg. 186. (B. da F.)

7!96 .. Tumores do periostco dentario pelo dr. Oliveira Azêdo. V. Movimento
lIfedico, 1876. n.OS 1 e 3.

Exp.: Dr. Anlnnio Henriques Leal.

71.97.· A arte dentaria no Brazil (pelo dr. Costa Ferraz). V. tlnn. Bras. de Med .•
XXXII (:1.880-81), pg. !25. (B. da F.)
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7:198.· Hygiene dentaria. Clinica do UI'. João Borges Diniz, &. Rio de Janeit·o,
Typ. e Lith. de M oreira, ~Iaxitnino, & C..., :188:1, in-8. o de 16 pp.

EXI>': Bibl. Nacional.

7:199.- Novo Almanack. Edição especial do Gabinete dentaria do cirurgião den·
tista Belisario Lopes Regadas Sobrinho ... S. Paulo. Rio de Janfil'o, Typ. Central
de E-vur-isto R. da Costa, 1882, in-8. o de 32 pp. (B. da F.)

AnnoI, {aB3.



CLASSE XXII

.ANAT. TOPOGR., MED. OPERo
E APPARELHOS

A.

Anatomia topographica

-----+----

7200.· These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser sustentada em No
vembro de i870 por Archimino José Correia ... para obter o gráo de doutor em
medicina. Bahia, 2'yp. de J. G. Tourinho, i870, in-4,.° gr. de i fi., i8 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: to ° Considerações cirurgicas sobre a região axillar ; 2.° Gangrenas indi
rectas; 3.° Existem processos previos para distinguir·se o veneno metallico do
organico; q.° Prognostico.

7201..- Para o doutorado em medicina. These apresentada á Fac. de Med. da
Bahia e perante ella publicamente sustentada em Novembro de i870 por Henrique
Ferreira Santos Reis. Bahia, Typ. de J. G. Tourinho, i870, in-4,.o gr. de i fi., i6
pp., i fi. (B. da F .)

Pontos: i. ° Considerações cirurgicas sobre a região axilIar; 2.° Contagio; 3.°
Estudo chimico da urina morbida; q.o Lesões intestinaes e seu tratamento.

D

Apparelhos

7202. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
Julho de i859 para o concurso a um lugar de lente oppositor da secção de sciencias
cirurgicas pelo dr. Francisco José Teixeira da Costa. Rio de Janeü'o, Typ. Univ. de
Laemmel't, i859, in-4,.o gr. (B. da F.)

Ponto; Apparelhos inamoviveis.
7203.- These apresentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med.

da Bahia por José 'favano ... para verificação de seu titulo. Ponto. Do apparelho
amovo-inamovivel. Bahia, Typ. de Ant. Olavo da F1'ança Guerra, i859, in,4,.o
gr:de 2 II., 10 pp., 1. fi. (B. da F.)

7204,.- Estudos sobre a reunião adhesiva, obtida pela sutura metallica. Da
hemorrhagia intermediaria (pelo dr. Teixeira da Costa). V. Gaz. j}fed. do Rio de Ja
nei?'o, i863, pp. 230, 235, 263. (B. da F.)

7205 .' Do curativo de Guerin. These para verificação de titulo apresentada á
Fac. deMed. da Bahia por Asterio de Castro Jobim. BaMa, Typ. e Lith. de J. G.
TO!l1'inlio, i882, in·4,.o gr. de 6 II., 37 pp. (8. da F.)

C

Operações em geral

7206. - Operações praticadas no Hospital da Santa Caza da Mizericordia
primeiros mezes do corrente anno pelo dr. M. F. Pereira de Carvalho.
Med. Flttm., II, pp. 226,270,301,3:10. (B. da F.)

7i

nos tres
V. Rev.
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7207.- Considerações sobre os casos de amputação. These apresentada á Fac. de
II1ed. do Rio de Janeiro em i8 da Dezembro de 18~0 c sustentada afim de obter o
gráo de doutor por Francisco de Assis Pacbeco Penna. Rio de. Janeiro, Typ.
France:::a, 18~O, in-~. ° gr. de 36 pp. (B. da 1".)

7208. - Proposições sobre a pratica das operações cirurgicas. These que foi
apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 16 de Dezembro
de 18H por Justino José Alvares Jacutinga. Rio de Janeit·o, TVp. Austl'al, 18U,
in-fl,.o gr. de 9 pp. (B. da F.)

7209. - Algumas proposições sobre diversos ramo!> de medicina operatoria. Tbese
que foi apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 7 de De
zembro de i8~~ por Amaro Manoel de Moraes. Rio de Janeú'o, TIIP· Imparcial de
Francisco de Paula Brito, 18lj,~, in·40.o gr. de40ff.,5 pp. (B. daF.)

7210.- AI,Q;umas proposiçõe sobre medicina operatoria. These apresentarla.u
Fac. de Med. do Bio de Janeiro e sustentada a 7 de Dezembro de 184,6, pelo dr.
Vicente d'Andl'ade Araujo. Rio de Janeil'o, Typ. Impctl'cial de Fmncisco de Paula
Bri/o, 18~6, in-l}.o gr. de 40 If., 4. pp. (B. da 1".)

7211 .. Algumas proposições sobre diversos raml's de medicina operatoria. These
apresentada á Fac. de Med. do Bio de Janeiro e sustentada em '15 de Dezembro
de 18116 por Tbomé Vellancio de Sóuza Ramos. Rio de Janeiro, TUp· Imparcial dlJ
Fmncisco de Paulct Brito, 184.6, in·4..o gr. de 2 fJ., 4. pp. (B. da 1".)

7212. - Considerações cirurgicas sobre os principios da amputação. These para
verificação de diploma apresentada e snstentada em 13 de Dezembro de 181~7 pelo
doutor Rodrigo Soares Cid de Bivar, formado pela Univ. de Aberdeeu. Rio de JCt
neil'o, TVp. ArnericaWtcleI.P. dn Costa, 184.7, ill·4..o gr. de3if., 6 pp. (B. da F.)

7213.· Alguma proposições acerca da amputação em geral. Seus methodos prin
cipae e casos que a indicão e contraindicão. These apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro, sustentada a 6 de Dezembro de 1848 por João da Crl~z Santos.
Rio de Janeiro, Typ. Bmsiliense de F. 11f. Fel'1'eira, 1848, in-4..o gr. de il li., 5 pp.
(B. da F ,)

721.40.' Algumas propo ições sobre medicina operatoria. l'hese apresentada e
sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro no dia 9 de Dezombro de
18~ll, por Antonio José Fernandes. Rio de Janeiro, TY1J. de 111. A. dct SilM Limct,
18408,in-40.ogr. de 21I.,3pp. (B. da F.) .

72'15.- Algumas proposições sobre medicina operatoria e bygiene. 1'hese apresen
tada e publicamente sustentad.l perante a Fac. de Med. da Babia no dia 6 de De
zembro de 1852, por Manoel José da Costa .•. para obter o gráo de doutor em me
dicina. Bahia, Typ. cle Epiphanio Pedl'oza, 1852, in-!í,.o de 3 If., 6 pp. (E. da 1".)

7216. - 1'bese sobre quatro pontos elado' pela Fac. de Med. da Babia, sustentada
perante a mesma Fac. no dia 7 de Dezembro de 1855 por Prudencio de Bl'ito Coli
gipe .... para obter o gráo de doutor em medicina. B(lh'ia, Typ. de Epipllanio Pe
dl'oza, 1855, in-!í,.o de 2 ir., 13 pp. (B. da 1".)

Pontos: i.o A que cousas deve o pratico attender antes, durante e depois das ope
rações; 2,° Oque se del"erá entender por medicamento e remedio? Quaes a diITe
renças entre alimento, medicamento e veneno; 3. o Nas amputaçõos dos membros,
quat be o !Detbodo preferivel, e destes qual o mel boI' processo? ~. oHistoria cl1im ica
do oxygeneo.

72i7.- 1'hese apresentada á Fac. de Med. da Bahia e que deverá ser sustentada
no dia ... de Dezembro de 1855 por Eloy José Jorge ..• para obter o gráo de doutor
em medicina. Dissertação e algumas proposições sobre os poutos seguintes. 1.0 A
que cou as deve o pr3tico attender antes, durante e depois da operação? Qnaes os
siguaes dilferenciaes da carie e ela necrose? 2. o Quaes as regras a observar em uma·
autopsia juridica. 3.° Qnal o tratamento a prescrever contra a diabetes, segundo as
novas tbeorias desta molestia? BaMa, Typ. de Cc/millo de Lellis ~fasson LX C.a, 1855,.
in-40.o de 2 If., 16 pp., 1 n. (B. da F.)

7218.-1'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em De·
zembro de 1855, por M3noel Vieira da Fonseca. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laem
mel·t, '1855, in-/Í,." gr. de 2 ir., 38 pp. (B. da 1".)

Pontos: LO Tratar da amputação em geral c especialmente das vanlagens e
inconvenientes dos methodos operatorios porque póde ella seI' praticada; 2.° Dia
gnostico da prenhez composta; 3. ° Elepbantiasis dos Arabes, suas r.ausas e seu
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tmlamento; 4.° Determinar, se uma ferida foi feita durante a vida ou uepoi' da
IlJOrte, mostr:wdo a importancia desta queslão. Qual deve sei' o procetlilllento do
medico no exame medico-legal das feridas.

7219.- These npresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concurso a um
lugar delente substituto da secção de sciencias cirurgic1 , pelo dr. José faria Chaves.
Rio de Janeiro, Typ. Univ de Laemmert, 1857, in-q,.' (1$. da F.)

Ponto: Breve dissertação sobre as vantagens e inconvenientes do esmagamento
linear de Chassaignac.

7220.- Esmagamento lincnr de Cllassaignac, pelo snr. dr. A. da Co ta. V. _·lnn.
Bms. deJlIecl., X.I (i857-58), pg. li8. (B. daF.)

7221.- Tliese apresentnda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 20
de Novembro de 1858, pelo dr. Sigismundo Speridião d' Almeida Bellrão. Rio de
Jemeiro, Typ. Nacional, 1858, in-q,.o gr. de i n., 29 pp., ln. (8. da F.)

Pontos: i. ° Da ampu tação em gemI, e especialmente das vantagens e incon
venientes dos methodos operatorios, porque pode ella set· praticada; 2.° AI' atmos
pherico; ::lo° Do esporão de cen teio, e uas preparações mais em pregadas em med icina;
apreço plJilosopbico de sua acção em relação ás causas, symptomas, sédr' e lesões
p.1 thologicas das molestias em que sua applicação é reclamada; 4. ° Ferida das
al'lerias.

7222. - These apresentnda á Fac, ue Med. UO Rio de Janeiro o sustentadil em 26
<lo Novembro de 1858, pelo dr. Antunes Pereira de Souza. Rio de Janeiro, Typ. do
ClJmmel'cio de B1'ito&BrCl(jet, 1858, in-q"o gr. de 3fI., 2q, pp., 1 O. (B. da F.)

Pontos: L" Tl'atar da amputação em geral, e especialmente das vantagens e
inconvenientes dos metuodos operatorios porque pôde ella er-praticada; 2." Tratar
da morte real e da morte apparente. Dos enterramentos precipitados; 3.° Qual o
melhor tratamento da febre amarella; 4.° Dos signaes racionaes da prenhez e seu
valor relativo.

7223.· These apresentada ii Fac. de Med. do Hio de Janeiro e suslentada em 30
ue Novembro de 1858, pelo dr. Hufino Antonio de Alencal'. Rio de Janeiro, Typ.
Univ. de Laemmel't, i858, ín-fJ,.o gr. de q, If., 58 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Da amputação em geral e especialmente das vantagens e ineonve
nientes dos methodos operatorios porque pMe ella ser praticada; 2.° B1ennorl'hagia
uretra1; 3.° Do iodo, e suas preparações mais empregadas em medicina. Apreço pbi
losopbico de sua acção em relação as causas, symptomas, séde e lesões p~thologicas

das moles tias em que sua applícação é recl'1mada; 4." Da germinação.

722~. - Pontos formulados pela Fac. de Med, da Bahia. Nas lesões traumalicas as
amputaliões devem ser praticadas antes do desenvolvimento dos phenomenos da
reacção ou depois II ue estes tiverem cessado 1 Tratamento da hydrocele. Bebidas
aroruaticas. Como reconhecer-se que houve aborto em um 'caso medico legal. These
que se propõe a sustentar perante a mesma Fac. no dia. " de Novembro de 1858
Joaquim de Maltos Telles de Menezes Junior ... para obter o gráo de doutor em medi
cina, Bahia, Typ. de Cm' los Pog.qetti, 1858, in-'J,.o gr. de 3 fI., U pp., 1 fi. (B. da F.)

7225.-'fhese apresentada e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em No
vembro de 1858 por Josuino Au~usto dos Santos Mello ... para obter o gráo de doutor
em medicina. PonLos. Nas lesões traumaticas as amputações devem ser praticnda
llntes do desenvolvimento dos pllenomcnos de reacção, ou depois que o tes tiverem
cessado? Apreciação dos meios operatorios ompreglldos na cma elos calculo omi
nnrios. Qual o elTeiLo physiologico e therapeutico do tartal'O emetico? Póde-se em
geral ou excepcionalmente aflil'mar que houve stupro? Balda, Typ. de Carlos
Pog,qetli, 1858, in·fJ,.o gr. de g pp. (B. da F.)

7226.- De alguns processos pouco conhecidos em cirurq-ia, Nota do SUl'. dr. Carron
<lu Vi/lards. V. Ann. Bms. de nIed., XII (1858-59), pg. 295.

Exp.: Bibl. Nacional.

7227.- Thcse apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 23
<le Novembro ele 1i\59 pelo dr. Randolpllo Augusto de Oliveira Penna. Rio de Ja
neit'o, Ty]!. ele D. L. dos Swntos, 1859, in-q,.o gr. de 3 fI., 73 pp., 2 lT. (8. da F.)

Pontos: l.. ° Amputação em geral e especialmente das vantagens e incon venien
tes dos methodos opel'aturios, porque póde ella ser pl'aticada; 2.° lIemostasia ci
rurgica; 3.° Da bemoptysis, suas cau as, signaes, diagnostico, pt'ognostíco e Irata
menlo; 4.° Distillação, sua t!teoria, regras e processos.
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7228. - These :Jpresentada á Fac. de Med. do Rio de Janlliro e sustentada em 24,
de Novembro de 1859 pelo dr. Comelio Cypriano Alves. Rio de Jemei?"o, Typ. de
F'l'ancisco de PCttila Brito, 1859, in-4." gr. de 4 ff., 20 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos: 1. 0 Tratar da amputação em geral, e especialmente das vantagens e incon
"enientes dos melhodos opera to rios porque póde ella ser praticada; 2. o Da glucosuria,
suas causas, séde, signaes, diagnostico, prognostico e tratamento; 3. o Preparação
do acido oxalico e suas propriedades; 4. 0 Da hemoptysis, suas causas, signaes,
diagnostico, prognostico e tratamento.

7229.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em ~5
de Novembro de 1859 pelo dr. Henrique Pereira da Ponte Ribeiro .. Rio de Ja'fl.ei?·o,
Typ. dePinhei1'o e COmI)" 1859, in-4,.ogr. de 3 ff., 32 pp., 1 fI. (B. da F.)

Pontos: lo, o Da amputação em geral, e especialmente das vantagens e inconve
nientes dos methodos operatorios porque pôde ella ser praticada; 2. 0 Da hemoptysis,
suas causas, signaes, diagnostico, prognostico e tratamento; 3. oBlennorrhagia uretral;
4. o Arsenico e acido arsenioso.

7230. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 26
de Novembro de 1859 pelo dr. Irinêo Brasiliano de Carvalho e Silva. Rio de JaneiTo,
Typ. de D. L. dos Satllos, 1859, in-4. 0 gr. de 3 ff., 41 pp., 1 fJ. (B. d:J F.)

Pon tos: L oTratar da amputação em geral e especialmente das vantagens e in
conveuientesdos methodos operatorios porque ella pode ser praticada; 2.° Hemos
thasia cirurgica; 3.° Prognostico; 4. U Da morte real e da morte apparente.

7231.- Tbese publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em No
vembro de 1859 por Jayme Oliva para obter o gráu de doutor em medicina. Pontos
dados. Nas lesões traumaticas as amputações devem ser praticadas antes do de"envol
vimento dos phenomenos de reacção, ou depois que estes tiverem cessado? Existiráõ
prodromos nas molestias'l Pulverisação, suas differentes especies, e os meios ou
preceitos para a preparação dos pós em geral. Accidentes das feridas por armas de
fogo. Bahia, Typ. de Camillo de Lellis 11Iasson & C..., 1859, in-4.0 de 2 ff., :1.6 pp.,
1. fi. (B. da F.)

7232.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 6 de
Dezembro de 1864 pelo dI'. Joaquim Pedro da Silva. Rio de Janei1'o, Typ. Univ. de
Laemmeft, 186!!', in-4.0 gr.. de 5 ff., 56 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos: LO Da compressão considerada como meio cirw'gico; 2.° Do exercicio
da medicina e da pbarmacia emquanto á responsabilidade dos profissionaes; 3.° Do
cancro venereo; 4.° Que inlluencia tem ou pôde vir a ter a moderna theoria da
cellula organica sobre a explicaçã? dos phenomenos palhologicos?

7233.· Tl1ese de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada em Julho de 1866 pejo dr. Victor Leopoldo de Beauclair, da Univ. de Erlan
gen. Rio de Janeú'o, Typ. Thevenet & C..., 1866, in-4.0. gr. (B. da F.)

Ponto: Breve dissertação a respeito das amputações em geral.

7234,.- Tl1ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 6 de
Dezembro de 1870 pelo dr. Antonio Pinheiro Guedes. Rio de Janeí1'o, Typ. de Que
"íno & Irme"io, 1870, in-4.0 gr. de q, ff., 80 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pau tos: 1.o Ressecções em geral; 2. ° Da substituição histologica ; 3. ° Diagnos
tico dil'ferencial entre a meningo encephalite e a hemorrhagia cerebral; 4. ° Respon
sabilidade medica.

7235.· Tl1ese apresentada á Fac. lIe Med. do Rio de Janeiro e sustentada para
o concurso a um lugar de oppositor da secção de sciencias cirurgicas pelo dr. An·
tania Caetano de Almeida. Rio de Janei·l'o, Typ. Perseverança, 1.872, in-4.0 gr.
(8. da F.)

Ponto: Da ampu lação em geral.

7236.- These apresentada á Fac. de ~Ied. do Rio de Janeiro em 30 de Setembro
de 1871. e perante eJJa sustentada em 2 de Janeiro de 1872 pelo dr. Antonio Polycarpo
de MeirelJes Enont. Rio de Janeí1"O, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, 1872, in-4.0
gr. de4 fr., 44 pp., i fi. (E. da F.)

Pontos: LO Das resecções em geral; 2. 0 Da implantação da placenta no collo do
utero; 3.° Envenenamento pelos gazes em geral e pelos das cloacas em particular;
fl. ° Dyspepsias e seu tratamento.
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7237.- These inaugural de Antonio José Pereira da Silva Araujo Junior. Pontos.
Ha processo ou processos de curativo (lPÓS as operações que seja capnzes de evitar á
infecção purulenta e a septicemia? Das puncções evacuaGoras nas di1ferentes cavi
dades. do corpo. ~Que importancia tem a forma pbarmaceutica vinhos medicinaes?
Qual é o melhor tratamento da bypoemia intertropical? Bahia, Typ. Amct'icalla, 1874,
in·lJ,.o gr. de i2 ff., i23 pp., i fl. (B. da F.)

7238. - Tbese que apresenta e tem de sustentar publicamente em Novombro de
i87lJ, afim de obter o gráo de doutor em medicina Abdon Baptista. Pontos. Vantagens
e desvantagens dos processos de amputação em relação ao curativo e accidentes cano
secutivos. Haverá meios capazes de im pedir a infecção purulenta e a epticemia ~
A civilisação desenvolve ou refrêa a prostituição? Poo1-se considerar herdeiro Jegi
timo o filho de uma viuva nascido dez mezes depois da morte do marido? Bal1ia,
Typ. de F1'allcisco Queirolo, i87lJ" in·4,.o gr. de 37 pp., i n. (B. da F.)

7239.· Tllese apresentada á Fac. de l\Ied. do Rio de Janeiro por Gracia Neves de
Macedo Forjaz. Rio de Janei1'o, Typ. Cosmopolita, i877, in-lJ,.o gr. de 2 1f., 62 pp.,
i fl. (B. da F.)

Pontos: L oOperações reclamadas pelas coUecções serosas j 2. oDo envenena men to
pelo phosphol'o ; 3. o Do coração j ~.oDo sangue.

7240.· Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Tri tão de
Oliveira Torres. Rio de Janeiro, Typ. Imprensa bldustl'ial, i878, iu-lJ,.o gr. de 2 tr.,
96 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: i.° Resecção em geral; 2.°Falsificação do sulfato de quinina; 3. oTho
racentese; ~. °Da digitales, sua acção pbysiologica e therapeutica.

D

Operações reclamadas por molestias diathesicas

7241.- Tbese que deve sustentar perante a Fac. de Med. da Babia em Novembro
de 1873 para obter o gráo de doutor em medicina Saturnino Tbomaz de Aquino ...
Pontos. Indicações da operação do cancro. Cauterisação nas arrecções cancerosas.
Diathese. Que va10r e confiança podem merecer os preparados pbarmaceuticos deno
minados extractos? Bahia, Typ. do Diario, i873, in-4.o gr. de 22 pp., i n.
(B. da F.)

7242.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Candido de Oli
veira Lins de Vasconce1los. Rio de Janei'l'o, i876. in-4.o gr. de i fi., 36 pp., 1 n.
(B. da F.)

Pontos: i. oDa extirpação dos tumores cancerosos; 2. 0 Aborto criminoso j 3. oDas
causas que concorrem para lrreductibilidilde das hernias inguinaes;' ~.o Dos casa
mentos sob o ponto de vista bygienicp.

E

Operações que se practicam nas vias aereas

7243. - Nota e observação de tracbeotomiu pela primeira vez praticada nesta cid.
do Recife, no dia 2i de Março do corrente anno de i8lJ,3. Pelo senbor J. d'Aquino
Fonseca. V. Ann. da nIed. Pern., pg. i 78.

Reprod. nos Ann. de Med. Bl'as., IV, pg. i6L
Exp.: Bibl. Nacional.

7244. - Historia das indicações e da pratica da bronchotomia. These apresentada li
Fac. de Med. do Rio de Janeiro por occasião do concurso a nm lugar vago de lente
substituto da secção de sciencias cirurgicas para ser sustentada em 2.lJ, de Outubro de
i85.i pelo dr. Francisco Ferreira de Abreu. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmel't,
185i, in-lJ,.o gr. de 3 fI., 65 pp. (B. da F.)

72lJ,5.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada por Luiz
Francisco Murinelli. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Consto de J. Vülelleuve & c.a,
i861, in-4.o gr. de 2if., -20 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO 'Da tracheotomia e seu valor therapeutico no tratamento do CI'OUp;
2. 0 Da myelite; 3.oDa absorpção dos venenos; ~,oDas !istulas aereas.
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72[L6. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 21 de
Novembro de i862, pelo dr. João Teixeirn Peixoto Guimarães. Rio de Janeiro, Typ.
de F . ..1. de Almeida, i862, in-~.o gr. de 3 !f., 3q pp., i n. (D. da F.)

PonLo : LO Da tracheotomia e suas indicações conforme as molestias e seus pe
J)odos; 2.° Do aborto provocado pelo parLeiro e suas indicações; 3.° Da phLhisica
pu Imonar ; <lo °Da morte real e da morte apparen te,

7'2lJ,7.· These apresentada á Fac. de l\led. do Hio da Janeiro e sustentada em 24 de
Novembro de 1863 pelo dr. Dyonisio Carlos de Azevedo Reis. Rio de Janei?'o, T yp.
da Actualfclade, i863, in-4.0 gr. de i fi., 34 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: 4. ° Da Lracbeotomia, suas indicações conforme as molesLias e seus pe
riodo ; 2.° .!Edema da glotle; 3.° Symptomas fornecidos pelasfuncções intellectuaes;
<lo ° Uas exl1umações judicia'Cias.
7248. - These apresen lada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em fi de

Dezembro de i86lJ, pelu dr. Domingos de Souza Pereira Monção. Rio de Janeiro', Typ.
Imparcial, de Brito & b'màD, i864" in-4.0 gr. de 1í Jf., 52 pp., i n. (B. da F.)

PonLo : i.o Da tracheotomia e suas indicações conforme as molesLias 'e seus perio
dos; 2." Do croup; 3.° Do cancro venereo;<l.o 1JJfanticidio por omissão.
724,9.- Operação da tracheotomia para extracção de um corpo estranho de la

ryngepelodr. L. Ferreira Lemos. V. Gaz. Jled. da Baftia, III ('l.8G3-69). pg. 296
(alias 8).

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

7:250.- Thcse apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e snstentada a 24 de
Abril de 1869. pelo dr. Ernesto Frederico da Cunha. Rio de Jane i?'o , Typ. do Imp.
Inst. Art., i869, in·4,.o gr. de 2 ff.,.3i pp., i n. (B. da F.)

Pontos: Ln Das operações reclamadas pelos polypos naso-pharygianos; 2.°Qual a in
fluencia que exercem as sangrias geraes na marcha e terminação da pneumonia; 3. 0

Das operações reclamadas pelos Lumores hernorrhoidaes; <l.o Do infanticidio por
omissão.
7251.- TI1I15e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em L°

de Setembro de i870 pelo dr. Luiz de Souza Araujo. Rio de Janei?'o, Typ. de G. Leu-
zinger, i870, in-4.ogr. de 6Jf., 1)3 pp. (B. da F.) .

Pontos: LO l'racheotomia; 2. 0 Dos banhos natumes e artificiaes considerados
como moditicadores da saude; 3.°Hemostasia por acupressura ; <lo °Quaes as mo!e,tias
dos cafeeiros, suas causas e seus remedios1

7252.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Ja~eiro e sustentada em 6 de
Dezembro de i870 pelo dr. Pacifico Gonçalves da Silva Mascarenhas. Rio de Ja
neiro, Typ. Perseverança, i870, in-4.0 gr. de 3 Jf., 68 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Tracheotomia; 2. 0 Do aborto criminoso; 3. 0 Dos vomitos rebeldes de
prenhez; <lo ° Medicação anest1Jesica.

7253.- l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 6 de
Dezembro de i870 pelo dr. José Ferreira Seixas. Rio de Jetneij·o. Typ. Univ. de
Laemmert, Hl70, in-4,.o gr. de 4 ff., 30 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: LO Da tracheotomia; 2.• Dos vomitos rebeldes na prenhez; 3. 0 Quaes as
condições topogmphicos, climat010gicas e de alimentação mais convenientes no trata
mento da tuberculose pulmonar; <l.o Do aborto criminoso.
7251~. - l'hese apresentada á Fac. de Med. elo Rio de Janeiro, e susteutada em 27

de Dezembro de i87i pelo dr. José Bernardo Gomes Guimarães. RIO de Janch'o, 7'yp.
PC1'sever,lnpa, i87i. in·4,.o gr. de 7 ff., ~5 pp. i fi. (B. da F.)

Pontos: :1.. 0 l'raclleotomia; 2. O Da cephalotripsia esuasindicaçõe.s; 3. 0 Dodiagnos·
tico em geral; <lo ° Calorico em geral.

7255.- These apresentada á Fac. de feu. do Rio de Janeiro e suslentada em 27
de Dezembro de i87i pelo dr. Carlos Augusto FloreS. Rio ele Janeiro, Typ. do
Apostolo, i87'1, in-4. 0 gr. de 4 IT., 73 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: LO Tracheotomia; 2. 0 Da escolha dos medicamentos em geral e em
particular da dos vegetaes em relação a idade, solo, clima, cultura, estação e epoca de
colheita; 3. 0 Hemostasia por acupressura; <lo o Do valor das inve_tigações LhenDO
metricas no diagnostico e prognostico das moles tias agudas febris.
7256.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro c sustentada em 28

de Dezembro de i87i pelo dr. Feliciano l\'Ianl1ães Pimenta Barreto. Rio de Janeiro,
Typ. e lith. Impa?'cietl, i87:1, in-4.0 gl'. de 3 tf., 78 pp., 2 Jf. (B. da F.)

Pontos: i.O Tracheotomia; 2.° Da morte subita; 3. 0 Dyspepsias e seu tratamento;
<l.o Da cephalotripsia e sen tratamento.
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7257-. These npresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por CarIo Dias
Delgado de Carvalho. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. Laemrnet't, i875, in-q,.o
gr. de 1 fi., 57 pp., 1 11. (B. da F.)

.Pontos: LO Tracbeolomia; 2.° FlOr; 3.° Blepbaroplastia; ~.o Da secreção uri
nana.
7258-. Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Car

neiro de Campos. Rio de Janeiro, 1875, in-q,.o gr. de 2 Jf., 72 pp., 2lf. (B. da F.)
Ponlos: LOTracbeotomia;2.oFIOr;3.0 Dos kystos doutero;~.o Tanuino con

siderado pbarmacologica...~ tberapeuticamente.
7259-. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Chryso tomo

DrumondFranklin. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. L'lemmet't, 1875, Ín-4,."
gr. de 2If., 61 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: L ° Trac~eotomÍa; 2. ° Da aspbyxia por submersão; 3. 0 Hemol'l'llagias
puerperaes; ~. ° Da circulação.
7260.- Thest\.apresentaáa á Fac. (Ie Med. do Rio de Janeiro por Luiz Jo é Mendes.

Rio de Janeil'o, Typ. Univ. de E. & H. Laernmet't, 1875, in-4.o gr. de 2 (L, 58 pp.,
1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Tracbeolomia; 2.° FlOr; 2.° Operações reclamadas pejas calulos
vesicaes ; ~. ° Nevralgias.

726'1.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Luiz PauJino da
Serra Pinto. Rio de Janei?'o, Typ. Academica, 1875, in-4,.o gr. de 1 11., M pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos: LO Tracbeotomia; 2.° Aborto criminoso; 3.° Amputacão da coxa no
terço superior; ~. ° E1ypoemia inlertropicaJ. .

7262.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo dr. NicoJáo
Pereira de Campos Vergueiro. Rio de Janeiro, Typ. Academica, '1876, in·q.o gr.
(B. da F.)

Ponto: Das operações dos polypos laryngeanos.

7263.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro porManoeJ Rodrirrues
de Figueiredo. Rio de Janeú'o, :1.876, in-q,. ° gr. de :I. fi., 57 pp. (B. da 1".)

Pontos: LO Traclleotomia; 2.° Aborto criminoso; 3.0 Do valor do tratamento
do tetano traumalico; ~.o Hypoemia inlertropical.

7264. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Anlonio Satur
nino Gomes de Freitas. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, :1.876,
in-4.0 gr. de 2 ff., 65 pp., i fi. (B. da 1".)

Pontos: LO Tracheolomia; 2.° Atmosphera; 3.° Do trombo vulvo-vaginal;
~. o Signaes tirados das funcções de reproducção.

7265. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Alves
de Azevedo Nogueira.· Rio de Janeiro, Typ. de Moreim, J1[aximino, & C.·, :1.876,
in-q,.o gr. de 3 ff., 4q, pp., :I. O. (B. da 1".)

Pontos: LO TI'acbeotomia; 2. o Ethel' acetico ; 3. ° Diagnostico das prenbezes,
causas de eno; ~. ° Das condições patbogenicas, do diagnostico e tratamento da ataxia
locomotora progressiva.

7266.- These apresentada ri Fac. de fedo do Rio de Janeiro em i de Setembro
de :1.879 e sustentada perante á Fac. de Med. da Bahia em Janeiro de i880 por Mar
colino Jo é de Souza Junior . '. Ponlos. Tracheotomia. Dos quinas. Transfusão do
sungue. Beri·beri. Rio de Janeiro, Imprensa Industl'Üzl, 1.879, in·q,.o gr. de 5 If.,
:1.00 pp., i fl. (B. da F.)

7267. - Dissertação. Tracheotomia. Das quinas. Acupressura. Das aguas potaveis ;
influencia dos encanamentos de chumbo sobre sua composição. These apresentada á
Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 27 de Setembro de 1879 e sustentada perante a
Fac. de Med. da Bahia em 9 de Janeiro de 1880 por Alfredo Alberto Leal da Cunha.
Rio de Janeiro, Typ. Cm'ioca, i880, in-4,." gr. de:l. n., 94 pp.,:I. fi. (B. da F.)

7268. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 27 de Setembro de
1879 -e "S'll-Stentada perante a Fac. de Med. da Bahia em Janeiro de i880 pelo doutor
Rodolfo Duque Estrada Sayão. Pontos.. Tracheotomia. D~ opio. Tet~no. ° Das va
fices. Rio de Janeiro, Imprensa Industnal de J. P. F. Dzas, i879, m-4. gr. de
'l fi., 5q, pp., 1. fi. (B. da 1".)
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n69.- Lição proferida na Fac. de Med. do Rio de Janeiro sobre a tracheotomia
pelo profe . Dr Vicente Saboia. V. Gaz.. Med. Braz., I (1.882), pg. 1.93. (B. da F.)

7270.- Tbyroidectomia praticada pelo dr. J. A. Fort. V. Gaz. Med. da Bahia,
:1882-83, pg. 337. (8. da F.)

F

Operaçõe3 que se practicam na cabeça

727:1.- Trepanação praticada com feliz resultado. Observação do sr. Antonio Fl'eire
Allemão, -1. o cirurgião interno do Hospital da Mizericordia. V. Sem. de Saude Publ.,
l, pg. 83. (8. da F.)

7272. - Dissertação sobre a trepanac;ão. Tbese que foi apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro e sustentada a 9 de Dezembro de i8~2 por Gaspar José Ferreira
Lopes. Rio de Janeil'o, Typ. Imp. de F. de Paula Brito, 1.8<,.,2, in·~.o gr. de
33, pp. (B. da F.)

7273.- Considerações sobre as resecções em geral e em particular da do maxillar
inferior. These que foi apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada
cm 9 de Dezembro de i8~2 por Manoel Pinto Portella. Rio de Janeil'o, Typ. de
Laemmel't, i8~2) in·~.O gr. de 22 pp. (B. da F.)

7274:. - Amputação da maxilla inferior praticada. " pelo sr. dr. Antonio da Costa.
V. ReI). Med. Bras.) II(184:2-~3), pg. :184:.

EXIl.: Bibl. Nacional.

n75. - Alguns factos de trepanação da clinica do sr. dI'. Manoel Feliciano Pereira
de Carva] ho ; breves reflexões acerca desta operação. Observação d'uma fractura do
parietal dil'eito, complicada de encravamento de esquirolas, de ferimento da massa
encephalica, e depois de encephalocéle, seguida de perfeita cura. (Pelo dr. Guima
rães.) V. ill'clt.lIfed. Bl'as., r, pg. 275. (B. da F.)

7276.- Relataria do sr. dr. José Alves Nogueira (da Silva) sobre a operação do
osteo-sarcoma da maxilla inferior, praticada na cidade de Porto Alegre pelo mesmo
sr. V. Ann. Bras. de llfed., VI (1.850-51.), pg. 52.

Exp.: Bibl. Nacional.

7277. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 3 de
Dezembro de i855, pelo dr. Francisco Vicente Gonçalves Penna. Rio de Janeiro, Typ.
Univ. de Laemmel't, 1855, de in-4. 0 gr. 2 ff., 39 pp. (8. da F.)

Pontos: LO Operação do trepa no ; 2. 0 Amputação em geral e especialmente das
vantagens e inconvenientes dos methodos operatorios porque pode ella ser prati
cada; 3.° Pbysiologia da medulla espinhal; 4. 0 D'a alavanca e de seu emprego na
economia anunal.

7278.- The e apresentada e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em
Dezembro de 1856 por José ~'rancisco de Oliveira ... para obter o grau de doutor em
medicina. Balda, Typ. dg Camillo de LeUis ~fo,sson & C.a, 1.856, in-q,.o gr. de 5 ff.,
12 pp., 1. 11.. (8. da F..)

Pontos: LO Quaes as molestias, que reclamam a resecção do maxillar inferior,
e quacs tambem os metbodos e processos para praticar esta operação? 2.° Influen
cia sobre a quantidade da alimentação sobre o organismo; 3. 0 Como reconhecer
que um recem-nascido vivera depois do nascimento; 4.° Accidentes das feridas
d'armas de fogo.
7~79. - Resecção completa do maxillar superior direito e parte do esquerdo, assim

como.de um dos proprios do nariz e do vomer; operação pela primeira vez praticada
no Brasil, aos 20 dias do mez de Julbo de 1858, pelo dr. Antonio da Costa. V. Ann.
B I'as. ele Med. J xrr (1858-59), pg. 307.

Sabiu tambem na Ga.z. dos /Iosp., n.o 4, i860.
Exp.: Bibl. Nacional.

7280.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 26 de
Novembro de i859 pelo dr. Luciano Xavier de Moraes e Sarmento. Rio de Janeiro,
Typ. de Francisco dI: Pattla, Brito, '1859, in-~.o gr. de ~ ff., 31 pp., 2 ir. (B. da F.)

Ponto: LO Operação do trepano;' 2. 0 Symptomas fernecidos pela voz e pela
palavra; 3.o Da menstruação; 4.° Preparações da strychnina e suas propriedades.
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728'1. - Excisão pal'cial da maxilla inferior. Pelo dr. Alexandre Plltel'8on. V. Gaz,
.Med. da Bahill, 1II (1868-69), pg. 279.

Exp.; DI'. J. Z. elo ~lonozos Brum.

7~82,- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Jnneiro por Antonio Caetano
da SIlva Lara. Rio de Janeiro, Typ. Gutternberg, 187J, iu·4,.o gr. de i fi., 77 pp., :I. !l.
(B. da F.)

Pau los: L o Ind iCllçóes e conll'll-i nd icações do trepa no; 2. o Optica; 3.° lolestias
do sacco lacrimal; 4,0 Lesões organicas do coração.

G

Operações que se practicam no tronco e suas regiões anatomicas

7283.-These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em 3
de Dezembro de 186/~ pelo di'. José Joaquim Pereira do ouza Filho. Rio de Jctnei l'0,
Typ. Impal'cial, de Brito & 11'mào, il:l6lJ" io-4,." gr, de 7 a., /13 pp., :I. fi. (B. da F.)

Pontos: 1.0 DIl ope'-.lçào do empyema; 2,0 Doutrina das crises, do dias criticos
com o critcrio respectivo; 3. ° Da tracheotolnla, suas indicações conforme as moles
tias e seus periodos; 4. 0 Athmosphera.

728lJ,. - These apresentada e publ icameute su 'tentada -perante a Fac. de Med.
da Bahia em Novembro de 1.868 por Aristides Felinto de Alparlriz ... afim ~e obter
o gráo de do'utor em medicina ... Bahia, Typ. de CamUlo de LeUis l1fasson & G.,
i868, in-lJ,." gr. de i !l., 18 pp., i fi. (B. da F.)

Ponlos: LO Da thol'acentese e, suas indicações; 2. 0 Vantagens da escutação e
percussào pua o ijiagllostico; 3. 0 Queimaduras; 4. 0 Extractos em geral.
7285.- These apreseotada:\ Fac. de Med. do Rio de Jnoeiro por Carlos Augusto

de Moraes Sarmento. Rio de Janeiro, 18H, in·lJ,.o gl'. de 2 IT., 79 pp., 2 fl'., com
gra,'. (B. da F.)

Pon tos: {.° Operações I'eclllmadas pela collecção de liquidos nas cavidades pleuri
licas; 2. 0 Hygrometria ; 3. 0 Corpos estranhos nas vias aereas; 4. 0 Curare, conside
rado tberapeutica e phal·lllaco,ogicamente.
7286. - These apresen tnda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pai' FI'edtlrico

MlIrinho ele Azevedo. Rio de JuneiTo, Typ. do Apotsolo, 1.87lJ" in-4,.o gr. de i fi.,
50 pp .., i !l. (B. da F.)

Pontos: LO Operações reclamarlas pela co\lecção de liquidas nas cavidades pleuri
ticas; 2.° Do aborto criminoso; 3. 0 Anatomia e pllysiologia ua placenta; 4,0 Do
aleilamento natural, artificial e mixto em geral e em particular do merceaorio atten tas
as condições da ciuade do Rio de Janeiro. .

7287.- These apresentada á Fae. dp. Med. do Rio de Janeil'o por Lucas Tavares
de Lacerda. Rio de Janeiro, TUp. de Hyppolito José Pinto, i874" in-lJ,.o gr. de i !l.,
lJ,8 pp. (B. l1a F.)

Pontos: LO Operações reclamadas pela coller:ção de liquidas nas cavidades
pleuriticas; 2. 0 Do infanticidio por omissrio; 3. 0 Apparelllo da visão; 4. 0 Das
hépati teso

7288.- These' apre~entnrla á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Domiciano da
Costa Mureira Junior. Rio de Janeiro, Typ. da Reforma, 'l875, iu-lJ,.O gr. do i !l.,
4.2 pp., i n. (B. da F.)

Ponlos: 1.0 Das operações reclamadas pelas collecções de liquidas no thorax;
2. 0 Infapticidio; 3. 0 Tracheotomia; 4. 0 Do diagnostico das molestias do ligado eseu
tratamento.
7289.-These apresenlada !Í Fac. do lIfed. do Rio de Janeiro por Francisco

Gonçalves de Moral's. Rio de Janeiro, Typ. UnlV. de E. & H. Laemmert, i875,
in-4,.o gr. de i 0" 39 pp., 1.!l. (B. da F.)

Pontos: LO Operaçõe reclllmadas pela collecçào de liquidos no thorax; 2.°
Folhas; 3. u Hemorrhagias puerperaes; 4. ° Nevralgias.
7290.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José l\Iaximo

Teixeira. Rio de Jal/ei1'o, Typ. Central de B1'owa & Evadsto, 1870, il1·4,. ° gr. <.Ie '1 n.,
58pp., i n. (B. da F.)

Ponlos: LO Operações reclamadas pela co\lecção de liquidas no tlJorax; 2.°
Aborto criminoso; 3. 0 Do valor do tratamento do tetano traumatico; 4. 0 F1ypoemia
in tertropical.

i2
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729L- The e apl'esenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Serrano
Moreira da Silva. Rio de Janeil'o, Typ. Centl'al de Brown & Eval'isto, 1876, in-4.0 gr,
de i n., 65 pp., 1 fI. (B. da F. )

Pontos: LO operações reclamadas pela collec'oão !le liquidas no thorax,- 2:°
Infanlicidio; 3.° Do emprego dos aneslhesicos duranLe u trabalho do pal'to;
4." Hypoemia inlertropical.
7292.- Fac. de Med. da Bnhia. ,[,hese que suslent:l para oiJlOt' o gl'au de dou'lor

em medicina Salvador José Pinlo. Bahicl, Imprensa Economica, 18HO, in·iI,.o gl·. de 1
n. , 55 pp., 1. n. (D. da F.)

Pontos: LO Tboracenlese; 2. °Hygiene da mil Iher em eslado lIe gravidez; 3.°Con
siderações acerca do aborto; 4.° A exislencia das planlas curativas é tuna realidade.

H

Operações que se practicam 1l0,~ membros

(T.iGUMENTOS, ossos E AUTICULAÇÕES )

7293.- Amput9ção scapulo·llUmera! praticada pélo dr. Soares de Meirelles.
Observação lida na Soco de Med, no Lo de Setembro de 1832. V. Sem. de Satlcle
Pabl., I, pg. 410. (B. da F.)

7294.- Da amputação circular pela contiuuidade da coxa, dos meios empregados
para vedaI' a hemorrlIagia e maneira de fazer o curativo. Tllese apresentada á
Fac. de Med. do Rio de Janeiro por occasião do con(;UI"O ao lugar dc lente de
anatomia topograpllica, medicina operatoria e apparelllo, para ser sustentuda pe
rante ella, no dia 6 de Mi.lio de 1838, por Candido Borges Monteiro, &. l{io de Ja
neilo, Typ. da Assoc. do Despertador, diri,qida pOI' J. ·It. da R. Cabral, 1838, in-iI,.o
gr. de 1.8 pp. (B. da F.)

7295.- Cirurgia militar brasileira. Obsel'vação da amputação do hume1'o pela
articulação scapulo·humeral recolllida pelo dr. José Pedro de Oliveira. V. Rev.
Med. Flwn., VI, pg. 368. (B. da F.)

7296.- Dous casos de operação de tenotomia ... pelo .. , dr. J. J. de Moraes Sar
mento.• V. Ann. dCI lJ'led. Pem., pg. 266.

Exp.: Bibl. Nacional.

7297.· Dissertação sobre a saliencia do osso depois da amputação pela coxa. These
que foi apresentada e sU~lentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 9 de'
Dezembro de 1840 por Francisco Lopes de OliveirD Araujo. Rio de Jewcil'o, 7'yp.
do Dim'io, de N. L. Viww:I, 18105, in-4.0 gr. de ii, IJ., 21 pp. (B, da F.)

7298.- Amputação da coxa sem dor por meio de inbalações eLheroas (pelo dr.
Liberato de Castro Carreira). V. Arclt. ilfed, Bras., III (18i1,6-iI,7), .pg. 286.
(B. da F.)

7299.- Amputação da perna sem dor por meio da inspiraçíio do ether. (Pelo dr.
Liberato deCastl'o Carreira.) V. .4.nn. de ilfeel. Bras., III (184,7-48), pg. 166.

Exp. : Bibl. Nacional.

7300.· Amputação do braço no terço superior, sem hemorrhag-in, nem laqueacão
da arteria; pelo dI'. Garnier em Angra dos Reis. V. A,·ch. lJ'led. Bras., IV (1.8!Jo7-4,8),
pg. 35. (B. da F.)

7301. - Exiguas reflexões acerca da extirpação da coxa. 'fhese apresentada á Fac.
de Med. do nio de Janeiro e sustentada em 3 ele Dezembro de i8i1,9. pelo dr. João
BaptisLa dos Santos. Rio de Janeil'o, Typ. Brasiliense de F. 111. Fel'reira, 18l!l, in-í.o gr.
de 4 if., 28 pp. (8. da F.)

7302. - Desarticul~ção e I'csecção do bumerus direito, pelo sr. dr, Antonio da
Costa. V. Ann. Bl'as. dellfed., VI (1850-lH), pg. 229.

Exp. : Bibl. Nacional.

7303.· Désarlicnlalion coxo·fémornle-succés pai' le dr. Peixoto (A. J.), de Rio de
Janeiro. V. Buli. de la Soc, de Chi1'. de Pm'is, t. R, 1857· ti8, pg. 384,. (B. da F.)

730q,.· Algumas reflexões cm respo la á consulta dirig-ida á Academia de Med.
pelo sr. dr. A. da Costa, sobre a conveniencia de amputar immediatamenle os dedos
feridos por instrumento ou corpo contundente, em vista de evitar o tétano pelo
sr. dr. Garnier. V. Ann. B,·as. de Med., 1862·63, pg. 12. '

Exp. : Bibl, Naciolial.
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7305.· Observação de uma cUI'io~n difl'ol'midnde acciden tal dos ortel 1I0s, operada
pelo dr. Cl1aves. V. Ann. Bras, de n1eel., 186:2-63, pg. 171-

Exp.: Dibl. 'acional.
7305.- The~e apre5entarln á [o'ae. de Med. da Ballia em 9 ue Outubro de '186~ e

sustentada pelo doulor Franci CD Pires MacLlildo Portella ... nOm de poder exor er
sua prol1ssiío no Imperio do Brazil. Ponlo. [lI) ocção do eOlov'lo. J3aliia, 'l'YI). de
Camiílo dp. Lellis J'fasson & C.a, 1 'üq" in·'~.o gr. de 9 pp., ,I fi. (O. d<l .F.)

7307.- Theso aprcsonladil á [o'ar. de Med. do Rio de Janeiro e sustontada pelo
dr. Ezer]uiel AJrredo do San los Ribeiro. Ria de J(tnl'il'O, 1'yp. flle/ustl'ia Nacional de
Cotl'im &.: Campos, 1865, in·~.O gr. cle 61L, 70 pp., 1 fi. (fi. da F.)

Ponto: L o Da rrsrcção dos· os os com -a conserval<'10 do periosleo e sua re
pl'OdllCÇão; 2.° Tumol'e5 ercctis; 3. 0 Cllolera-morbns; IL o Da asphyxia cm geral e cm
particular da aspllyxia por su pensão.

7308. - AmPlll<lçiío de UIll dedo em n111 doente al1'eclado de clephantiase dos Gregos.
Pelo dr. J. L. Pa'ler,·on. V. Goz, JlIed. da Ba/da, 1 ('1866-67), pg. q,2.

EXIJ.: Dr. J. Z. de j[enozes Orom.

7309.- These apresontada á Fac. dl\ Med. do Rio de Janeiro e uslontada pelo
dr. Joaquim Hodrig-nes de Siqncira. Rio de Janeiro, 'l'yp. de BI'own &: Pereil'a JUllior,
1867, in-q"o gr. elo 1 fi., 39 pp., -1 ti. (B. ela F.)

Pontos: LO H~s('cç:i.o do maxillar supcrior; 2.° Encephalitc ; 3.° Do infanticidio
por omi, ão; 4.° Da ectalllp ia durante a prenlJcz.
7:310.- 'fIle e ~prosentaua li Fac. de lI'red. elo Hio <10 Janeiro o su tentada Hm 30

de Novembro de 1868 pelo dr. LlLiz José Per~ira da Silva. Rio de Janeiro, 'l'Y]J. de
Drymin,lJos Ltti:r dos &!IlloS, 1868, in-!h U gr. de 4, n'., 38 pp" i n. (H. da F.)

Ponlos: LO Das rc,ccçõcs do l1uOlerns; 2." Cholera morhus: 3.° Das mudanças
analúm icas do utel'o e seus annexos produzidas pela prenhez; 11. °Do aborlo cri minoso.

731'1.- Parallelo entre a desarticnlação rlu coxa o a reseisão do femur, na arti
culaçiio côxo·fcmural ... pelo H. dr. lo é Pereira Gnimarães. V. A:/n. Bras. de
Med., XX ('1868-('9), pp. 3'18 e 569. (13. da F.)

7:H2.- The e apresentada ii Fac. de Meu. do Rio de Janeiro c Sl1 tentada pelo
dr. PretextalQ Ca ado Aceioli Lima. Rio de Janei1'tJ, 1'!J]1, Amel'ieanrr, i869, in-fl."
gl'. de 7 Ir., 33 pp., 1 O. (n. da F.)

Ponlo : i,0 Da, desarLiculação scapulo-humeral; 2. 0 Das mudanças anato.
micas do utero e seus annexos produzidas I ela prenhcz; 3.° Do aborto criminoso;
4.° Do aleitamento n~tural, arlificial e mixto em geral c parLicularmente do merce·
nario em relaçâo ás condições da' cidade do Rio de Janeiro.
7313.- These :Jpresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su lontada em

3 de Dezem bro de 1870 pelo di'. Auton ia Fr:Jncisco de Araujo Macuco. Rio de Jetneiro,
'l'YIJ. Univ. de Laemmcl't, -1870, iU-1.0 gr. de 3 JT., 56 pp., 2 Ir. (U. da F.) .

Pontos: LO Tenotornia ; 2.° Luxações do aslragalo; 3. 0 AtmosplJera; 4. o Signaes
tii'ados da voz e da pálavra.

73a.-These apresentada ii Fac. de Med. do 11io de Janeiro e nstenlada em 6
de Dezembro de 1870 pelo dr. Francisco Claudio de Sá FerreiJ'a. Rio (le ]ancil'o, TY/l.
U/li1J. ele Laemmel-t, 1870, in-q,.o gr. de q, lI" 37 pp., 1 fi. (U. da F.)

Pontos: LO Tcnotomia; 2.° Esturl0 chimico e pharmacolngico sobre os campos
los iodo-lannicos; 3,° Arsenico considerado plIarmacologica c tIJel'apeulicamenlej
4,0 Do cepllalotl'ibo e suas indicações.

7315. - A suspensão vertical do braço considerada eomo meio antiphlogistico c
hemostatico n:Js molosli~s da mão pelo dr. João Pinto do [lego Cezar ". Memoria
apresentada á Acad. Imp. de Med. em i87L Rio de Janeiro, 1'yp. Cetrioca, 1882,
in-8.0 gr. com i est. desenhada á mào. (H, da F.)

São as proprias paginas (3li a 320) do vaI. XXIlI dos AnllOes BI'asilie"'.Ds de Medici-
na, com foi lIa especia I de roslo. '

7316.- These apre entncla li Fac. de Med. do Rio de Janeiro o su tontada em 29
de Dezembro de i87'I pelo dr. ·Manoel das Chaga3 Andr~de. Rio (le ]aneiTo, TU])'
Uni/). de Laemmert, 1871, ill-~.o gr. de 311'" 32 pp" 1 fi. (E. da F.)

Ponlos: LO Tenolomia; 2.° Diagnostico da febre amarella c seu tratamenlo:
3.° Do 0\'0 II uma no an tes li depoi . de fecu nditdo ; /~," Das qninas e suas preparações
pllarmaceulicas. .
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73i7.- Ressecção dos dous terços inferiores do humerus em consequencia ele
fraetura do colo cirurgico. Pelo dr. J. A. de Freitas. V. Gaz. Med. da Bahio" V
(i871-72), pg. 1.7.

Exp.: DI'. J. Z. de Menezes BI'llm.

73i8.- Ressecção completa do calcaneo, escaphoide e parte do astragalo; ope·
ração: cura. Pelo dr. J. A. de Freitas. V. Gaz. Ue(l. dn BaMa, V (l87i-72),
pg.89.

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

7319.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Baptista
Kossuth Vinelli. Rio de lal/eiro, i872, in-(j,.o gr. de 5(j, pp., 1. n. (B. ela F.)

Pontos: LO Amputação coxo-fernm'al; 2.°' Epilepsia; 3.° Fracturas compli
cadas; 4.° Dos vinilos como excipientes do lneuicamentos.
n20.-These apresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada

por Antonio Leopoldi no dos Pas os. Rio de Janei1'o, Typ. de F. A. de SOLlza" i872,
in-lj,.o gr. de 2 iT., 80 pp., 1. n. (B. da F.)

Pontos: LO Amputação coxo-femural; 2.° RlJeumalismo; 3.° Da esterilidade,
suas causas c meios de curai-as; ~.o Das strycllnaceas e seus productos plJarmaceu
ticos.

732i.· Esmagamento do braço direito com fractura cGmminutiva do humerus
em grande extensão; desarticulação escapulo·l1umeral, cura. Pelo dr. Malaquias
A. Gonsalves. V. Gaz. Med. da Bahi(t, VI (i8í2-7::l), pg. 57.

Exp.: DI'. J. Z. do Menezes Brllm.

7322.· Esmagamento do pé esqnerdo. Operação de Pirog-off. Cura em lj,5 dias.
(Pelo dr. Furquim Werneck.) V. Rel). Mecl., 1.87lj,-75, pg. U8. (B. da F.)

7323. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Miguel Joaquim
Dias Pereira. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. e H. Laemmert, i875, in-4.o gr.
de 21J.} 70 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Amputa\'lio da côxa no terço superior; 2.° Flôr; 3.° Operações re
clamadas pelos ca.tcLllos vesicaes; 4.° Do diagnostico dos aneurismas da aorta.

732(j,.· These apresenlada á Fac. de Med. do Ri:) de Janeiro por José Feneira
Barreto. Rio de Janeiro, Typ. de B1'own & Evaristo, 1.875, in-(j,.o gr. de 1 fi., 3!lpp.,
(B. da F.)

Pontos: LO Amputação da côxa. no terço superior; 2.° Diagnostico e tratamento
das diversas marJifestações do hysterismo e da. epilepsia; 3.° Flôl'; ~.o Hemorrlla
gias puerperaes.
7325.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Alfredo José

Ramos. Rio ele Janeiro, Typ. Puseveml/ça, i875, in-lj,.o gr. de 2 fI., iOlj, pp.
(B. da F.)

{'(lutos: LO Amputações no pé; 2.° Therapeutíca geral dos envenenamentos;
3.° Do uso e abuso do tabaco; 4.° Tracl1eotolIlia.
7326.- Nota .obre o tratamento da unha encravada pelo dr. J. L. Paterson. V.

Gltz. Med da Bethia, 1870, pg. 28. (B. da F.)
7327.· Tl1ese apresentada á Fac. de Med. elo Rio de Janeiro pai' Manoel Pedro

Alves <Ie Barros. Rio de Janeiro, 1'yp. P(l1'ticular de J. T. de Aqllino, 1.876, in-Il,o
gr. de 1 fi" 33 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Tenotomia; 2.° Calol'imetl'ia; 3.° Do valor do tratamento do
tetano traumatico; 4.° Dos casamentos sob o ponto de vista l1ygienico.

7328. - Oper,lção de esvasiamel1to osseo de toda a extensão da dyaphyse do tibia
esqnerdo, pratic[lda pdo sr. dr. Pedro AO'onso Franco (por Carlos Gros~). V. i11·CIt.
de l1fed., Cil'. e PltaJ"ln. eloflmzil, n. 0:2, 1.1)8.J, p,';-. 5, com ~ gravo (B. da F.)

7J'29.· Duas operaçõ,:s de Pirogofr, praticndns pelo rIr. Pedro A1Jon,o Frnnco.
V. Are/L " Mel/. CiTo e Pltemn. elo Bmzil, n.o 4, 1880, pg. 4, com 1 est.
(B. dil 10'.)

7330.· Seglll1da operação de Pil'ogolf, pl'atic.,da pelo dr. Pedro AITonso Fl'nllGO.
V. A, ch. de J11~(I., Gil'. e P/wrm. do Bmzil. n. 05, i880. pg. 4, com 1. gravo
(13. da F.)

73,31.· Thesp apresentada á Fac. de Med. do Rio de Jnneil'o e sustentada em H de
Dezembro ue 1.ólH pJlo di'. Samn,,1 Pc:rtl-Jnl~e. Rio de Janeiro, T1.Jlh Lombaerts &
Comp., 1881, in-(j,.o gr. de 3 ff.• t07 pp., 1 n., 2 est. (B. da F. )
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Pontos: LO Resecção do cotovello; 2.° 05baatcrios, lJactericlio evilJl'lúes úO
seres antonoOlos ou ~ão modalidades de Leptotl'ix; 3.° Curativo das feridas acciden
taes e cil'ul'gicas; 'l.o Dos casamentos em relação á llygiene.

7332.- Amputação da perna nos conc1ylos. Desarticulação do peroneo. Applicaçiío
do apparetbo d'~ marc:b. Cura. Pelo r. dr. Aureliano Teixeira Garcia. V. Uniào
lIM.,1882, pg. 1HiL (B. da F.)

7333. - 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concur o a um
lugoar de lente substituto da ecçno de sciencias cirurgicas, pelo di'. Erne to de
Freitas Crissiuma. Rio de Janeil'o, Typ. Univ. de H. Laemmert LX C.", 1882, in-lJ,.o gr.
(B. da F.)

Ponto: Estudo critico sobre a opemção de Pil'ogolT.
733lJ,.· Ob ervaçào de um caso de amputação de Pirogolf pelo iLlterno Julio Cezar

Alves de Moraes. V. Gaz. dos EIoSlJ·, I ( 1883), pg, 22'1. (TI. da F.)

I

Operações que se practicam no apparelho vascular

Gaz, (los

Exp,: Bibl. Nacional.

736,0, - Será compatível com a viela a ligadura' da arteria aorta abdominal trez
quartos de pollegada al:Íma de sua bifurcação? ')'bese apresentada :i FiIC. de Med,
do Rio de .Ianeiro c sustentada em 13 de Dezemhro de 18lJ,lJ, por Constantino .lo é da
Silva Fr:lnzini. Rio de Janeú'o, Typ. Univ. (le Laemme1't, 1!llllJ,, in-q.o gl'. de õ fi'.,
29 pp., com 1 est. (B. da F.)

73M.· Da operaçiio do aneul'is[l~a, segundo o processo de Brasdor. (Pelo di'. Tl1co·
dol'O Miguel Vilardebo.) V. ArclL l}led. 13ms., lf, pg. 119. (B, da F.)

73lJ,2.- Tranfuzfio do sangue (pelo dr. Nicolüo Joaquim Moreiru
Hosp., II (-1851-5:2), pg. 213.

Exp. : Dr. D. A. Marlins Coslo.

736,3 .• 'l'hese sob re os segu intes pontos. 1.° Aprecia :io dos methodos opel'atoTios
empren-ados na cura dos aneurismas, 2,0 Aprecia 'ilo dos meio l1enHlstatiéos cirur
gico . °3. 0 Como I'econhecer que bum recelll·na cil10 vivêra depoi do naséimento?
lJ,.0 Qual o tratamento t:]ue mais tem aproveitado na febre amarella? Aprrsentada e
sustentada per"ute a Fac. de Med. da Bahia em Dezembro de 1806 por JOão Fran·

'\-Cd

7331>' - Torçüo das arterias, These apre-enlada e sustenlada perante a Fac. de Med.
do Rio de Janeiro a 20 de Dezembro de 1836, por.lo é de Pontes França. Rio de Ja
neil'o, na Typ. Nac., '1836, in-lJ,. ° gl'. de 3lJ, pp. (B. da F.)

7336.- Dissertação sobre o valor therapeutico dos hemostaticos de Parcé e MI'.
Amussat ou a ligadura e torção das arterias em parallelo. These apresentada á Fac.
::le Med. do Rio de Janeiro POI' occasião do concurso a' lugar de lente proprietario á
cadeira de operações, anatomia topo;:;rapbica e appal'elhos, para 'el' sustentada pe
rante ella, no dia 7 de Maio de 18:~8 ..• paI' Jo é Mauricio Nunes Garcia ... lente
substituto, LX. Rio de Janei/'o, na Typ. Imparcial de Francisco de PUlIln Brito, 1838,
in-lJ,.o gr. de 32 pp. (B. da F.)

7337. - ReOexões sobre a opperação da ligad ura da arteria aorta, praticada pelo
sr, dr. Candido Borges Monteiro. V. Rev. 111ed. Brus., II (i8lJ,2-lJ,3), pp. i92 e 238.

Sem nome de auctor.
Exp.: Bibl. Nacional.

7338.-Memoria ácerca da ligadura da arlaria aorta abdominal precedida de al
gumas considerações geraes sobre a operação do aneurisma e seguida de uma estampa
liLhographatla, que reIJl'esenta um novo porta·fio e sna pogição durantll a oneraçiio;
por Candido Burges Monteiro, LX. aio de Janeiro, 'l'!1IJ' [mp. de F. de Pallla Bnta,
18M>, in·lJ,.o de ~ lL, 112 pp., lJ, IL, com 1 esL. (B. da F.)

V. Analyse pelo dr. 1. M, de Noronha Feital no Arch . .lJe(1. Bl'Us., T, pg. 290; e
pelo dr. R. 1. Haddocl{ Lobo nos A'ln. ele ilIed. Bras., J, pg. H6.

7339.· A bibliographia do r. dr. J. M. de N. Feital, a respeilo da Memoria da
ligadura da aorta (pelo dr. R. J. H. Lobo). V. Ann. de Med. Bl·as. ,1(1 lJ,fi-46),
pg. i9L
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cisco Uins Cabral., , afim de obter o gráo de doutor em medicina, Ballia, Typ. e
Liv1'. de E. Pedroza, 1.856, in-4.o gr. de 211'., H pp., 1 O. (n. ela 1".)

7344.- These npreEentnda Ú Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentnda por João
Baptista elos Gnil11'1rães. Rio ele Janeil"o, Typ. de N. Lobo Vianna. e Filhos, 1856,
in·/l.o gr. de 2 fl'., 32 pp. i n. (13. da F.)

Pontos: LO Da ligadura da. aorta; suas vanlagens e inconvenientes; 2.° Do
cen teio esp:ga rio con 'iderado I herapeu lica e plJarmacologiea Inen le ; 3. ° Dos meios
anestesicos c sua appliC;IÇ;io aos partos; 4.° Descrever holanic:ullente a planta
conhecida com o nome de Gervãl). Indicar a familia) genero, e pecie a que pertence;
particulari 'ar as suas propriedades medicas.

7345.- Ligadu!'" da i1iaclI externa elireita, por cansa de aneurisma da femoral.
Cura. Ohservação do snr. dr. A. da Costa. V. Ann. Bras. da Jl1ed., XI (1857-58),
pg. 65. (B. da it'.)

7346. - Tile e a susLenLar perante a Fac. ele Med. da nahia por João Pinheiro de
Allrt~u; afim de obter o grão ele doutor elll medicinn. Pontos. Apreciação dos meios
operatorios ellllJrcg"r/os na cura elos :JneurislOas. Terminações da inOammaçi1o.
Podc-õe cm ger:J1 ou excep"ionalmente nOrmal' que houve estupro? Bebidils '1I'Oma
ticaõ. Bahia, Typ. de Carlos P0!J!/ctli, i85H, in-iJ,.O gr. de 2 fT., 1.0 pp., i fI. (8. da F.)

73l17.- Thcse sobre os seguiules pontos. Aprccinç50 dos meios opnratorios em
preg-ados na 1;11l'a cios ancurism:ls. T.r;rLamento da h)'clrocelo. I?úde-se l\m geral ou
excepcionalmente nlJirmar que houve estupro? Bebidas aromnlicns. Apresentacla e
sustentl1da perante n Fac. de Med. da Bahin em Novelnbro cle f8U9 por João Fran·
ci co Re:.ris ... nUm cle ohter o gl':io cle doutor em ruedicilll1. Bahia., Typ. de Ant.
DI/IVO ela F'l'allça Gucl'm, 1809, in-4.0 de 1.0 pp., 1. fi. (13. da F.)

7348.- 'fhe e apl'esentnda e sustêntncla perante a F'lC. de Med. da Bahia em No
vembro ele 1859 por Augusto Pedro de Alcnnlal'a, nUm de obter o gr::ío de doutor em
medicina. Puntos dados. Apreci;rção dos lllethudos Op()l'~torios na cura do. aneuryslIla.
Tratamento do hydrocele. Elher, eSilUS en'eitos phy iologicos e lherapeuticos. Pode-se
em g-ernl ou eXl:epcionalmenle affirmar que bouve e'tupro? Bahia, Typ. de
Camillode LeUis ,]lasson & C.a, in-4.0 ele 21f., 20 pp., 1. O. (B. da F.)

7349.- These apresentnda á Fac. do Meel. do ilio do Janoiro e sustentada em 2'~

ele Novembro de 1.H59, pelo dr . .folio ilibeiro de Brito. Rio dc JcmciTo, Typ. Univ. el~

Laaln'l1lert, i859, in·lLo gr. cle ~ 11.,29 pp., 1 O, (B. da F.) .
Ponlos: i.O Operações empregadas para a cura dos aneurismas; 2.° Aneurismas

arterio-venosos; 3.° Cllolera·morbus; 4.° Da morte real e da morte apparente.
7350.- These apresentada á Fae. de Med. do Rio de Janeiro por Paulino Frnnklin

do Amaral. Rio de Janeiro, Typ. clo Commcl'cio, de Brilu & Bra.lJa, i859, in-4.o gr. de
2 IT., 32 pp., i fI. (8. da F.)

Pontos: LO Operações empregadas para a cura dos aneurismas; 2.° Da cere
bellile, suas causas, signaes, diagnostico) pl'ognostico e tratamento; 3.° Preparaç<io
da strycl1inlna e suas propriedades; 4.° Do centeio esporado e seu emprego nos
parLas.

7351..- Transfusão do sangue (pelo dr. Joaquim dos Hemedios Monteiro). V. AniL
B1·as. elc M ccl" XIV (1860-ti1), pg. 96.

Exp.: llibl. Nacional.

7352. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada a 7
de Dezembro de 1869 pelo dr. Guilherme de Paiva Mag-alhães Calvet. Rio de
Janei1'o, Typ. Amel'icana,1869, in-4.0 gr. de 311'.,32 pp., 1. fi. (n. daF.)

Pontos: :I.°Das operações reclamadas pelos tumores hemorrhoidarios; 2.° Do
aleitamento natural, artillcial e fIIixto cm ITeraI e particularmente do mercenario
em relaç;io ás condições da cidade do Rio de Janeiro; 3.° Infanticidio por omissão;
q.. o Da eclampsla dUl'ante a prenhez e o parto.
7353.- Tbese apresentnda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pGr José rla Cl'l1Z

Loureiro S' =" Junior. Rio d~ Janeiro, T'!J]J. da Reforma, 1873, in-4.o gr. de i
fi. H4 pp. . (8. da 1".)

PonLo : :1•• 0 Operações reclamadas pelos lumores hemol'rhoidaes; 2.° Hydl'o
phohia; 3.° Da escollJa dos Illed icalllentos; 4.° Do procedimento do parteiro nos
casos de aborto.

735!1. - These apresentada á FilO. de Med. do Hio de Janeiro por José Gomes do
Amaral. Uio de Janeiro, TY]J. Nacional, f874-, in~4.o gr. de i 11., 1.63 pp., 1
fI. (B. da 1".) .
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Pontos; 1.0 Opr.rações ner.e arias para a obliteração das arferias nos aneuris
mas; 2.° J%tllrlO r:hill1ico-phal'lllacologico sohre as quinas; 3.° Da' fl'actums COIll
plicadas; 1,"0 Do aleilamento Jlatural, 'Irlif1cial e rnixto, e enl parliculal' do mer
cenario, allelHas as condições da cidalle do Hio de Janeiro.

?:J55. - rhe e apresentada :i Filc. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim
Pedro Villaça JUUiOl·. Rio de Jalleilo, Typ, Carioca, 1 '74" iu·6,.o [;'1'. de 1 fi.,
6,8 PP.,1 fI. (13. da F.)

Pon to ::l.° Opera~õe neces arias para a obli tera'ção fiaR aderias nos aneurys
mas; 2.° Da febre typlJOirle; 3.° Da prenhez simulada; 4.° Dos vicios de conforma·
Ção da bacia e snas indicações.

735ti. - Tran. fu ão do sangue (pelo dr. Julio do Moura). V. Rev. ~Jecl., i876,· 75
pp. 87, H5. (13. da F.)· ,

7357. - Theso apre3entada á Fac. de lI'led. do Rio de Janeiro por Francisco
Campello. Rio de Janei1'o, 1875, in-q,.o gr. de 1 fi., 87 pp., i 1.1. (B. da F.)

Pontos: :1.0 Operações reclamadas pelo' aneurismas da ader'ia popliléa: 2.0
Da asplJyxia por submersão; 3.° Operações reclamadas pela catar3cla; 4. ° Háchi
ttsmo..

1358 .. Cirurgia. Transfusão do sang-ue pelo dr. J. Remedios 1I10u teiro. Ba!tia,
OfficÍlla lilllo·typ. de J. a"Tourinho, 1876, in·8.0 gr. de ii pp. (13. da F.)

SaIJiu antes na Gaz..lfed. da Bllhia, 1876, pp. 354 e 418.

7359.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Jose da Cruz
Camarão. Rio ele Janeiro, Typ. Academica., 1877, iu-q,.o gr. de 1 fi., 98 pp., i 1.1.
(13. da F.)

Pontos: 1.° Operações reclamadas pelos aneurysm3s da arleria crural; 2.° Do
infanticidio;3.o Dos estreitamentos do esoplJago; 4.° l!'ebl'eamarelJa.

7360.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro POI' FranciscoJosá
de Carvalho Tolentino. Rio de Janeh'o. Typ. de a. Leuzin!Jel' & Pilhas, i878,
iu-q,.o gr. do 3 ff., 70 pp., i fi. (13. da F.)

Pontos: :1.0 TransfusãO; 2.° Dos8ignaesde morte; 3.° Diagnostico e Iratamenlo
da pedra na bexiga; {LO Dos purgativos indígenas.

7361.- These apre,entada á Fac. de Med. do l1io de Janeiro POI' Leonidcs Peixoto
de Abreu Lima. Rio de Janeiro, 'l'yp. (le J. Paulo Hil eleb t'(lIult, 1878, in-l.o gr. de 2
fI., 62 pp., i n, (B. da F.)

Pontos: l.0 Transfusão; 2.° Estudo chimico das urinas albuminosas; 3.° TIJo
racentese; 4. ° Dos bl'omuretos e suas applicações LIJerapeuticas.

7362.-Tbese apresentada:i Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustental]a em 24
de Maio de 1879 pelo dr. Rodolpho B nevenuto Gal'llier. Rio de Janei?'o, Typ. de J,
de Aglloilll' & Comp., '1879, in-4,.O gl'. de 5 ff., 4,6 pp., 2 Ir. (B. da F.)

Pontos: :1.0 Transfusão; 2.° Do opio; 3.° Tetano; 4.° Transfusão.

7363.- Dissertação. Das operações reclamadas pelas varices, Proposições. Magne
tismo. Fracturas om geral. Hypoemia ínlertropicpl. Those apl'esentada :i Fat;. de
Med. do Rio de Janeiro em ~(j de Agosto de 1883 pal'a sei' sustentada por Pliuio de
Freit~s 1'ravasso, atilo de outel' o gráo de doutor om medieiua. Rio de Janeiro, TUp.
deJ. D. de Oliveim, 1883, in-6"o gr. de i fi., 102 pp., i n. (B. da F.)

736~. - Dissertação. Das operações I'Cclamada pelas varices. P roposi~ões. Condi
ções de e ·LUIJL·Ú. l'1eni l1~ea,;. Dús hORpitaes. These apre:en tada :i Fac. de Med. do
Rio de Janeiro em '2.7 de A~osto de 1883 para ser sustentada por Antonio Jo é 'roi
xeira D(lntas Junior ... afim de obter o gráo de doutor em modicina. Rio de Janei1'o,
'l'yp. ela G. LauziniJel' & Filhos, 1883, in-í.o gl'. de i fi., 60 pp., 2 fI'. (13. da li.)

736ii.- Dissertação. Tr'ansrus?ío do sang-l1e: sua acçITo physiologic()." erapeutica.
Proposições •.Do opio chimico-pharmacologicamente considerado. Na tureza o trata
mento 110 lJeri-lJeri, Do parasitismo em relação á patbogenese das molestia', ao seu en
trelenimento, e ás modiür:ações que determinam nos tecidos. 'l'hese apresentada á
Fac. de Med. do Rio de Janeiro em i7 de Setembro de 1883 para ser su tenlada por
Arlllur A. da Silva lIfoura ... afim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de la
neil'o TUI)' lIfilita,.de Costa & Santos, 1883, in-q,.o.gl'. de i n., ~8 pp., i fi. (E. da F.)

, ~t
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J

Hemostasia cirurgica

7366.- Tbese apresentada á Fac. de Med. da Bahia por Antonio Pereira de Mes
quita. Bahía, '1'yp. de Epif'ania J. Pedroza & Irmão, i839, in-\i,.o de 2 íf., 6 pp., i fi.
( B. da F.) . .

Ponto: Proposições sobre a hemostasia cirurgica.
73G7. - Tbese apresentada á Fac. de Med. da Bahia por Paulo Joaquim Bernardes

da Matla. Bahia, 'l'yp. de li:pifemioJosé Pedroza, i8\i,O, in-\i,.o de:2 II., 45 pp. (B. da F.)
Ponto: Da hemostatica cirurgica.

7368.-Hemostasia cirurgica. Torl,:ão das arterias. (Pelo dr, R. J. H. Lobo.) V.
A1·ch. lI/ell. Bms., 1, pg. 106. (B. da F.) •

7369.· Algumas proposiçõês sobre os meios propl'ios para combater as hemorrha
gias pro~uzidas pela applicacão de .sanguesugas. These ,1 presenta da á Fac. tie Med.
do Rio de Janeiro e'su tentada em i de Dezemhro de i8l18 pelo dr. Joaquim Marianno
Pereira. Rio de Janeiro, Typ. Imparcial de Francisco dePa1!la Brito, i8\i,8, in-í. u gr.
de 3 II., 7 pp. (B. da F.)

7370. - T,hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada' no dia
1.0 de Dezemb 1'0 de i855, pelo dr. Diog'o Antonio de Carvalho. Rio de Janei'ro, Empl·.
'l'yp. Dous de Dezembro, ele Paula Brito, !8J1J, in-4.0 gr. de 5 II., 33 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Hemostasia cil'ul'gica; 2.° Operações empl'eg-adas para a cura dos
aneurismas; 3. ° Quaes sào as molestias em que a escutação deve ser empregada para
serem reconhecidlls, e quaes os signaes que ella ["mece; 4.° Qual será. mais conve
niente: que um escrivão, ou que o propl'io medico escreva o seu relataria sobre
corpo de êlelicto e qualqu~r assumpto medico-legal? Tl'[ltar das regras, que devem
presidir a redacção de um relatorio.

73U. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 7 de
Novembro de 1856, pelo dr. João Fortunato Sald~nh3 d3 G3ma. Rio de Janeiro, 'l'yp.
deN.L. VianM & Filhos, 1856,in-ll,.ogr.de 4ff.,38pp.,1fl. (B. daF.)

Pon tos: LO Hemostasia ci rurgica ; 2. ° Ca101' an ima I. ; 3. ° Elephan tiasis dos Arabes,
suas causas e sell tratamento.; 4. o Elephantiasis dos Gregos, suas causas e seu trata
mento.
7372.· These apresentada á Fac. de Med. da Bahia e per3nte ella sustentada em

Novembro de 1857 por Joaquim Martins Pereira; para obter o gráo de doutor em
medicina. Pontos. Apreciação dos meios hemostalicos cirurgicos. Feridas pene
trantes do peito. Detel'lninar quaes 35 condições organicns, ou humoraes necessarias
para a producção das hydropisias. Preparação e conserv3ção das polpas e fecuJas.
Bahic~, Typ. de Ant. Olavo de! FmnçC! Guerra, 1857, in-\i,.o de 2 fi., 20 pp., 1 fi.
(B. da F.)

7373." These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sostent1da em 24
de Novembro de i859 pelo dr. Manoel Antonio Fernandes Pereira. R'Ío d~ Janeiro,
Typ. do COlTeio 111ercemtil de lI/. Barreto, Filhos e Octaviano, i859, in·lho gr. de 4
ff., 26pp., i fl. (B. da F.)

Pontos: L° Hemostasia cil'lll'gica; 2.° Morte real e apparente; 3.° Operação da
pupilla arti ucial ; 4. o Do Cl'oup: em que consiste? Porque na inOamação do lal'ynge
e traclléa nem semPI'e se dá. a formação de falsas membranas? Causas, signaes, dia
gnostico, prognostico e tratamento.

7374.- 'fhese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em' 25
ele Novembro de i859, pelo dr. Antonio José ela Silva Pirassinunga. Nicthm'oy, 'l'yp.
lle Quíl'ino & Il'11uio, 1859, in·ll,.o gl', de 3 11., 22 PJ.}· , i fi. (B, da F.)

Pont"o. LO Hemosthasia cil'urgica; 2.° Da morte real e da morte apparenle; 3.0
Convale. Ja; 4.° Tetanos traumatico.

7375. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro c sustentada em 26
(le Novembro de 1859, pelo dr. Candido Borges Monteiro Filho. Rio de Janei?'o
Typ. ele Peixoto, '18119, in-4.0 gr. de 3 II., i8 pp., i n. (B. da F.) >

PonLOs: LO Hemostasia cirurgica; 2.° Ar atmosferico; 3.0 Quaes os casos que
reclamào a operação da c~taracla .e qual. o melhor f!letilodo de a praticar; !l.o Da
l1emoplYRe, suas causas, slgnaes, diagnostICo, prognosltco e tratamen to.
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. EXIJ.: lJibl, Nacional.

7406.- 'falha uretral para extirpaoão de um calculo engastado na uretra ... Pelo
dr. A. da Costa. V. Aml. de ilIed. Bras.; III ('1847-48), pg. 58.

EXIJ.: 13ib!. Nacional.

7407.- Talha bi-Iateral praticada em um menino de 1.2 annos, extracção de um
calculo vesical volumoso, pesando depois da operação meia onça e i2 grãos; cura
pelo sr. dr. Autouio da Cosia. y. Ann, de Med. Bras" III (184,7-48), pg. 295.

EXIl.: Di bl. Nacional.

74,08.- Operação da Boutoniere (Caza) praticada ~em guia em consequencia de es
treit(lmento, fistula urinaria, e uma cloaca situada logo abaixo da raiz do penis no
raphe. Cura pelo dr. A. da Cosla. Y. Ann. Bl'as. de Med., VI (i850-51), pg. iO.

EXIl': Bibl. Nacional.

7409.- Novo processo para a operação da phimosis, sego o sr. nicord, e seu novo
instrumento, praticado pelo dr. A, da Costa, que julga ter sido o primeiro, que a
executasse ne ta côrte. V. Ann. Bras. de Med., VI (1,!l50-1.il), pg. 35.

E.tp.: Bibl. Nacional.

7MO.- Operação da Boutoniere (Casa); punc\ão com o trocarte de toda a porção
recta do canal da uretra, incisão bi-Iateral da prostata em um individuo que olfria,
ha lô annos, de fistulas urinariils, e que nos ullimos 4, annos, niio urinava senão por
ellas e pelo anus, em consequencia de um caminho fal'o que com eIle communicava.
Cura pelo dr. A. da Costa. Y. Ann. Bras, de 111ed., VI (i850-51), pg. 36.

Exp.: Bibl. Nacional.

7411.- Operação da Boutoniel'e (Casa) empregada como meio curativo de uma
fistula urinaria da raiz do penis, l'f\belde ao, outros méios cirurgicos, pelo' SI'· dr. A.
da Costa. 'í . Ann. B1'as. ele .lIed., VI (1850-51), pg. 202.

EXIJ.: Bi1JI. Nacional.

7(j,i2. - Mappa e 'latistico dos casos con hecidos de Iilhotomia e de lithotl'icia ope
rados na Europa e no Rio de Janeiro, desde a época da iuvenção e applicação da

1J.I~

7398.- RecLão de escrolo mui volumoso alfectados de Elophanlia is do Al'a
hcs. Pelo dr. Antonio José Souto Amaral. y. Reo. lIled. FI!tIIL, V, pg. 505. (B. da F,)

7399.- Di:'serLaçào inaugural sobre a litholricia. '1'hese feita e apre eotada:\ Pac.
de Mud. do Rio de Janeiro, por OCca ião do concur:;o ao Ill~ar de lente. ullstitUlo da
secçàlJ cirurgica, p"ra ser u tentada perante ella, no dia 20 de Abril de -1839, por
Dcrming"o Mari lho de Azevedo Americano. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Canst. de J.
Ytlleneuve e Comp., i839, in-4. 0 gr. de 4 IT" 43 pp. (B. da F.)

7400.- Propo'i~~õcs sobre a talha I~m geral praticada em o homem, e o methodo
bi-lateral em parUrul;lr. The:,e que foi apresentilda á Fac. de Meti. do RIO de Janeiro
e susl\'ntnrla em 14 de DezemlJl'u de il'l40 por Antonio Fran('isCII de Almeida Barboz:l.
Rio de Janeiro, Typ. de Laeml1l111't, i86.0, in-4.0 gl'. de 9 pp. (B. da F.)

740l.- Theseaprl'senlHrla á Fac. de Med. da Bilhin pan, O concnrso á. cadeira de
operar;õ,"s, analonlla topogrilphi"a e apparelho' pOl' JoAo Ja('inlho d'Alenc;lstl'll. Ba/tia,
Typ. de Epifania J. Pedroz,/ & Irmão, '184U, i11-4.° do 2 if., 38 pp. (B. da F.)

PonLo: Reconhecida a exi 'lpncia dos calculas urinarias, qual é o melhodo que
de preferencia se deve em pregar para extra b iI·os.

7' 02.- Considerações gl"raeS sobr" a operação da cast.raçiio. The.e que foi anrp
sentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro, e stlsteutada em li de O zembro de i84,3
por Manoel José BurDuza Filho, R,o de Janeiro, Typ. V'úvo de Laemmel't, 1.843,
in-6"o gr. de 4 ff., 18 pp, (B. da F.)

74,03.· Alg-umas propo ições obre a talha, lithotricia e eu parallrl0. These apre·
sen tadA á Fac. de Med. du Rill de Jflmd 1'0 e mstenlada em i5 de Oeze/lluro de Hl4li...
pelo dr. João .To é Morpira Guia, Rio ele Janeiro, Typ. Imparcial ele Fmncisco de
Paulct Brito, 18~.6, in-4.0 gr. de 3 /l'., 6 pp. (B, da F.)

7404,.· Algumas proposições sobre a Iithcl.ricia. Thesf' apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Jamiro e sustelltada em 30 de Outnbro de i8/17 , por Franci co Pereira da
Cunha Guimarães. Rio de Janeú'o, Typ. Amel"icana de I. P. da CostCt, '1847, in-4.0
gr. de2ff., 6 pp. (8. da F.)

a05.- Extracção de 2 calcull1s um vesical e outro urelral em um menino de I>
mezes de idade, pelo dr, Anlonio da Costa. V. Ann. de ilfed..Bras., lU (18 /17-48),
pg, 1,4.
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1i lhoLricfo.. Apresen lado pelo SI'. di'. AnLonio dil Cn .la. V. Anl!. 111·as. dé .],ed., 7111
(-1852-53), pg. 93.

EXJl.: J31ul, ~acional,

7Id3.- Litl!Olu 'ici;l ; calcul .. d' JS ]illll·),; Pl'~~i1111) Goiiav~s. Cura p,~10 sr. dr. A.
da Costa. V. l1nn. Bras. de iIIed., YUI 1i,i)2-:.iJ', P"·. ::.iti.

EXJl,: Biul. 'aci.ll1'l.

741'l..- Thcse ;'1)re,;enlada li Fac. I1Q :'.[1' 1. (],) I~io de J;, I iro r ~mL,'nl, 1],1 n', dia
15 de Oezembro de 185'i, (;elo dr. Jo50 Jo-6 1>II'ill)'o. II' I de .1t1ltC 'I·J. Ellte'r. 1 ·IC. du
Dial'io, 185:>, iu-4.0 gor. de l~ Ir., l~' pp. (B. da l",

Ponlo~: i. ° Quae~ são O' IlIel horo, UI 'il)S 1'1\ 1'01 rPI:CJIlIIPr"r;1 pro" I'a na "ex ió', c
reconhecida ella l/ualo lIlellllll' c II1;IÍS Sr-f;'UI'O IIleLlI "I" de Jal.l'l';t /I'$l!:elll'a 111 c·
ração; 2.° DplerJ1lioar se 11m reel1l1l-na citlo ti ou 'MIlI vil li "I. 1:llllO n\l ~."u dr. $'"

naLl1ral, como no de ser 111011 lruo ii sua \lrg;lIl1s;lc;ão; 3." lJdrCI'P.III,;.1 elllr.' 11 ,;Inguo
veno o o o arterial, do gazps C IIUdos elll c.I(la Ull1 dl'lIe' c' urigclII delil" galéS'
6,.0 DJ. ligadu,ra da aorta, ~Ui1S l'anto1gells c illconvenientes.

7!J.15.-Conlmrso para o 111f(~1' ]0 oppositor na Cil'UI'gil1. Til se .ohl" a qllc.tiio
segninte. Apl'cciat'ào do lneio. Opel'alurlOS enIJll'cg-nd',,· na Cl1l'a dos cóll'ulo' lll'i
Dllrios vesicaes. Aprcsenlad,J c 'u:lcnladil perante a 10',1(;. de :.\Iecl. eli1 HiJlllõl no IIJCI.

de Abril ele 1856, pelo doutor Adriano Alv s de Lima GonJllh . Ea'tia, 'l'UP. de
Camilto de Lellis lllasson L\: C.a, 1850, in-q,.o (13. da F.)

7H6.- Apreciacão dos meios operalol'ios ell1pr('g'ados na CUl'a dos ealeulos uri
narios ve'icaos. These do dr. Heillaldo Americo uo Anurado, pnra obter o lugar de
oppositol' da secç:io cirurgica da l~ac. de Med. da Bania. Ba/lia, 'l'yp. ele Epiphanio
l'edroza, 1856, ill-4,.o gr. (13. da F.) ,

7H7.· Castração radical reclanvda por um carcinoma do t.e,ticulo c.querelo:
cura: pelo snr. dr. Antonio da Costa. V. Ana. IJms. ~le jJIell., XI (lS57-5f1.), pg. 1iL
(8. da F.)

7H8.- Elephantiasis do eseroto: ablação de um tumor mui VOIUIIlOSO, pesando
22 libras, depois da operação (abstn!cção feita dos lifJuidos) o tonelo 3'1 poJleg:ulas no
seu maior diametro. Con ervaçiio dos or"50s da gcrilção. Cura: pelo sr. dr. AnLonio
da Costa. V. Ann. Bras. de -lIccl., Xl (18''7·58), pg. 39. (13. da F. )

7H9.- Tl1ese apresentada á Fac. de ilIed. do nio de Ja neiro para um, lugar de
lente oppositoi"da s6cção de sciencias ciJ'llI'gicas, pelo dr. Adolfo l3ezerra do Menezes
Cavalcanti. nio de Janeiro, 'l'yp. Nacional, 1858, in·q,.o gr. (8. da l~.)

Ponto: Operações reclamada.s pelos estrcitamentos ela ure!.ra.

7420.- No estado aClual da sciencia, será prurlente c racional o fazer e 'forço
e_-agerados para cxtral1ir calculos volumosos pela lil.l1otomia perineal? Memoria ...
pelo SUl'. dr. Canoa du Villards. V. Ann. Bras. ele iIIed., XII ('1858'09), [Jg. 320.

Exp.: Billl. Nacional.

7421. - These apresentada :.í Fac. de Med. do Hio de Janeiro c sustentada em
23 de Novembl'o de '1859, pelo dr. Antonio Pin!Jeil'o de Ulhôa Cintra. Rio de Janeiru,
'l'yp. do COITeio Mercantil de l1I. Barl'eto, i85\), in-4.0 gr. de 2 ir., 26 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos: L° Quaes s[o os melhore meios pal',l roconhecel' :t pedl'a na bexiga,
e reconhecida ella qunl o melhol' e mais eguro methuelo ele praticai' a respectiva
operação; 2.° rrogno tíco; 3.° HOl11osthasia cil'llrgica; 6,,0 Al'senico e acido arse·
nioso.

74,22.- A puneção da bexiga (pelo dr. Bezerra). V. Ann. Bras. de -lfed., XIV
(1860-61), pg. 14.

Exp.: Bibl. Nacional.

7!J.23.-Talha bilateral praticada cm um doente do Hosp. do Corpo Policial da
côrte, pelo SI'. cons. dr. Manoel Feliciano Pereira de Carvalho. Observação colhida
pelo SI'. Onofre Domingues da Si! va. V. Gaz. l1Ic(1. do Rio de Janeiro, 1862,
pg. 67.

Exp,: Diu!. Naciollal.

742!J..- Ca o de elephantia es do escroto. Opornção da ectomia. (Pelo dr. CaLta
Preta.) V. Gaz. ~Iecl. do Rio de Janeiro, 1862, pg. 150.

Ex~.: Billl. NJcional.
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7376. - 'rbe e ,lpre eotada á Fac. de Med. do Rio ele Jnneiro e ,u~lenlada em 26
de Novembro de !85~, pelo dr. Jo é Dias Pinlo d Figueiredo. Rio de Janeiro,
T!Jp. de D. L. elos Santos, 1858, in-q,.o gr. de q, n'., 5q, pp., 2 ff. (B. da F.)

. Pontos: i. o Hemoslasia cirurgica; 2." Pl'eparaçrro da lrychinina e suas pro
pl'Iedades; 3." Os venenos opel'am pela sua ac;io me anico-cllilllica ou pela
absorpção? O que se deve en tender por ab ol'pção? 4. ° Tela nos tra uma lico.
7377.- Fac. de Ied. da Bahia. Concur o para OppO ilor::i sccçno chirurgica.

The,e sobre os hemo taticos chirurgicos seguida de algumas proposiçue sobre as
sciencias de que se compõe o ensino medico, pelo doutor João Francisco dos fieis.
Bahia, T!J]J. Po,q.fJetti, 1861, in-q,. ° gr. (B. da F.) .

7378.- Tbese aprtlsenlada á FilC. de Med. da Balda e publicamente uslentada
em Novembro de 186lJ, por Joaquim Ticoláo i\lariilni ... para obter o grüo de dou
tor em medicina. Pontos. HemostaLicos cirurgicos, E' o mercurio e pecifico da
syphilis? Cauterisação. Pode-se assp.gurar peremptoria e conscienr.iosamente que um
.!,ece~-n~SCjdo, c,he~ou::i respirar? Bahi~, T!Jp. PO,fJ!Jetti, ele Toul'iMo & C., 186q"
IU- q, . g1- de 5 fi., .0 pp., 1 fi. (B. da I' .)

'7379, - 'rhese apresentada á Fac. de Med. do Rio do Janeiro o sustentada em 27
de Maio de 1868 pelo dr. Manoel Caetano do MatLos Bodrigue , Rio de Janeiro, Typ.
do Apostolo, 1.868, in-q,.o gr. de 2 11'.,26 pp., 1. n. (il. da F.)

Pontos: i.°Hemostasia peja acupressu ra ; 2, o Das mole lias carl.llnClllosas; 3.°
DistincçãO entre a morte reaL e a morte apparente; ~.o Do, signaes diagnosticas, e pro·
gnosticos tirados do de/irio.

7380. - These. apresentada á Fil C, de Mcd. do Bio de Janeiro e ustelltada em
30 de Novembro de 1870, pelo dr. Francisco Vilella de Paula Machado. Rio de Jrt
neirp. Typ. Univ. de Laemmert, 1870, in·q,.o gr, ele 4, n'.,58 pp" 1 fi. (B. da F.)

Pontos: i. ° Hemoslasia por acupressura; 2. Da responsabilidade medica; 3,"
Diagnostico dilIerenciaL da febre aUJareJJa e da febre biliosa dos paizes quentes; ~. °
Dos vomi tos rebeldes da prenhez.

7381. - These apresentada á Fac. de Med. do Bio de Janeiro e su lenlada em
3 de Dezembro de i870 pelo doutor Luiz Antonio DelOm. Rio de Janeiro, Typ. do
Apostolo, 1870, in-4,o gl'. de 3 iI" q,3 pp., 1 n. (B. ela F.)

PonLos: i.O Hemostasia por acuprc sum; 2.° Diagnoslico enU'e as fractun\s do
collo do femur, a contusão e a lux.ações da arLículação coxo-femural; 3.° (]; ludo
clJimico phal'lllacologico obre as alIlendoas amal'gas e o louro-corujo ; ~. ° Signaes
diagno 'licos e prognosticas fornecidos pelo delirio.

7382. - The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e suo tentada
em I) de Dezembro de l8iO pelo dr. Joãn Pee]ro 1IIonteiro de Souza. Rio de Janeh'o,
Typ. Perseverança, 18iO, in-lho gl'. de q, Ir., 3) PJ)., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO rJel110stasin paI' acupl'es ur>! ; 2.° BisllJlltlio con idel'ado phal'maco
logica e turrar uLiealllente; 3,° Qual o nlelllOl' U1eio de Il'al,lUlentu pal'a a cura
radical das Ilydroceles; 4.° 1\oorLo l:rilliÍnu o. '

7:383. - Thesc apre, enlada á Fac. ele M el. do Bio de Jallf'iro em 27 de Setembro
ele h581 c .11. tl'nl;,ua em 4, de Jalleiro de i87~ pelo dr. Luiz Paulinn oares de
'Ollza. lIifl (te Jnlleil'o, 1'!11). de Agostinho GO"falv8.s Gnimal'c1e.s & C.", 1871, in-q,.o

gr. ue 3 ,." 31. pp" 1 n. (13. du F.)
Púlllo,;: 1." [kll o~la~ia pOI' aCUflrCSSl\l'il ; 2.° Applicação da eleclricidade' á Ihe

rapl'llli ,,: 3," 0(1 11,0 r ;lhll~o tio labaco e de sua influencia sobro a saude; 4 o Dos
youlit, incJcrcil'Gis lia pr Ilhr~.

7.38'1..- Tlpse 1J1rnse l'1l!n n Fa(·. dr Mrd. elo Bio de Janriro e sustrntada em 30
elo J),'zcn.lJl'u de 1871 pclll dr. F"/lpl'p. Fl'edl'rico M('yer, R'ode Janl'Íro, '1'yp, e Lith.
b,lpu,·cul. L7i, ·d-iJ,." gr. dr ~ Ir.. iJfI pp., 1.11. (B. da F.)

['LIli I s : 1.0 IJ"I!lo.;lasia 1'''1' ;IClIpl'f',"lIl'<l ; 2.° Das rx(,stoses; 3.° Do rliagno~tico e
ll'nf, 11I('nlll ",,' dlr("'·"1I1c.- rOl'!lIaS d' I'liclIlllalislllO cerebral; 4.° Da digitalis c suas
I'll' ;11'>!~ÕC~ I'hallllac1 ulica.i.

738:;.- TI)!',!) alll'f'<l'll l arJ;l::i Far. rll' !líru. do Rio do Janeiro por Antonio
Joaquim Cel'l'l~;l. RIO d·!.lll'lti'il(l, 1'U]J. Flu/II'lIlllSe, 1 :-', in-q.o gr, de 10.,29 pp.,
i O. (B. da F.)

Ponlos: 1.0 Acupressllra: 2.° [fecundação; 3.° Do procedimento do parteiro
no casos dI}. apresen lagào cie espad lia com sa IJ ida do braço; 4.° Da a,sphyxia por
submersão. i

73
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7386.- The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro [por Miguel de
Oliveira e Silva. Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo, :1872, in-4.0 gr.orle i n., 26 pp.,
f n. (B. da F.)

Pontos: LO Acupressura; 2.° Do envenenamento pelo phosphoro; 3.° Diagnos
tico da dyspepsia e seu tratamento; 4.° Das operações reclamadas pela reteução de
ourina.
7387.- These apresentada á Fac. do Med. do Rio de Janeiro por Sergio Eustachio

Ferreira de Oliveira. Rio de Janeil'o, Typ. de I-/yppolito José Pinto, 1873, in-4.0
gr. de i n., (j,5 pp., 1 fi. (H. da F.)

Pontos: LO Acupl'essura; 2,° Da nôr; 3.° Lilhotricia ; 4.° Febre amarella.
7388.- These apresentada á Fac. de Med. do- Rio de Janeiro por Paulino Cyrillo

Leão da Silveira. Rio de Janeiro, Typ. da Re(OI'ma, :1873, in·(j,.. °gr. de 1 fi., 39 pp.,
1 fi. (H. da F.)

Pontos: LO Acupl'essura; 2.° Almosphera; 3.° Do aborto provocado; 't,o Mereu
rio e seus preparados cou iderados physiologica, therapeulica e phal'macologica
menle.

7389. - Tl1ese apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Joaquim de
Alvarenga Cunha. Rio de Janeiro, Typ. Academica, 1873, in-(j,.o gr. de 1 fi., 35 pp.
(B. da F.)

Pontos: LO Acupressura; 2.° Da escolha dos medicamentos; 3. ° Tratamento
das fracturas complicadas; 4." Febre amarella.

7390. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janlliro por Antonio Pompeu
de Souza Brazil. Rio de JaneiTo, Typ. da Re(orma, 1873, in-4.0 gl'. de:1 fi., 97 pp.,
:1fl.(B.daF.) -

Pontos: LO Acupressura; 2.° Electricidade; 3.° Do tratamento das fracturas
complicac1a ; 4.° Oleo de f1gado de bacalhão considerado physiologica, therapeutica
e pharmacologicamente. .

739i. - Empl'8go do processo hemostalico de Egmarch ou da Ischemia artificial.
Tumor brllllco acompanhado de carie dos ossos uo tarso, synovite das articulações
tibio-tarsiana e tarso-metatarsiana do pé direito. Amputação no terço superior da
perua. IS(~llemia. Curll. (Pelo dr. J. Pereira Guimaràes.) V. Rev. Med., 187{j,·75,
pp. 7'1 e 1(j,fi. (B. da F.) o

7392.- Da ischemia cirurgica e de sua influencia sobl'e o resultado das operações
cirul'g'icas. Dos medicamentos alcalinos chimico-pharmacologicamente considerados,
Apparelho circulatorio em g't'rlll. Medicação I'evul,iva. These apl'esentada á Fac. de
Medo do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de 1883 para ser sustentada por Josino de
Paula Brito ... afim de obter o grão de doutor em medicllla. Rio de Janpiro, Typ.
C"IU" l c/e Eva1'isto Rodrigues da COSIa, 188::1, in·(j,.o gr. de 2 ff., 85 pp., i fi.
(B, da F.)

K

Operações reclamadas pelas lesões do apparelho genito-urinario

7393. - Noticia sohre o novo methorlo do doutor Civiale, parn destl'Uir a pedra na
bexiga sem a operllçào da talha (por N. T.). V. O P,OP. das Se. Med., 1 (:18:27),
pg. :199. (B. da F.)

739{j,.- Operação de castrilção, feita em hum individuo, que tinha o cord50 aíIi'cta.
do acima do terço superior (por Octaviano Maria dll Rusa). V. O Prop. das Se. Med.,
I (Ul:':]), P,!!. 2:16. (B. da F.)

7395 .. - These npl'esentada para ser sustentada na Fõlc. de Med. do Rio de Janeiro
a•.. de Dezembro de :1834, para obter o gráo dr, doutor P,11I medicina por Joaquim
Antunes de Figueiredo. Rio de Janeiro, na Typ. R cionlll, 1834, in-(j,.o gr. dtl 32 pp.
(B. da F.)

Ponto: Novo methodo do praticar a talba denominado supra·pubio-Iateral.
7396.· Esboço estatistico das operações da talba pl'al:ticadas no Rio de Janeiro

Bahia, etc. (pelo dr. J. F. Sigauu). V. Díario de Saude, 1.835, pp. 233 e 241:
(B. da F.) o

73\}7.- Observação da primeira operação de lithotricia praticada no Rio de Janeiro
pelo dr. José Pedro de Oliveira. V. Re1). Med. Flmn., V, pg. (j,69. (B. da F.)
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7450.· Urethrotomia interna pelo processo de Maisonneuve. Observação,.. pelo
dr. Costa Ferraz. V. Ann. Bms. de illed., XXII (1870-7'1), pg. 23L (B. da F.)

n,,5i.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada para o
concurso a um lugar de lente oppositor da secção de sciencia cirurgicas pelo dr.
José Pereira Guimarães. Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo, 187'1, in-((,.o gr. (B. da F,)

Pauto: Das operações reclamadas pelas retençOes de ourina.
76,52.- Fac. de Med. de Par'is. Thàse pour la doctorat en médecine pre·

sentée et soutenue le 25 aout 1871 par Pedro Alfonso de Carvalho Franco. Point de
dissertation. Ue la divulsion appliquée à. Ia guerison des rétrécissements de I'uréthre.
Par'is, A. Pal'Cllt, 187'1, in-((,.o gr. de 3 fI., 76 pp. (B. da F.)

7q,53,- These apresentada 3 Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 27 de Setembro
de 1871. e su-tentada em'2 de Janeiro de 1872 pelo dr. Luiz Antonio da Fon eca Vaso
concellos. Rio dt!Janeil'o, Typ. PC?'sevcrança, i871, in-q,.o gr. de lj, íf.,66 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos: LO Da ovariotomia; 2.° Da cephalotripsia e suas indicações; 3.° Doya
lor das investigações thermomeLricas, seu diagno Lico e prognostico das molestias
agudas febris; 4.° Das quinas e suas prepa.rações pharmaceulicas.

7lj,5q,. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 30 de Setembro
de i871 e sustentada em 3 de Janeiro de 1872 pelo dr, José Martins de Carvalho Mou
rão. Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo, 1871., in _q,.o gr. de ((, íf., 68 pp., i fi. (1:1. da F.)

Pontos: LO Da lithotricia; 2.° Do envenenamento pela digitalina; 3.° Da ce-
phalotripsia e suas indicações j 4. °Encephalite e seu trntamento.
7((,55.- These de sufficieneia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus

tentada em '1::1 de OULubro de 1871 pelo dr. Antonio Augusto de Campos Paredes, da
Univ. de Coimbra. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, 1871, in-((,.o gr. (B. da F.)

Ponto: Operações de Jithotomla e Iltbotrlcia.
7((,56.- Tbese que deve sustentar perante a Fac. de Med. da Babia em Novembro

de 187i para obter o gráo de doutor em medicina Candido Querino Bastos. Baltia,
Typ, de J. G. Tourinho, i871., in-4.0 gr . .de i fi., 30 pp., i fi, (B. da F.)

Pontos: L° Indicações e contra-indicações da uretbrotomia interna; 2.° Febre
amarella; 3," Inrallticiuio considerado ob o ponto de vista medioo-Iegal j 4,0 Me
canismo dos diJl'erentes movimentos que executa a cabeça do feto durante o parto, e
suas causas.
7M]7.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em 23 de

Dezembro de i871 pelo dr. Jorge Rodrigues Moreira dn Cunha. Rio de JIt?wi1'o, Typ.
do Dim'io do Rio, 1871., in-4.0 gr. de 6 ff., ii7 p'p.,2 n'. (B. da F.)

Pontos: LO UretIJrotomia; 2.° Do dial{nostlco e tratamento das dpgellerescen
eias do flgado; 3.° Dos vomitos incoerciVE.is na prenhez i 4.° Therapeulica geral
dos envenenamentos_

7q,58. - These apreseQtnda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 30
de Dezembro de i87i pelo di'. Francisco Antonio de Barros Henriques. Rio de Ja
neú'o, Typ. e Lzth. Imparcial, 1871, in-((,.o gr. de 2 fI., q,7 IJ(J" i O, (B. da F.)

Pontos~ LO Ul'etul'ol.omia; 2.° Fracturas expostas j 3.° Do diagnostico e Ira ta-
mento das degenerescencias do Ogado; 4.° Calorico elll geral.

7459.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de l:meiro e sustentada em 30
de Dezelllllro de i87I pelo dr. Jo,é Fr;lncisco Manso :;"yão. Rio de Janeiro, Typ. do
Imp. Inst. Art., 1871, in-q,.o gr. ue 2 :fI., 5;1 pp., i O. (13. da F.)

Pontos: 1..° Lithotl'i(;la ; 2. ° Dos pantanos considerados como causas de molestias;
3.° Da placenta e seus usos; 4.° Applicação da electricidade á. tllerapeulica.
74-60.- These para o doutoraria em medicina apresentada para ser publicamente

sustentada perante a Fac. de Med. da Babia em Novembro de 1872 por Bernardo
Gomes Coitinhu. Pontos. Indicaçõ' e cuntra-indicações dos diJferente' methodos da
tall13 e da lilhotrici:>, qual das duas operações deve em geral 111 recer a preferencia,
e que vnntngrns of1'o're('e sobre ellas a lithoLril'ia perineal. Trat:tmhnto cirurgico da
cataracta. Lesões valvulares do coraçào. Do infantil'idio considerauo deb,i1xo do ponto
de vista medico-legal. B !tÜt, Typ. Francez(t de Car'val1lO & Amasone, i87:2, in-4.0 gr.
de 3 fI" 50 pp., i tI. (B. da F.)

7q,6i.- These apresentad~ á Fac, de Med. do Rio de Janeiro por Armindo Rebello
de Lima. Rio de Janei1'o, Typ. doApostolu, i872, in·!.t"o gr. de i fi., 35 pp., i tI.
(B. da F.) 1A6
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Pontos: LO U,'etbrotomia; 2,° Do acclimllmento élas raças em gr.ral e em par
ticular sob o ponlo de vista !la coloni ação cm relação ao I3rnzil; 3." Amputação
coxo-femural; 4.° Do en'Venenamento pelo pbospl.1oro,

7462.- The e apresentada :í Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Pereira da
Silva eLto. Rio de Janeiro, Typ. d~ Apostolo, 1872, id-lJ,.o gl'. (B. da F.)

Pontos: LO Dosaccidcntes produzidos pela lithotl'jcia; 2 ° Acupres ura; 3,° Dia·
gnostico e tratamento das dyspepsias; 4.° Das strycl1naceas e seus productos-pbar-
maceuLlcos, .
7463.- These aprosentada á Fac. de Med. do Hio do Janeiro por Francisco. de

Faria Serra. Bio de Janei1'o, Typ. elo Apostolo, 1872, in-4.0 gr. de i fi., 53 pp., ~ II.
(B. da F.)

Pon tos: LO Uretbrotolllia ; 2. ° Em que casos é indicada a operação do trepano;
3.° Do rbeumatismo; {LO Da morte subita.

746lJ,.· These apresentada á Fac. de Med. elo Rio de Ji,neiro por Carlos Maximiano
de Azevedo e Silva. Rio de Janei1'o, TYj}. do Aposlolo, 1872, in-4.0 gr, de 1 fi., 38 pp.,
1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Uretbrotomia; 2." Da febre amarella; 3.° Do parto provocado;
4.° Envenenamento pelo pbospl1oro.
7!J,60.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Augusto Pereira

da Silva Guimarães. Rio de Jane'iro, Typ. de J. 1}1. fi. A. (!e Aguiw', 1872, in-IJ,.? gr.
de 211'.,61 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Das operaçoes reclamadas pelas retenções de ourina; 2.° Febre
amarella i 3.° Das operações reclamadas pelos tumores llemol'l'boidaes 4.° Da hygro
metria.

7466.· 'lllese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Honorio Ro
drigues de Araujo Libero. Rio de Jallei1'o, T!/p. de HYPlJo!ilo José Pinto, 1873, in·4.o
gr. de 1 n., 07 pp., i fi. (8. da F.)

Pontos: LO Litbotricia; 2.0 Da fior; 3.° Febre,Pllerperal; 4.° Pneumonia.
7lj·67.- These apresentada á FaC. de .Med. do Rio de Janeiro por Gustavo, de

Oliveira Godoy. Rio de Janei1'o, Typ. da Reforma, 1873, in-4,o gr. de 1. fi., 1~6 pp.,
J fi. (B. da F.) .

Pontos: LO Uretl1rotomia ; 2. ° Electricidade'; 3. ° Do aborto pruvocado; 4. ° Das
causas, patl1ogenia, e tratamt:n to da bemol'l'bagia pulmonar.

71168 .• These apresentada:í Fac. de Med. elo Rio de Júneiro por Antonio Manoel
de Azevedo. Rio de Janeiro, Typ. da .America, 1.873, in-4,o gr. de 1. fi., 51J, pp., 1. Il.
(B. da F.) .

Pontos: LO UretlJrotomia; 2.° Germinação; 3.° Indicações e contra-indicações do
trepano; 4.° Pneumonia.

7li69.- These apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Manoel
Guedes de Miranda. Rio de Jltllci1'o, 1873, in·lJ,.o gr. de i n., 40 pp., 1. fi. (B. da F.)

PoMos: LO UretlJrotomia; 2.° Da escolba dos medicamentos I 3.° Acupressura;
4.° 'Febre amarei la .
7470. - These apresentada :í Fac, de Med. do Rio de J[)lleiro por Diogo Fernandes

Alvares Fortuna. Rio de Janei1'o, Typ. da America, 1.873, in-lJ"O gr. de 1 fi., 69 pp.,
i . (B. da F.)

Pontos: LO Litl1otl'icia; 2.° Do aborto criminoso; 3.° U/'etbrotomia; 4.° Medi·
cação anestllesica, ' .
7471.- These apres,mta<la á Fac. de Med. do Rio c1,e Janeiro, por Virgilio ROl'acio

de Oliveira. Rio de Janeh'o, Typ. de F, A. de SOUZ(L, 1873, in-~.o gr. de 2 fi'., 51 pp.,
1 fi. (B. da F.)

• 'Pontos: LO Litl1otricifl.; 2. 0 Da placenta; 3.° Da flô/'; 4.° Mel'curio e seus pre-
I parados considerados pbysiologica, tbel'apeutica e pIlai' nacologicamente.

7!J,72.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro -por Tarquínio Brasi·
leiro Lopes. Rio de Janeiro, Typ. Acac!emiccL, 1.873, in-4.0 gr. dc 1 n., 70 pp., 1 n"
1 mappa. (B. da r.)

• - I
Pontos: LO Pal'allelo entre a IitlJotricia e a. lilbotomia; 2.° Da morte subita; 3.°

Dos tumores da conjunctiva; 4.° Febre amarella. .
7473.- These apresenlada á Fac. de ~fed. do Rio de Janeiro por Luiz Cardozo de

Moura. Rio de Janeiro, Typ. Academica, 18ia, in-4.0' gr. de' 1 fi., q,t, pp" 1 fi.
(B. da F.)
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71~2~.· 'rhese opl'o'entada â Pac. de Med. do Rio de Janeiro e II tenlada en1 2~
de Novembro do 1l:l63 [1elo UI'. João Pedro de Miranda. Rio ele Janeiro, 'l'UP. Univ.
ele Laemmert, 1863, in-í.o gol·. de 211'., 49 pp., 1 (]. (B. da F.)

Pontos: L° D:t uretrotorni:t propriamenle dila seu melhor proce so, in ll'u
mento e indicaçiie'j 2.° Do cancro venol'eÚj 3.° CrouPi 4.° Do envenenall1enlo
em geral.
7426.- Ol.Jservaç~o sobr LlI'etllrotolllia interna pelo urelhrotomo de (luas lamina

... pelo di'. Pedro Autr3n Jnnior. V. ;\nn. Bras. de Med., XIX (1867·68), pg. 316.
(il. da li'.)

7427.- The"e apresent5da á Fac. ue Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 23
de NovemiJl'O de 1855 pelo dr. Jo é Lino Pereira JLlnior. Bio de Janeiro, 'l'UP.
lndustl'ia NCICioJ!ctl de Cotrim & Cam]JJs, 1865, in-L" gr. do 4 n·., M pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: 1.° Parallelo entre a talha e a litholriciui 2.° Croupj 3.° Das feridas
em geril.l e em parliculal'C!ascontusas j 4.° Do infanlieidio por oll1i ão.
7428.- These apro entada á l"ae. do Mod. do Hio de Janeiro e su telHada 0111 27

de Novembro de 1866 pelo Lir. Claudio Velho da Motta faia. Bio ele Janeil'o, 'l'UP, d
ll11p. ln t. Art., 1866, in-4.0 gr. com o t. (B. da F.) ,

PonLos: LO OvarioLomia; 2.° l'ebre I'cmiLLrnle hilliosa dos raizes inlertropicaes;
3.° lorle real c morte apparenle j 4.° Aneslhesia cirurgica.
7!l29.- Urcthrotomia interna pelo uretbroLomo de dua laminas ... Pelo sr. dr. P.

Autrau da :M~ tta Albuquerque JllL1ior. , . ,Ann. Bras. cle Med., X vm (l8titi-ti7), pg. 3!l8.
(B. da F,)

7430. - Observação de um~ca. o de urethrotomia intorna polo urothrolomo, o pro
cesso do sr. dr. Autral1 ... colhida pelo iuterno da Cnsa ele Saudo Julio de Miranda e
~ilva. V. AIl1t. Bras. de Jlccl., XVIlf (1866-67), pg. 4'20. (B. da F.)

7431.· Notas sobl'O um caso de urelrolomia interna. Pelo dr. M. M. Pires Caldas.
V. Gaz. J1fed. da Baltia, I (1866-67), pg. 56.

Exp,: DI'. J. Z. uo Monozos DrulI1.

7!l32.- Talha perinel1l laleralisada praticada em um menino de sete annos incom·
pletos, com feliz resultado. Pelo dr. M. M. Pires Caldas. V. Gaz. Med. cla Baltia, I
( 1856-67 ), pg. ,76.

EXJl.: Dr. J. Z. do Monozos BriJm.

74,33. - Breves reflexões nascidas da leitura d'uma nota sobre a urelrolomia interna,
apre enlada á Acad. fieal das Sciencias do Lisboa pelo dr. A. 111. Barbo·a. (Pelo
dr. Ernesto Moreira). V. Guz. Med. daBaltü~, I (1866-67), pp. 8i, 94.

Exp.: Dr. J. Z. do illonozos Dnlm.

74,34. - Calculo vesical ; operação da litholricia ; fislula vesico-vaginal; oporação
pelo methodo americano; cura completa de ambas as enfermidades. Pelo Lir. 111. IIi.
Pires Caldas. V. Gaz. J1fed. da Bahia, 1(1866-67), pg. 100.

Exp.: Dr. J. Z. do Monozos DI'um.

74,35.- Novo urethrotomo apresentado á Academia Imperial de Medicina pelo dr. P.
AUlran da 1I'f. A. .Tr., &. B'io de JCLneil'O, 'l'Y]J. de C. ii. de J1Iello, i867, in-4,.o do
a9 pp. (B. da F.)

Sahiu antes nos Ann. Bnls. c/e Med., XIX, pg. 35L
74,36.· Disserlação sobre a ovariotomia e a molestias para allivio ou cura das

quaos esta operação é mais particularmente adoptada. 'fheso apresenlada e su tentada
para vorificação de titulo perante a Fac. de Med. da Bahia em Maio de 1868 por
Alexander Paterson. B{~h'ia, Typ. de 'l'ou1'inlw & Comp., 1868, in-4,.o gr. (B. da F.)

7437.- Those apresentada á Fac. de !\fed. do Rio de Janeiro o sustentada em 25
de ovembro de 1868, pelo dr. Julio de Miranda o Silva. Rio de Janeil'o, 'l'yp. do
Apostolo, 1858, in-4,.o gr. de 4, ff., 4,6 pp., 2 ff. (B. da F.)

Ponto': i ,0 Operações recla.maàas pelas fistulas vesico-vagina.es j 2.° Infanticidio
por omissão; 3.° Operações reclamadas pelos tUlllores lJemorl'hoidaes j ~.o CantlJaridas
consideradas pbarmacologica e tberapeu ticamenlc.
7438.-Breves considerações sobre o tratamento da coarctações llretraes, e parti

cularmente sobre a uretrotomia interna. Pelo dr. III. ~L Pires Caldas. V. Gaz. Med.
da BaMa, lU (1868-69), pp. 37 o 49. 11 {f)

Exp.: Dr. J. Z. do Monezos Drum.
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Exp.: DI'. J. Z. <10 MOllo'l.es BrnO!.

7M,,0.- Extrncciio de um calculo vesicnl volumoso prln talha prerectral. .. Pelo
dr. M. M. Pires Cnldas. V. Gaz. Med. de! Ballia, UI (1.868·69), pp. 253 e 265.

Exp.: D,'. J. Z. do Menozos BI'lIIll.

7/l4,1. - Thi'se apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada 001 26,
de Abril de 1869, pelo UI'. José Augusto da Fonseca Lontra. Rio de Juueiro, Typ.
do A1Jostoto, 181;9. in-~.o gr. de lj, JI'., :H pp .• 1 fi. (13. da F.)

Ponto: LO Das opel'açõe reclallladas pelos estreitamentos (h1. uretlJra; 2.° DiagnmJ
tico e tl'atall,ento das felires perniciosas IlIaLs fl'l'quentes nu Rin de Jalwiro; 3.° Da
eclampsia durante a prenhez e o parto; ~.o Distincção eutre a morte real e a morte
apIJal'~n te.
76,4,2.- l'hese apl'esentnda á Fac. de Med. da Bnbia pnra ser sustentnda em

Novembro de 1.869 para obter o grau de doutor em mediei na, por Gentil Pedreira.
Baltia, Typ. de J. G. Toul'inh,), :1869, in·6,.o gr. de i 11.,!l6 pp., I fi. (8. da F.)

Pontos: 1.° Das Indicações e conlra-indicações da uretl1rotomia interna; 2.° A
glycerina considel'ada COII'O vel1iculo pllar,"aceutico; 3. ° Morte subita durante o
parto e immediatamente depois d'elle; 4.° Tratamento daangllla dill11l.ilerica.
7M3. - These apresentada it Fac. de Med. da Bahia pal'l) ser sustentada em

Novembro de 1.869 POI' Clodonêo Heleodorio Celestino ... Hum de obter o gráo de
doutor em medicina; Bultia, Typ. do DiMio, 1.1:;69, in-6,.o gr. de :1 fi., 3:2 pp.,
1. n. ( B. da F.)

Pontos.' L° Região perineal e tallJas perineaes; 2.° AstlJma; 3.° Pustula mali
gna e seu tratratamento ; 4.° Xampes medicamentos.

74,6,1),.- Fac. deMed. da Bahia. LODas indicações e contra-indicações da urethro
tomia interna. Theso para o douclorado em medicina apresentada e sustentada em
Novembro de 1.870 por Philo-Creào ( Ambrosio). Bahia, Typ. de Marques, Ar'istides
& C., 1.870, in·4.0 gr. de ifl., 1.8 pp., 1. fI. (B. da F.)

Proposições: 2.° Respil'açào dos vegetaes: 3.° Influencia da syphilis sobre a
marcba da prenhez; lJ.. ° l\ledicaçáo anti-syphilitica.

7"'Mi.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
30 de Novembro de :1870 pelo dI:. Julio Francisco Torres. Rio de Jemeiro, Typ.
Uniu. de Laem11lert, 1.870, in-6,.o gr. de 4 tr., 6,5 pp., i fi. (B. da F.) .

Pontos: i.° Qual o melhor meio de tratamento para a cura rad ical dos hydro
ceIes? 2.° Diagnostico dit'ferencial da febre amarella e febre biliiosa dos climas
quentes; 3.° Das modificações quese notão no utel'O occasionadas pela prenhez;
4.° Estudo cIJimico pllarmacologico sobre o esporão do centeio.

7446.- These apresentnda it Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
30 de Novembro de 1.870 pelo dr. José Antonio Pereira da Silva. Rio de Janeiro,
Typ. Perseverança, Hl70, in-6,.o gr. de 3 ff., 6,0 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos: L° Qllal o melhor meio de tratamento para a cura radical dos bydroceles ;
2.° Do valor dos meios cil'Urgicos no tratamento do varicocele; 3.° Etiulogia, patllo
genia e tratamento da cbyluria; 4.° AI' atmospherico.
7447.- Tbese apresentada ã Fac. de Med. do Hio de Janeiro e sústentada em 5 de

Dezembro de 1.870 pelo dr. Oscar Adolpho de Bulhões Ribeiro. Rio de Janei1'o, Typ.
;'0 Apostolo, 1.870, in-6,. ° gr. de 4 tr., 57 pp., 1. 11. (B. da F.)

Pontos: LO Urethl'otomia; 2.° Diagnostico dit'ferencial das Illolestias docoracão;
3.° Que melhor meio de tratamento para a cura radical dos hydroceles; 4.° 1Ile1eo
fologia: magnetismo terrestre.

74',,8.- These apresentnda 1ã Fac. de Med. do Rio de Janeil'o e sustentada em õ de
Dezembro de 1.870 pelo dr. Antonio Manoel Alves do Rego. Rio de Janeú'o, Typ. de
J. Lobo Vicmne!, :1870, in-4.0 gr. de 7 ir., 50 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Ovariotomia; 2. 0 Medicação anestllesica; 3.° IIemostasia por acu
pressura; 4.° Do aborto criminoso.
76,~9.· These apresentnda á Fac. de Med. do Ria de Janeiro por ManoeI Pereira

Cabral Junior. Rio de Janeil'o, Typ. Perseverança, :1870, in·6,.o gr. de 4 lI., 45 pp.,
1. fi. (8. da F.)

Pontos: LO Da ul'ethrotomia; 2.° Do diagnoslico em geral; 3. 0 J)os f8I'i'l1len.•
tos da ul'etllra; /L.O AI' atmospbel'ico.

76,39.- Novo dilactilelor elo sr. Voillemier, cirurgião do Hõtel Dieu, para os estreita
mentos da uretra (pelo dr. Belfort Rolto). V. Gaz. JJ:Jed. da Bahia, III (1.868-69),
pg. H.
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Pontos: LO LiLllolricia; 2.° Almospllera ; 3.° Fracturas complicada; 4.° LesM
organicas do coração.
Z4,74,. - These apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro pai' Luiz Alve Pe·

reira Jl1niúr. Rio de Jnneiro, Typ. de Pinhei1'o e Comp., 18i3, in-~.u gr. de i Q.,
52 pp., 1 tl. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Urethrotomia; 2.0 Da nOr; 3.° Da febl'e puerperal; 4.° Pneu
monia.

74,75.- These apresentada 3 Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Leocadio José
Correa. Rio de Janéiro, Typ. def/yppolitoJosêPinto, 1873, in-4,.o gr. de i n., 6:1 pp.,
i n. (B. da F.)

Pontos: LO Litllotricia ; 2.°Febre amarei la; 3.° Das mudanças que se operam no
ovo bumano desde a fecundação até o completo desenvolvimento do feto; 4.!' Das
stricllnaceas e seus prod uctos pbarmaceuticos.

V. Analysepelo dr. A. C. del\Iiranda Azevedo na Rev. illed., 1873-74, pg. !l8!.

7476.- Ti1e e apresentada a Fac. de Med. do Hio de Janeiro por José LcopoldQ
Ramos. Rio de Janeiro, Typ. AC(tdemica, :1873, in-4,.o gr. de i fi., 68 [p., i n.
(8. da F.)

Pontos: 1.0 Litbotricia ; 2.° Da flOr; 3.° Do aborto provocado; 4.° Da vaccina
ção e revaccinaçao.
7!J,77.· The e apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Guilherme Arronso

de Carvalho. Rio de Janewo, Typ. Univ. de Laemmm·t, :1873, in·lJ,.o gr. de i fi.,
85 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: 1. ° Ovariotomia; 2.° Da flôl'; 3.° Do aborto provocado; 4. ° Pneu
monia.

74,78.- Ti1ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Affonso Pereira
da Silva. Rio de Janeil:o, Typ. Academica, 18i3, in-lJ,.o gr. de i fi., 52 pp., 1 n.,
1 ma'ppa. (B. da F.)

Pontos: LO Ovariotomia; 2.° Do aborto criminoso; 3.° Abce so urino o; 4.° Da
ind ir.a ções e con tra·indicações do brom ureto de potassio no tratamen to das moles
tias nervosas.
74,79.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Rodrigues

dos Santos Filho. Rio de Janei1'o, Typ. da'Amel'ica, :1873, in· /1.0 gr. de:1 n., 6'J, pp.,
i tI. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Oval'iotomia; 2.° Dos vinhos como excil1ientes dos medicamentos;
3.° Das cond ições pa tllogen lcas, do diagnostico, e tratamen to da molestia conllecida
com o nome de beri-heri; 4.° Dos poJypos do recLO.

74,80.- 'fhese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Miguel Archanjo
da Silva. Rio de Janeiro, Typ. daLuz, 1873, in-4.0 gr. de i fi., 81 pp., i n., lJ, fig.
no texto. (B. da F.)

Pon los: LO Ovariotomia; 2.° A tmospllera ; 3.° Do tratamento das bydarluroses;
4." 00 aleitamento natural, artificial e mixto em geral, e em particular do merce·
nario, em relação as condições da cidade do Rio de Janeiro.

74,81.- Ovariolomia dupla. Extirpação de um tumor fibroso do ulero (pe ando
vinte libras e meia) dos dous ovarios e da parte super-vaginal do ntesmo utero.
V. Rev. ilIed., 1873·74" pp. ii e 26. (B: da F.)

74,82.- Observação de um caso de elephanLiasis do escroto e do peni , operaç:io da
ectomia; cur:!. (Por J. n. Baptista Pereira Neno.) V. Rev. Med., :1873-74" pg. 199.
(B. da F.)

74,83.- These apresentada fi Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Torquato Rodri·
gues VilJares. Rio de Janei/'o, Typ. Univ. de E. & H. Laelllmel't, 1875, in-4,." gr.
de 2 JI., 76 pp., i fi; (B. da F.)

Ponlos: LO Operações reclamadas pelos calculos vesicaes; 2.° Fôlbas; 3.° Am
putação da cOxa no Lerço superior; 4. o Do valor das inve ligações therrnomelrica
no diagnostico, progno tico e tratamento das pyrexias que reinão no Rio de Janeiro.

7/184. - Tbese apresenlada á Fac. de Med. do Rio dr. Janeiro por José Maria Perei-
ra Monteiro. Rio de Janeü'o, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, :1875, in-lJ,.o gr. de
2 ir., 51 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: 1.° Operações reclamadas pelos calculos vesicaes; 2.° Ahorto criminoso;
3.° lndicaoõe' do forceps () da versão podalica; 4.° Hypoemla intcrlropical. r.

n ~
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74,85.- TIJe e apre eutada á Fac. de Med. do Rio de J~neiro por Ernesto Bartholo
meu de Barro . Rio de Jrmf.i7·o, Typ. de P inheó'o &: C.·, i875, in-q,. o gr. de i fi., 69 pp.,
1 fi. (8. da F.)

Pontos: LO Operações reclama~as pelos calculas ve i.cae ; .2. 0 !"Iôr; 3.° Indic~
çõe do forcep e da ver ão podallca; 4. ° Do valor da Invesllgaçoe. lpermolll.etrI
ca no diagno. lico, prognostico e lratamento das pyrexlas que reJnuo no RIO de
Janeiro.
74,8(j.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pai' Manoel José

Duarle. Rio de laneh'o, Typ. de Domingos Luiz dos Santos, i877, iu·!]"o gl'. de i fi.,
50 pp., 1 n. (B. da F.)

Pon tos: L ° Operações reclamadas pejos ca Ir,ulos vesicacs ; 2. ° Do aborla cri mi
noso; 3.° Do ol'ganicismo; ~.o Do sangue.
74,87. - Tbe. e apresen lada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Tri tão de

Carvalho. Rir) de Jallei7'o, Typ. Celltl'al de Bl'own &: Eval'isto, 1877, in-q,. ° gr. de i n.,
70 pp., 1 a. (B. da F.)

Pontos: LO Operações reclamadas pelos esLreitamentos da uretln'a; 2.° Do aborto
criminoso; 3.° Do till'Olllbo vulva-vaginal; 4.° Lesões organicas do coraçãO.
7488. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Jo é Barboza do

Sanlo~ Junior. Rio de Janeil'o, Typ. da Re{01'l1w, 1877, in-q,.o gr. de 2 Jf., 69 pp.,
1 fi. (B. da F.j

Pontos: L° Operações reclamadas pelas reteJlçÕeS de urina; 2. 0 Do infanticidio;
3.° Diagnostico das prenlJeze ,causas de erro; 4.° FalJre amarella.

7489. - Tbese apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim Augusto
da Silva Guerra. Rio de Jm,eiro, Typ. do Imp. Inst. Al·l., 1877, in-q,.o gr. de 2 Jf.,
'112 IIp., j :fi., 2 qnadros est. (B. da F.)

Pontos: LO Da oper~ções reclamadas pelos estreil~mentos d~ uretbra; 2.° Ar;
3.° Das operações reclamaclas pelas relenções de urill~s; ~.o Febr!:'amareJla.

74,90.- The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Jo é de Sá
Junior. Rio de Janeiro, Typ. (lo Imp. Illst. Art., i877, in-4,. ° gr. de 2 tf., 69 pp.,
2 Jf. (B. da F.) .

Pau tos: 1. ° Operacões recla,nadas pela retenção de urina; 2.° Da aspbyxia em
geral; 3. o Diagnostico'das prenbezes, causas de erro; 4. o Febre amareJla.

7!l,91. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João da Costa
Lima e Ca troo Rio de Janeiro, Dias da Silva hmiOl', i877, in-4,.o gor. de 78 pp.,
i n. (B. da F.)

Pon to : 1. ° Das oper~ções recla madas pelas retenções de ourilla ; 2. ° Do calôr em
geral; 3.° Da aulonomia oa cellula; 4.° Epitep ia.

74,92.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Carlos Tei
xeira Brandão. Rio de Janeiro, TYJ1. de G. Leuzingel' & Filhos, i877, in-4,.o gr. de
iOi pp., t tI. (B. da F.)

. Pon tos: LO Operações reclamailas pelos estreitamentos da uretlJra; 2.° Das
qUinas; 3.° Do melbor mel boda de Lratamento das fel'idas accidentae. e cirurgicas;
4.° Lesõesorganicas do coração.

_7493.- Indicações e contra· indicações da operação da lalba. Tbese inaugural de
Joao FranCISco Lopes Rodrigues. Bahia, Typ. da Tl'ibttna, i878, in-4,.o gr. de 5 tL,
12i pp., j fi. (B. da F.)

Ponlos,d,e proposições: LO. Qual a. mel hor forma pbarmaceu lica para empregar-se
ooleode I'Iclno;2.0 PilllJo~enladodlabetes assucal'ado; 3. o AlJcessoporcongestãoe
seu tratamento.

ngq,.- These apresentada á F~c. de Med. do Rio de Janeiro por José Pereira da
Silva Vianna. Rio de Jaueiro, T!JJ1. de J. de Aguinr, i878, in-4,.u gr. de i fi., 6i pp.,
i fi. (B. da F .)

Pon tos: i. ° Operações reclamadas pela bematocele vagina I ; 2. ° Do envenena
men to pelo acido prussico; 3. ° Diagnostico e tratamen to da ped ra na bexiga; li. o
Tetano.

7q,95.· Observação de uma operação de talha perineal-bilateral para extracção de
um calculo vesical pesando 29 grammas pelo dr. Fernando Francisco da Costa
Ferraz. 1879.V. Ann. Bras. de lIfed., XXXV (i883-84,), pg. 355. (B. daF.)



58'7

7496. - 'L'he e apresenlada á Fac. de ~r d. do Rio de J,meil'o por AI/) rlo Bo
drigue Barco/los. Rio dI! Janeil'o, Typ. Cenlral de Ev lristo R. cl'J Coilta, i879, io·4. o
UI'. do i n., 85 pp., 1 n. (B. da F.)

Ponlo : LO Operações reclamadas petoscalculos vesic:w ; 2. o Do eOl'ellenal1JOnto
pelo pl1 sphoro; 3.° OIJeraçÕ s reolnmadas pelo, estreita.mentos da l1rcllJl'a; lLo
Hemorrl1agia cerebral.
7497. - Operaçiio dl1 lalha pelÍllc<ll e Iilhucl<lstica, exigida pr-Jo enorme volume

de um calcnlo ve ical; pra ti ',Ida pelo dr. Pedro Alfon"o Franco (pelo mO·ll1u). V.
Al'ch. de ,lfed., Cir. e Pltal'lIl. do B,'azil, n.°::l, i8~O, pg. 2. (R. da F.)

749 .- Fac. d l\léd. de Pari. These pour le dúclorül en méuecine pré.enlée et
outenue le 6 Aollt i880 a 9 heures du matin par ti. CoutinllO. Point de di erlalion.

De I'évacuation des fragments calculeux apre la lithotride. Pal'is, Impr. Arnollx de
Riviere, 1880, io-4.0 gr. do 2 IT., 6l~ pp. (H. da I".)

7499.- Fac. de Med. da Babia. The e para o doutorado em medicina apre entada
por Jo~ó Luiz do Santos P·reira. Bflhia, Imp;'ensa Economica, 1880, iu·[~." gr.
de 2 JI., 53 pIJ., i n. (B. da F.)

Pon lo -: i .° Considel'açõ s sobre a ova riolom ia, sllas ind ieaçóes ; 2. ° I~ ludo acorca
rio extractos phal'lllaceuticos, crilic:l a respeito dc lia COII istpncia e Ilrcllaraç,io ao
"aeuo c ao ar Jivl c ; 3. ° CI i tica das cli versas lheorias do dia beles a sucurado ; ,í," Con·
sicleraçõcs sobre o aborlo.
7500.· Fac. de Med. da B:thia_ Thc,e para (I doutorado em medicina apre:entada

por AnLOnio Euzebio Brandiio. Baltia, Typ. de Lopes Velloso l\o C., i880, ill-q,.o gr_
de 31f., 86 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Qvariolomia; 2° Hypoemia intertropieal; 3." Emprcgo Llos anes
tbesito, duran le o ll'a balilo do parto; 4." A'Ilb yxi'a por e-lru ngu lação.

7501. - The~e para o douturado cm medicina apre entada por José de Barros de
Andr<lde Lima. Bahin, Imprensa EconomiClt, 1880, in·[~.o gr. de i n., 63 pp., 1 n.
(B. da F.)

Pontos: 1.0 Apreciação cios meios empregados na cura dos estreitamentos da
uretbra; 2.° Exl1umaçõc- juridicas; 3.° Considerações acerca do . ignaes dc ccrteza
ab olula no diagnostico da prenIJez; 4.° D s divor:os tratame/llos da pneUmOnii\ com·
paraLlos COIU a expeclaçào e sua prefercncia I ela ti va..

7502.- These in:lllgural apresentoda â Fac. de M LI. da l3ahia pai' Anlonio Pedvo
Carneiro d<l Co'ta Reis. BaJtia, 1I1Iprenil f b Ecollomic l, 18 O, in-4.0 gr. de 2 fr., 83 pp.,
i n. (B. da F.)

Ponto: Lo Aprecia :lo dos meios empl-egados nRi cum do estreitanlcntos da
ureLlH'a; 2.0 Suicidio em sllas relações medico-Iegaes; 3.° Con iderações sobre o allol'lamenlo; l~.o Dosdivel'sos tralamcntosda pl1elll1lonia comparados COO1,l expectação e
sua pccferencia rela,ti va.
7503.- Those inaugural ap'l'esenLada â Fac. de !vIed. rla Babia p;ll'a . el' publica

mente su lentada para o douloramento de PorOrio Ferreira Vello o. Pontos. Apre
ciação dos methodos em pregado na cura dos estreilamentos organ icos da urethra.
Aborlo criminoso em suas rclações medico-Iegaes. Quae. o meios de ab orpç1ío dos
medicameo tos. Considerações acerca do nborto. B l!Úrb, Typ. Empreza Cai.ceiral, i88i,
in-4." gr. de 3 tf., 61 pp., i fi. (B. da F.)

7ãOl~.- 'fhese inaogurnl npre cnlad\1 <Í FiIC. de Med. da Bahia POI' Manoel Fran
cisco da CosIa .IlJl.Jlior. POJlLO . 00- d iver$os meios em pregadQs na CU l-a dos estrei ta
mentos da uretllra. SuÍiCiclio em suas relnçõe medieo-IPIt~es. RheumaLismo articl1lar
agudo. G~ngrena lJ sua otyologi;l. B dd7, Typ. Constitucional de F1'UII[!'l GU8/'I'n, i88,1,
in-4.0 gr. de 5i pp., i fi. (B. da F.)

750tí.- 'fLJese apre. CI tad~l á Fac. de lI'Y'ed. do Rio de JrmeÍ1;o e snstentnda pelo
dr. Henrique de Freitil Araojo, em i2 de DezemlJro de 1881. Rio ele Janei'ro, Typ.
Cnntl'al de Eva1'islo Rorln'iqllCS da Costlt, i88,L, irl-6.... gr. de q, [., 6! pp., ,1 U. (D. da F.)

Pontos: LO \Jl'elurotornia interna; 2.° E.ludo' medico legal das manclla d/l
sangue; 3.° Pa·ralielo entl'eU! lalhu c'a Ji.tllo ricin; 4.° DC!l diagllostico e' tl'atnmen'to
ma urelllia.

7506. - Tilese apresenlada á Fac. d€ Med. do Rio do J;mei 1'0 e :u lenlada em 12 de
DezembJ:O de i88L pelo duo Alfrerlo lIfeuilla Banreto' de Bnrro' Fatt:ão. Rio do .lameira,
'B,IJ]J. de .l.B. dJIJlOliveil'a, 1881, iJn-~.o'gll. de fuill., 38 pp., 1Ifl. (B·. da F.)

I'ontos: II.O 0va'riotomin ;'2.° IDo opio; 3. 0·Rnesbl1esü:o ; 4.° Dos casaJll)enl,os em'
l'elaçü@ á Ilygiene~ 1.-f"I~
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·7fí07.- These npresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro o sustentada em 13 de
Dezeml.Jro de 1881 pelo dr. Jusé Rudl'igues Fertlandes. Rio de Janeil'u, Typ. Litler(l,'ria,
1881, jn-~.o gr. de 3 II., 5i! fJp., 2 ff. (B. da F.)

Ponlos: LO Urethrotomia inLerna; 2.° Do opio; 3.° Parallelo entre a talha e a
li thoLricia ; ~. ° Nepb ri te parencb ymatosa.
'71108.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em

H de Dezembro de 1881 pelo dr. Edoardo dn Cunha Guirllarães. Rio de Janei?'o,
Typ. Lombaerts & Comp., i881, in-~.o gr. de3 ff., ~6 pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponto ; LO Urethrotomia interna; 2. °Opio; 3.° Anestl1esicos; 4.. ° Ictericia.
71í09.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 17

de Dezembro de 1881 pelo dr. Joaq uim Antonio Dutra. Rio de Janeiro, Typ. Lom
baerts& Comp., 1881, in-~.ogr. de2ff.,59 pp.,l fl. (B. daF.)

Ponlos: LO Ovariotomia;:l.° Do opio; 3.° Paralle10 entre a talha e a litholricia;
4.° Hydropisias.
7fíiO.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Gon

çalves dn Silva. Rio de Janeiro, Typ. Imprensa Industl'ial, 1881, in-~.o gr. de i fi.,
50 pp., 1 fi. (B. da F.) .

Pontos: Lo Ovariotomia; 2.° Das quinas; 3.° Anesthesicos ;4.0 Da araróba, sua
ac.ção physiologica e tberapeutica.
7511.- These apresentnda á Fac. de Med. do Rio de Jnneiro por Benigno Alfredo

de Assis. Rio de Jan~'i?'o, Typ. de J. D. de Olivefra, 1881, iu-4.0 gr. de i fi., 82
pp., i fi. (B. da F.)

Pon tos: LO Ovariotomia ; 2.° Do opio; 3. ° Urethrotomia in Lerna ; 4. o Do bulbo
considerado como orgão de transmissão e centro de innervaçào. .
7512. - These apresen tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Arthur de Castro

Araujo. Rio de Janei?'o, Typ. e Litlt. de MlJreira, lI!aximino & C., i881, in-4.0 gr.
de 1 fi., 67 pp., 10. (D. da F.)

Pontos: LO Ovariotomia; 2.° TIJeoria do antidotismo e antagonismo; 3.° Phle
gmatia alba dolens; ,~, o Do diagnostico e tratamento elo cancro do ligado.

7513.- 'flJese apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Samuel de Avilez
Carvalho. Rio de JaneÍ'l'o, Impl'ensa Industrial, 1881, in_~.U gr. de i tI., 60 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos: LO ParaI leIo enLre a lalba e a lithotricia; 2.° Ozona; 3.° Tetano; 4.°
Curativo das feridas accidentaes e cirurgicas.
75'14.- These apresentnda á Fnc. de Med. do Hio de Janeiro por Arthur Pereira

de AWl'edo. Rio de Janeiro, Typ. de J. D. de Ol'ivC'Í'I'a, 1881, in-4.0 gr. de 1 f].,
61 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO UretlJrotomia int6rna; 2.° Da opio; 3.° Curativo das feridas aeci-
dentaes e cirurgicas; 4.° Do diagnostico dosabscessos do figado. .

7515. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e 'ustenLada em 13
de Dezembro de 1882 pelo dr. ProLasio Antonio Alves. Rio de Jane i'l'o , Typ. de J.
D. de Otiveim, 1882, il1-~.o gr. de 1 fi., 46 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Pamllelo entre a divulsão e a urethrotomia interna; 2.° Das
strycbnaceas e seus prodllctos phal'rnaceul.icos ; 3.° Estudo comparativo da talha e
da lil.hotricia nos calculos vesicaes ; 4..° IcLericia.
7516.' Tbese apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por José da Silva

Pires Ferreira. Rio de Janei?'o, Typ. de Fernandes, RibeÍ1'o & C., 1882, in-~.o gr.
de 1 fi., 21 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Estudo comparativo da talba e litbotricia nos calcnlos vesicaes;
2. ° ESLudo medico - legal dos cicatrizes; 3.° Estrabismo; 4. ° Cancro do esto-
Inago. .
7517. - Disserta~ão. Da ovariotomia llntisepticll abdominal. Proposições. These

de habilitaçáo apresentada á Fnc. de Med. do Rio de Janeiro afim de obter n faculdade
de exercer a profissão medica no Imperio do Brazil por Christovão Pereira Nunes .. '
doutor em medo pela Fac. de Med. da Univ. de Bruxetlas. Rio de Janeiro, TUp.
Lomb:Lel'ts & Comp., 1883, in-4.0 gr. (B. da F.)

7518.· Dissertação. Estreilamento da urethra e seo tratamento. Vinho medicinaes.
Hypoemia inLértropical. Feridas por armas de fogo. These apresentada á Fac. de Med.
da Bahia, afim de obter o gráo de doutor em medicina, por Xisto Jorge dos Santos.
Bahia, Litho-typ. lIfimnda, 1883, in-4.0 gr. de 2 ff., 70 pp., i fi. (B. da F.)



589

L

Operações practicadas na cavidade abdominal e seus orgãos

751.9. - These apresentada á Fac. de Med. do lUa de Janeiro e sustentada em No
vembro de 1.860, pejo dr. Antonio José de MelJo. Rio de Janei7'O, Typ. do Diudo do
Rio de Janeit'o, 1.860, in-~.o·gr. de ~ ff., 22 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Operações empregadas contra os estreitamentos do recto; 2. 0 Podridão
~o '!I<?sP!tal; 3. 0 Symptomas fornecidos pela voz e a palavra; 6-,0 Das exhumações
Judlclarlas.

7520.- Dilatação forçada do anus ou operação de Recamier. Por J. R. de Souza
Uchôa. V. Gaz. Med. da Bahia, III (1.868-69), pg. 23q,.

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

752!. - 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada para o
concurso a um lugar de oppositor da secção de sciencia cirurgicas pelo dr. Claudio
Velho da Malta Maia. Rio de Janeit·o, Typ. do Apostolo, 1.871., in-g,.o gr. (B. da F.)

Ponto: Tratamento cirurgico do estrangulamento intestinal interno.
7522. - Sobr'e dous raros accidentes da paracr.ntéses abdominal. Pelo dr. J. F. da

Silva Lima. V. Gaz. Med. da Bahia, vn (1.873-74), pg. 49.
Exp.: Dr. J. Z. do MODOZOS Brnm.

7523. - Complemento da historia da rectotomia interna publicada pelos e tudiosos
acad. os srs. Araujo e Cunba 001 sua collecção de observações. Pelo dr. J. A. de
Freitas. V. Gaz. Med. dct Bahia, Vil (i873·74), pg. 303.

Exp.: Dr. J. Z. de ~loDezos Brum.

752q,.- Um caso de extirpação do rim seguido de cura (pelo dr. R (odrigue ) Pei
xoto). V. Rev. jl'Ied., 1.877, pg. 1.97. (B. da F.)

7525. - Da extirpação do intestino recto (pelo dr. José Pereira Guimarães).
V. Rev. Med., i878, pg. 7. (B. da F.)

7526.-Extirpação do intestino recto (por Pedro Alfonso de Carvalho). V. Rev .
.ilIed., 1.878, pg. 128. «B. da F.)

lU:

Autoplastias

7527 ... Algumas considerações sobre a rhinoplastia. These apre entada e publica
mente snstentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 1.6 de Dezembro de
1.8q,3 por João Baptista de Lacerda. Rio de JaneiTo, Typ, Franceza, i8q,3, in-4. o gr. do
1.7 pp. (B. da F.)

7528. - Cheiloplastia em geral e pelo methodo indiano a duplo retalho. The e
apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 4 de Dezembro de i849,
por João Pereira de Azevedo. Rio de Jane~t·o, Typ. Univ. de Laemme?'t, 1.8q,9, in-4. o gr.
de 5 ff., 1.ti pp. (B. da F.)

7529. - These a presen tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada no dia 3
de Dezembro de 1.8ií3 por Joaquim Jo~é de Sampaio. Rio de Janeiro, Typ. do 'l'!teatro
S. Pedro de Alcantara, i853, in-4. o gr. de 2 lf., i6 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Tratar da aulopl~stia em geral, e em particular da rbinoplastia.; 2."
Exislem di ITerenças en tre a febre bill ios~ dos a utbores e a febre amarelJa, ou esta não
he senào o seo mais ai to grão 1 3. o Que fenolllenO$ se passão no pel'icarpo na epoca da
dessilllinação 1 Que acções lanlo cbimicas como vitaes tem lugar durante a germi
nação de uma semente 1

7530.- These apresentada á Fnc. de Med. do Rio de Janeiro por José Sariano de
Souza. Rio de Janei'/'o, Typ.de Querino&.bmtío, i860, in-q,.o gr. de 1. fi., 32 pp.,
i fi. (B. da F.)

Ponto: LO Operações que l'eclamão as lesõe dos labios; 2. 0 Blennorl'bagia ure-
trai; 3.o Das exbumações j udicial'ias ; 4. o Indicações. 'v~
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7531. - Memoria obre a urauoplastia e staphyloraphia a propo-ito de dous casos
em que com o mais feliz re ultado foi praticado por duas vozos cada uma des as ope
raçõe pelo profe <01' V. Saboia. V. O Pro.rJl·. 11Ied., I, pp. 23lJ,,262, 34,5, 378, 1103,
4,27, 45~. lB. da F .)

75:12. -Chei loplastica por transplantação, l'binoplaslica pelo melhodo ind iallo, e ura
nopla tica p lo proce so de Langenbeck, pralicadas no mesmo individuo, e recla
mada, por extensas perdas de .ubslancia, provenien le de causa tra uma tica. Besul
lado completo. Pelo dr. O cal' fiulhões. V. Al'eh. de .lIed., Gil". e Pltarm. do Bmzil,
n." 2, 1880, pg. 1, com 3 grav. (B. da F.)

N

Anesthesia cirurgica

7533. - Breves c'n iderações sobre a inspirações do alher 5ulplllUico consideradas
como llIeio capaz de servir a suspender a sensibilidade dos enfermos operados; por
Francisco Ferreira de Abreu, doulor em medo V. Al·ch. Med. Bms., III (18'.1,6-4,7),
pp. 230,253; e IV (18~7-48), pg. 58. (B. da F.)

753(1,.· Memoria sobre a inspiração olharea, como meio de prevenir n dàre', que
e desenvolvem durante as opernçõe ; ... por ... o dr. J. R. Nuno. ,. Are/L Med.

Bras., IV (184,7-li8), pg. 31. (B. da F.) .
7535. - Etilerização; extrncção de um carcinoma sem dor; polo dr. L. de C.

CHrreira. V. Arelt. i1Ied. Br.ls., IV (184,7·li8), pg. 21l1. (B. dn F.)
75J6. - Ether ulrurico. Applicação nova de um meio velho. (Pelo dr. 1\1. F. Fer

reira de Carvnlho.) V. .4.nn. de 11fed. Bt'as., II[ ('1847-4,8), pg. i\}.
EXIl.: Bill!. Naciooa!.

7537.- Caso de applicação do chloroformio : observação lida em sessão geral de
8 de Abril de 18~8 (pelo dr. Bompani). V. Ann. de 1l1ed. Bras.,' III (i84,7-lJ,8),
pg. 267.

7538. - Alguma reflexões sobre o modo mais proprio de applicar o chloroFormio
como meio anesthe ico em cirurgia; pelo sr. dr. Bompani. V. Ann. de ,Vedo Bras.
IV ('1848.4,9), pg. 29.

Exp. : Bibl. Naciooal.

7539. - Novas experiencias com o chloroformio. Observação lida .•. no dia '19 de
Abril uo 1Sq,g; pelo sr. dr. Bompani. V. Ann. de llfed. Bras., IV (18lJ,8·4,9),
pg. 1.93.

EXIl.: Bibl. Nacional.

7510.- Mais um faclo a favor da nc '[io insensibilitante do elher sulphurico nas
operaçõe- cirurgica . (Por Salvador Machado d'Oliveira.) V. Ann. d3 Med. Bms.
IV ('184,8·49), pg. 265.

E~Il.: BiLl. Nacional.

754,'1.- Broves considerações ácarca das propriedades anestheslcas do elhel' e do
chloroformio e sua applicação á cirurgia, obstetricia e therapeutica. Tbese npresen
lada e publieam nte u lenlada perante n Fac. de Med. da Bilhia no dia 5 de
Dezembl'o de '1851 por Fiel :to é de- Carvalho e Oliveira ... para obter o gráo d.e
doutor em medicina. BctiLiIJl, 1'yp. de João Alves PortellCt, 1851, in-!1. o de ã lI.
20pp.,21L (B. daF.)

75lJ,2. - B-reves con i1derações sobre as inspilrações do etheu sulphul'ico, conside
radas como meio capa~ da servil' a suspender a sensibilidade do~ enfel'm@s opel'an·
do . Memorin ... pelo sr. dI'. Fl'ancisco Ferreira da Abl·CU'. V. An:n. B)·l1Js. de Mecl.,
VJTI (:1852·53), pp. H ..

EX1l.: Bibl. Nacional.

754,3.- These [Ipresen,tada á Fac. de l\{ed., da Babia e.susteUltaàn, em Novembro
de 1858 para Oblel' o gráo de doutor em medicina por Manoe-l Nun,es Affonso de
Brillo. Pontos. Regra praticas sob.re o empl'ego da aneslhesia na therapcu.,tica
cirurgir.a. Qlie circumstancias concorrem para I)pparição da febre amarella na Bah,ia
em eerlas e determinadas epochas do anno ~ A albuminuria que apparece duran,le a
prenhtlz dependerA da mesma causa, que a que sobrevem na escarlatina e no cholera
morbu 'I Como reconheci:r·se que houve aborto em um eas@ medico-I'egal'? Ba!tiCt,
1'yp. de Ga1'los Po,g.rJetti, 1858, in·4.0 gr. de 2 lI., 33' pp. ('B. dn F.)
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754,~.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e suslentada para o
concurso a um lugar de oppositor da ec~1io de ciencia cirurgica pelo dr.
Vicente C:mdido Figueira de Saboia. Rio de Janeiro, TY}J. de D. L. dos Santos,
1859, in-~.o gr. (B. daF.)

Ponto: AneslIJesia cirUl·gica.
75M;.- These apresentada á F,IC. de Med. da 8ahia e perante a me ma publica

menle susLenlada por Joaquim Augusto Muniz Barreto, afim de obter o gráo de
doutor em mecl iL:i na. Pontos. 1. o Regras pratica da aneslhesia na Ihera pen lica
-cil'urgica. 2. 0 U1cera~ões do utero. 3. 0 Iodo, sua acçiJo phy iolo~ica e therapeutica
~.o Pode-se considerar legitimo herdeiro o filho de nma viuva, que na ceo dez
mezes dr.pois da mol'Le de seu marido? Baliin, Typ. de Ant. Olavo da Prança Guena,
1859, in-i.o de 6 JI., 36 pp., 1 fi. (B. da F.)

75[16.- These :>pre entada á Fac. de Mrd. do Rio de Janeiro e su tentada em 20
de Novembro de 1861 pejo rlr. Duarte Paranhos Sclllllel. Rio de Janeú'o, TY71. de
Fl'ancisco de Pauta Brito, 1861, in-i.o gr. de 2 If., 70 pp., 1 n. (8. da F.)

Ponlos; LO Con iderações gerlles obre os alTentes ane lhesiros em relação á
pratica da cirurgia e ohre os meios de removeI' os accidenles que eJll's podem deler
minH; 2. o Hypnoti mo appl icado ás opcraçõe cirurgicas; 3. o PII y iologia da
medulla espinbaI; !~.o Do envenenaOlelllo em geral.
75~7. - These apresentada á Fac. de Ml'd. do Rio de Jan iro e su tentada em 2q,

de Novemhro de 1863 pelo dr. Raymuudo Mendes Vianua. Rio de Janeil'o, TY}J.
Univ. de Laemmert, 1863, in-~.o gr. de 4. IT., 38 pp., 1 n. (8. da F.)

Pontos; LO Da aneslhesia Cirlll'gica; 2. 0 Albllminuria, quaes a condições pa
Ibologicas que a delerm inão 1 3. 0

• Varicocele ; 4. o Hydrosta Lica e L1yd rod yna mica.
7M8. - Anestllesia local (por S. L. [Silva Lima]). V. Gaz. 1I1ed. da Brrhia, I

(1866-67), pp. 25, 48.
Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Drom.

75~9.- Anesthesia local (por A. Paciüco Pereirn). V. Gaz. l1Jed. da Bahia, I
(1866-67), pg. 86.

Elp.: Dr. J. Z. de Menezes Drum.

7550.- Lição sobre a aneslhesia cil'Urgica feita pelo professor Gosselin. Recolhida
por J. R. de Souza Uchôa. V. Gaz. Med. da Bahia, III (:1.868-69) pp. 138 e 15:2.

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

755i.· These apresentada á Far.. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em i2
de Dezembro de :1.881 pelo dr. Fabricio Carneiro Tupinambá Vampré. Rio de Janeil'o,
Typ. de Lornbaerts & Com}J., 1881, in-4. 0 gr. de 2 JI., liO pp., 1 11. (8. da F.)

Pontos: i. O Anestbesicos; 2. 0 Do opio; 3. 0 Parallelo entre a lalba e a litbotricia j
4. 0 Tetano.
751>2.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e ustentada em 24

de Março dei 'J882, pelo dr. José Fernandes da Cosla San tos. Rio de Janiro, Irnp1'ensft
Industl'ial, 1882, in-~.o gr. de ~ fI., 70 pp., i fi. (B. da F.)

Pon tos: L o Anestbesicos ; 2. o Qui nas; 3. o Septicem ias cirurgicas; 4. 0 Nepbrite
parencb yrnatosa.
7553.- Thcse apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Fernandes

da Costa Santos. Rio de Janeil'o, Imprensa Industrial, :1.882, ill-~.o gr. de 1 fi., 70 pp.,
111. (B.daF.)

Pontos: LO AnestL1esicos; 2,0 Das quinas; 3. 0 Das septicemias cil'ul'gicas;
4. o Nepa rite parench ymalosa.
751>'1,. - Lição sobre anesthe ia cirurgica !Jelo sr. dr. Molta Maia. V. Gaz. dos

Hosp., I (i883), pg. i2. (8. da F.) ~<:J)





CLASSE XXIII

CLINICA CIRURGICA

Clinica Cirurgica Civil

a) Obras g9raes:

7555.- Licção oral de clinica externa, feita polo senhor doutor Manoel FelicianDo
Pereira de Carvalho ... e publicada pelos alumnos de clinica externa. Rio de Janci/'o,
na Typ. Patrioticlt de .lI. J. ele La(uentc, 1835, in-'J,. o de 35 pp.

EXI>': Acad. [mIJ. de Medicina.

7551i.- Resumo estati Lico da clinica ciml'gica da Esc. de Med., dirigida pelo
•.. dr. Candido Borges NIonl,eiro, no anno lectivo, que decorreu de Muio a Ou
tubro de 184,3, na 1." enrermaria de cimrgia do B. da S. Casa da ~lisericordia,

seguido de algumas reflexões acerca dos meios therapeuticos empr~gados, pelo dr.
Roberto Jorge Haddock. Lobo. V. Arc/1. Aled. B1'Cts., I, pp. 5,25,51, 8q" 1Oi! e 138.
(B. da F.)

7557. - Hospital da Mizericordia. Pratica medico-cirurgica do dr. Bompaní. V.
Gaz. elos Hosp., I (i850-51).

Exp.: DI'. D. A. Martins Costa.

7558.- Estatistica cirurgica da clínica civil do dr. A. da Costa em o anno de 1852.
V. Ann. Bras. de N/ect., VlII (i852-53), pg. HO.

EXIJ.: Bibl. Nacional.

7559.- Seize années de clíuique cimrgicale civile au Brésil. Comprenallt: U11
tableau staListique de toutes opérations praLiquêes par l'aucleur avec les resulLats
obteuns; la descripLion d'instruments nouveaux imaginés par lui, paul' la chi
rurgie urétrale; et des considérations chirurgicales SUl' l'bydrocele, les réLrecisse
ments de I'uretre, le caucer du sein, celui de l'utél'us, la lithotritie, la taille, les
hernies, et les rése'Jtiolls des os; mémoire lu ii l'Académie de Médecine de Paris,
par Antonio rIa Costa, docteur en médecine, & ... ; (lrécédé du Rapport fuiL it
I'Académie par une commission de MM. Civiale, Velpeuu, eL JoberL (de LumbalJe),
rapporteul'. Paris, Ctlt Eu eau du 1I1oniteU/' des Hopitallx ([mIJ1·. chez Bonavelltltl'e
et Ducessois), 1855, in-8. o gr. de XII-79 pp. nUJl1. e mui 1 inu.

Exp.: Dr. Manuel de Olivoira Fausto.

7060.- Visla d'olhos sobre a eufermaria de São I"r~uciseo de Assis. Memoria dos
factos ahi coibidos por JOdé Ribeiro de Souza I"ontes, &. Rio de ]etneil'o, 'l'yp. Uni
versal de Laemmcl't, i857,in-8.ogr. de q, JI., ij-i33 pp. (B. da 1".)

7561. - Observações do sr. cons. dr. Pereira de Carval bo. V. Ann. Bras. elc .l[ed.,
XV (i863-66,), pg. i33.

São: Abertur:t de um abcesso no pescoço-de u ll1 menino; Operação de eslreit~
mentos do anus; Varioscasos de ferimento pelo al'rehelltamento de uma pe~a de arti·
lharia, e so'bre um caso de trepanação empregada em um dos feridos. \

Exp.: Bibl. Nar.ional. ']o
75
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7il62.- Lições de clínica cirurgica feitas no Hospital da Santa Casa da Misericordia
durante os mezes de Agosto, Setembro e Outubro de 1865 pelo dr. V. SalJOia, &.
Rio de Janeiro, Typ. Univ. de L2emmert, 1866, i11-8 ._ gr. de V[ - 358 pp. J 1 D.
(H. da F.)

7il63.- Hospital da C~ridade. Servil(o de clinicu cirurgica á cargo do dr. M. M.
Pires Caldas. V. Gaz. Jf(J[t. d.1 B~hia, I (1866·67), pp. 153, 177, 1tl5, 198.

Exp.: Dr. J. Z. do l\1onozesBI·um.

756q,.· Clinica cirurgica da Fac. de Med. do Rio de Janeiro. Liçlío oral do sr.
dr. V. Saboia, acerca da urelhrotomia interna com o urethrotomo de Maisonneuve.
Estenographada pelos 51'S. CnUio de MiJgalllães e Jardim, alumnos do terceiro anno
medico. V. Rev.do Atllenêo lIted., 1867, pp. 61 e125. (B. da F.)

7565.- Lições de clinica cirurgica professadas no Hospital da Misericordia perante
os alumoos da Faculdade de Mediciua nos annos de 1867 a 1869 pelo dr. V. Sa
boia ... e tmogl'aphadas ou tacbygrapbadas pelo; senhol'es Moraes Jnrdim e Maga
lhães Coulto, alumnos do sextoanno da faculdiJde de Medicina do Rio de Janeiro. Rio
de Janeil'o, N!coláo Alves (T)IP. de Pinheiro &: C.a), 1870, in-8.- gr. de 422 pp.,ki tI.
(B. da F.) ,

7566.- Conferencias de clinica cirurgica feitas no Hospital da Caridade pelo dr.
Domingos Carlos da 3ilva ... RccGlhidas e publicadas ]Jelo alnmno Constancio Pon
tuaI. Bali'ia, Typ. de J. G. Tourinho, 1871, in·q,.o de V·q,28·q, pp., 1. fi. (H. da F.)

7567. - Df) mel boI' methodo de estudo da cliniea cirurgica. Lição or~1 de abertura
da nula de clinica ex.terna, em 21 de Abril de 1873, pelo dr. Vicente Saboia. V. Rev.
lIfed., 1873·74" pp. 2,17. (H. da F.)

7568.· Clinica cirurgica do Hospilal da Misel'icordia ou lições professadas durante
os llOnos de 1873 a 187\:) pelo dr. V. Saboia .. , Obra destinada a servir de compendio
de cirurgia aos alumnos da [<'acuidade de Medicina do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,
Typ. Nacional, 1880-tll, 2 tom. in-4,.- de X[-736 pp. e 3 II., 819 pp. com fig. interc.
no lexto. (H. da F.)

V. Analyse na União lI/ed., :1.88:1., pg. :1.79.
7569.- Clinica cirnrgica do Hosp. da Caridade (da Hahia). Serviço do de. P.

Calclas. Doentes que sahiram no mez de Janeiro de 1874,. V. Ga?:. lIlcd. da BaMa,
VII (1873-74), pg. 193.

Exp.: Dr. J. Z. do Monozes DI'Um.

7570.· A clinica cirurgica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (por· S.
S[antos]). V. Al'chivos de Med., 1874" pp. 57, H3. (B. da F.)

7571.- Collecção de observações de cirurgia pelo dr. José Pereira Guimarães, &.
Rio de Janei9'o, Brown &: Evaristo, editores, Hi76, in-q,. _ de 206 pp. (B. da F.)

7572.- Observações feitas pelo... dr. José Alves Nogueira da Silva. V. Ann. Bras.
delllad., XX.X1H (1881-8:!!), pg. 210,268 e 48:2. (B. da F.)

:1..' obs. : Cbeilo e autoplastia; 2.' obs.: Rhynosplaslia; 3. a obs. : Perdas
seminaes devidas a um prepl1cio alongado e de orificio muito estreito; 4. a obs.:
Syphilis constitucional e carie em differentes ossos; 5.' obs.: Estreitamento de
urethra; 6.' obs ..' Aneurisma da crossa da aorta, curada pelo metbodo de Valsalva;
7.' obs ..· P~rdas se01inaes; 8.' e 9.' obs. : Do centeio espigado no tratamento de
molestias que lem por causa occulta desarranjos dos orgãos g~nito-urinarios.

b) Obras especiaes :

7573. ·Cul'a de um anus artificial, consecutivo de huma bernia inguinal incom
pleta, não obstante o intestino reclo ter perdido inteiramente o seu uso pOI' 36 dias.
Observação do sr. Jeronimo Alves de Moura. V. Sem. de Saude Pubt., I, pg. 60.
(H. da F.)

7574,.· Telano Iraumatico, com feridas combustas, complicado com tumor rachi
tico: Ob 'ervação do sr. Agostinho Tbomaz de Aquino, extl'ahida da sua memoria
sobre o telano lraumatico, appresenlada á Soco de Med. do Rio de Janeiro para ser
admi ttido membro ti tular. V. Sem. de Saude Publ., I, pg. 99. (H. da F.)

7575.- Carta em resposta ao ilIm. sr. dr. C. L. Miranda, sobre um caso de cirur
gia, pelo dI'. D. Hadiani. Rio de Jancil'o, Typ. 1mp. e Consto de J. Villeneuve e Comp.,
:l.8q,5, in-q,.o de 15 pp. num. .

Exp. : Acad. lmp. de Medicina.
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7576.- Dis ertaçào sobre o emprego das laminas de chumbo no CUrrltivo da feri
das o ulcoras com tendencia á cicatrização. Tl1ese "pre ent,lda á Fac. de Med. do Rio
d~ Janeiro ~ sllstrntada em 1:3 de Dezembro de 18M> por Laurindo Martin Neves.
Rw deJane~ro, Typ. Popular, ele Azel'edoLeite, in·q,.o gr. de 2 lI., 8 pp. (13. da F.)

7577. - As injecções ioduretadas, e a Acad. Real de Med. de P1lris (pelo dr. J. A.
E. B.). V. A1'cli. Med. Bms., III (18lj,6-lJ,7), pg. 77. (8. da F.)

7578. - Breves considera\ões acerca da reunião immediata. The e apre'cntada á
F.ac. de Med: do Rio de Jan~iro, c su tcn tada em 15 de Dezembro de 181J,7 por Fran
CISCO Antonio de Souza. R~o de Janeil'o, TUp. elo AI·clt. I1Ied. Bras., 18lJ,7, in·4..o gr.
de 2 JJ., 26 pp. (B. da 1".)

7579.- Hospital da Mizel'icordia. Serviço do dr. Bompani. De.articulação do braço
(por L. A. Moreira de Carvalho). V. Gaz. dos Hosp., II (1851-52), pg. 3.

Exp. : Dr. D. A. Martins Co-la.

7580.- Observação do r. dr. Pennel acerca de uma oper1lção de anus arlificial por
eHe pralicada (no Rio de Janeiro) por c:lusa de um estrcitamento anal. V. Anil. Bms.
ue Med., XIX (1867-68), pg. 289. (B. da 1".)

7.J81-· Observação de clínica cirurg"ica pelo academico Ribeiro da Cunha. Ca-o de
tetanos trallmatico. V. Gaz. Med. det Baliia, VI (1872-73), pg. 35.

Exp.: DI'. J. Z. de Menozes BI'lllll.

7582.- Bosquejo Ilistorico e crilico dos meios cirurgicos applicndos ao tratam(mto
das collecções liquidas do figado (pelo dr. Moncorvo). V. Rev. Mul., 1873-74., pp.
21ã, 228, 3lJ,6. (13. da 1".)

7583.- Tilesc que apreseuta pnra ser publicamente su tentada perante a Fac. de
Med. da Bailio aOm de obter o gráo de doutor em medicinn Amancio Joaquim Pereira
Caldas ... Ponlos. Espasmos traumalicos e telanos. Feridas por armas de fogo. Pode
ser considerado herdeiro legitimo o filho de uma viuva Ilascido d z Illezes depois da
morte do marido. A civilisação desenvolve, ou refl'eia a prostituição ~ Bahia, Typ.
Americana, 1874., in-q,.o gr. de 4.8 pp., 1 fi. (8. da F.)

7ã8 l1.- Communicação de um caso de morte pr.lo chloroformio que se deu na cli
nica do dr. Saboia. V. Ann. Bras. de lI1eel., XXVI (1874-75), pg. 169.

Exp.: Dr. José Peroira Rogo Filho.

7585.- Ob ervação :Jpresentada pelo sr. dr. José Pereirn Guimftrães : Emprcgo do
processo hemo~tatico de Esmarch ou da Ischemia nrtil1cinl. Tumor branco, acom
panhado de carie dos ossos do tarso, synovite das articulaf·õr.s tibio-larsiana e tal' 0
metatarsianas do pé direito, &. V. Ann. Bras. de ,led., XXVI (1874.-75), pg. 23i.

Exp. : DI'. José PorciraRcgo Filho.

75R6.- Curativos raros ou pathogenia das complicações chil'urgicas e deducções
l)racticas relativas á raridade dos renovamentos dos curativos por Manuel Teixeira
Macie!, natural do Rio de Janeiro. Rio de JantJiI'o, Typ. Cinco de Março, 1875, in-4.0 gr.
de 178 pp. (H. da 1".)

7587.- These apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e ustenlada pelo
dr. Carlos Guido Vedava. Rio de Janei)'o, TUp. Academica, 1875, in-4.0 gr. de 31I.,
61 pp., 1 fi. (B. da 1".)

Pootos: {,O Do empl'eg-o da agoa Iria nas molestias cirul'l~icas; 2.° Aborto cri
minoso ; 3. o Vi cios de conIormação da bacia ; ~.o Cainca considerada pharmacologlCa
e tberapelllicamenle.

7ã88.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por ManoeI rreixeira
Maciel. Rio de JaneiJ'o, 1875, in-í. o gr. de i fi., 186 pp., 1 fi. (8. da 1".)

Pontos: LO Curativos raros; 2.° Respiração vegetal; 3.° Pyogenia; ~.o Novl'3lgias.

7ã89.- These apresentada á Fac. de Med. do Hio d~ Janeiro por Antonio Augusto
da Cunha Barboz<l. Rio ele Janeil'o, Typ. de Brown & Evaristo, 1875, in-4..o gr. de 1 fi.,
73 pp., 1 fi. (B. da 1".)

Pontos: {, ° Do emprego da agoa Iria nas molestias cirurgicas; 2. o Flô~'; 3: 0

Coração; 4. o Condições palllogenicas, causas, diagllOslico e tratamento do berl-ben.

7590. - Clinica rirurgica. Observação de um cno de tetano traumatico colhida na
clinica do sr. dr. \' icen te Saboia no Hospital da Sanla Casa da Misericordia. V. Estudo
Meelico, 1877, pp. 63 e 124.. (8. da F.) ,()
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7ii9i.- Tbese apl'e"entnda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Epimacho
Cavalcanti d'Albuquerque. Rio de Jalleiro, Imp/'ensa Inrlnstl'ial, de João Paulo Fel'
?'eira Dias. i1:l8D, in-4.o gr. de i n., iOL pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: l. ° Da cauterisaçiio no tratamento da mole tias cirurgicas; 2.° Atmo 
pllera; 3 °Das indicações e r-olltra-indicações da Iitbotricia e da talha; <\, ° Opio, sua
acção pllysiologica e tllerapeutlCa.
7il92. - Tetanos tra ull1ntico. Obsel'vacão tomada no Hospital da Misericordia do Rio

de Janeiro. Clinica do dr. V. Saboia. V. Rev. Acad., orgão do Gymll. Acad., n.o 1,
1881, pg. 3. (B. da F.)

7093.- These apresentarla á Fac. de Med. do Rio de Jal1(\iro para o concurso a
nm lugar de sub tiluto dn seccão de sciencias cirurgicas pelo dr. Oscar Adolpho de
Bulbões Ribeiro. Rio de Janeiro, Typ. de G. Leuzingm' & Filhos, i88i, in-!J,.o gr.
(B. da F.)

Ponto: Dos diITerentes methodos e processos que tendem a diminuir o dominio
do bisturi.

7094.- Kysto da glandnla de Meibonius. Lição de clinica, feita em Julho de i880,
pelo dr. José Pereirn Guimarães. V. Gaz. 1I1ed. 8?·az., 1(1.882), pg.308. (E. da F.)

7il91:i.- These apresentadn á Fac. de Med, do Rio de Janeiro por José Corrêa de
Mello Bittencourt. Rio de Janeiro, Typ. de José Dias de Oliveim, i882, in-4.0 gr.
de 2 II., i98 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: LO Da inlluencia do curativo de ListeI' nas septicemias cirurgicas; 2.°
Dos bacterios e dos llacteridios: 3.° Das septicemias cirurgicas; /1. 0 Do parasitismo.
7il96.-Curativos cirnrgicos com iodoformio pelo dr. Pedro S. de Magalhães.

Rio de Janeiro, TY1J. de J. Paulo Hildebmndt, 1883, iu·4.0 de i8 pp.
Exp.: A. do Valia Cabral.

7097.- Disserlação. Da ischemia cirurgica e de sua influencia sobre o re ultado .
das operações cirurgicas. Proposições. Pbenol. Circulação cerebral. Do diagnostico
e tratamenLO das lesões syphiliLicas do apparelho respiratorio. These npresentada á
Fac. de Med. 00 Rio .de Janeiro em 20 de Junho de i883, para ser suslentada por
Antonio Franci co de Almeid:.J Mello ... afilll de ohteI' o gráo do doutor em medi
cina. Rio de Janeiro, TUp. Gentml de Evaristo Rodrigues d:b Gosta, 1883, ill-~. ° gr.
de i f1., 77 pp., 1 n. (E. da F.)

7098. - Di~sertacão. ESludo clinico da reunião immediata. Proposições. Das
quinas chimico-pharmncologicamente considerad:.Js. Infecção purulenta. Da icte
ricia. Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de J:.Jneiro em 27 de Ago to de
1883 para ser sustentada por Adolpho Marcondes de Moura ... afim de obter o
gráo de doutor em medicina. Rio .le Janeiro, Typ. de J. D. de Oliveim, i883, in-4.0
gr. de 21f., 72 pp., i fi. (B. da F.)

7099. - Da ischemia cirul'gica c dc sua influencia sobre o resultado dns operações
cirurgicas. Do opio chi mico· pbarmacologicamente considerado. FerimenLOS por
armas de fogo. Dysenteria. Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em
i4, de Setembro de i8S3 para ser sustentada por João Evangelista Espindola ... afim
de obler o gráo de doutor em medicina. Rio de Jalleiro, Typ. de G. Leuzinger &
Filhos, 1883, in·lho gr. de li ir., 70 pp., i fi. (E. da F.)

7600 .. Das relacões que existem entre o adenoma, o snrcoma e o carcinoma da
glandula mamaria na mulher e do diagnostico em sua evolução inicial. Do opio
cbimico-pharmacologicamente considerauo. Da ictericia. Nervo pneumo-g'lstrico.
These apresen lada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro cm 27 de Setembro de i883
para s~r suslentada por Luiz Joaquim da Cosla Leite ... afim de obter o gráo de
doutor em medicina. Rio de Janei?'o, Typ. de G. Leuzingel' & Filhos, 1883, in-4.0 gr.
de 3,tf., ilO pp., 1 n. (B. dn F.)

7601. - Dissertação. Estudo clinico da reunião immediata. Proposicões. Agua.
Febres pf\rniciosas no Rio de Janeiro. Do' aneurismas em geral. These apresen
tada á FilC. de Med. do Rio de Janeiro em 2!l de Setembro de i883 para ser
snstentada por Albino Moreira da Costa Lima Junior ... afim de ohter o gráo de
doutor em medicina. Rio ele Jnneil'o, Typ. ele J. D. de Oliveim, 1883, in-4. 0 gr.
(B. da F.)

7602. - Observacões clinicns coIbidas na provincia de S. Paulo e apresentadas á
Imperial Academia de Medicina por H. Monat. Rio de Janeil'o, TVp. Gentral, de
EvCU'isto Rodl"igHes da Gosta, i884:, in·!J,.o de 22 pp. (E. da F.)
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2.°

Clinica Cirurgica Militar

7603.-DisCUl'SO sobre a importancia da cirUI'gia militar, recitado pel'ante S. M.
o Imperador, na se sâo publica d'Acad. Imp. de Med., a 30 de Juuho de i8~2, pelo
di'. Francisco de Paula Menezes. Rio de Janeiro, Typ. Imparcial de F. P. Brito,
18q,2, in-q,.o de i6 pp. (B. da F.)

760.'.1,.· Serviço militai' de saude dos nossos bospitaes, e acampameutos de guel'l'a
(pelo dr. Pereira de Abreu). V. Ann. Bras. de ilfed., XVIlI 0866-67), pg.263.

Exp.: Bibl. Nacional.

7605.- Sllmmario dos factos mais importantes de clinica cil'urgica observados
no Hospital Militar da guarnição da côrte durante os annos de i865 a 1870 por Au·
gusto Candido Fortes de' Bllstamante Sã, &. Rio de Janeü'o, Typ. Pe1'severança,
i872, in-fol. de VII-228 pp. num., com est. des. do natural e lith. por Agostinho
da Motta. (B. da F.)

7606. - Noticias clinica da campanha do Paraguay. (Pelo dr. D. J. Freire Ju
nior.) V, Rev. },fed., i873-n, pp. 53, 69, 151. (B. da F.)

E' continuacão da serie de artigos publ. com o mesmo titulo, em i872, na Ga-
zeta lIfedica. •

7607. - Coutribuiçõe para o estudo das molestias da guarnição da côrte. Me
moria ... pelo dr. Manoel José de Oliveira, &. Rio ele Janei1'o, Typ. Univel'sal de
Laemmert & C., 1883, in-S.o gr. de 77 pp. (B. da F.)





CLASSE XXIV

OBSTETRICIA E GY E
COLOGIA

Obstetricia

----...---

7608, - Aforismos sobre a applicação, e uso do forceps, e vecU , e sobre partos pre.
ternaturacs, partos acompanhados de hemorrhagias, e de convulsões. Por Thomaz
Denman, M, D. e traduzidos em vulgar por Manoel AII'ares'da Costa Barreto, primeiro
cirurgião da real camara e cirurp;ião mór do Reino honorario. Reimpre sos por ordem
do principe regente n. s. para uso das escolas medico-cirurgicas navamente regula
das no Brazil. Rio de Janeiro, na Imp~'essào Regia, 1814, in-8.o de 2 ff., 72 pp,
num.

São precedidos de uma pequena lntroducção do traductor sob o titulo Ao leito/',
Exp.: Bibl. Nacional.

7609.· Caso de uma prenhez em que as partes osseas do feto foram extrahidas pelo
intestino recto. Observação communicada pelo sr. João Alves Carneiro. V. Sem. de
Saude Publ., I, pg. 66, (13. da F.)

7610, - Relataria do sr. Octaviano Maria da Rosa sobre huma memoria do SI'. Cal
deroni, a respeito de hum novo methodo da extrahir a placenta proposto pelo profes
sor Mojon de Genova. V. Sem. de Saude Publ., I, pg. 367. (B. da F.)

76H.- Observation d'une grossesse extra-utérine, opérée par la dr. Benit, la 28
juilIet 1832, à Pernambouc. V. Bl'ousso,is, Ann. de lIféd., liv. 22, 1832, pg. 466.
(B. da F.)

7612.- Ensaio sobre o ministerio das manobras em geral, demonstrado por
classes. These apresentada a sustentada perante a Escolla ou Fac. de Med. do Rio
de Janeiro no concurso de partos a 26 de Março de 1833 por José Mauricio Nune
Garcia. Rio de Janeiro, na Typ. de Lassa & Pere, 1833, in-4.o gr. (B. da F.)

7613.- Da hemorrhagia uterina, considerada como complicação sobrevinda ao
proce so do parto, e a expulsão do feto; precedida de algumas considerações geraas
sobre as hemorrhagias, These apresentada e sustentada na Escola de Medicina do
Rio de Janeiro ao concurso de pa rtos; por José Cardoso de Monezes, doutor em me
dicina pela Universidade de Bolonha, &. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Const, de
8ei,qnot, Plancllel' & C.o, 1833, in-4.o gr. de 22. pp. (B. da F.)

7614.- Clinica de partos (pelo dr. J. F, Sigaud). V. Dial'io de Satlde, 1835, pg. 33.
(B, da F.)

7615. - Considerntions générales sul' l'art des accouchemenls; thése prés entée et
soutenue á la Fac, de Méd. de Paris, le 23 Aol1t 1836, paul' obtenir le grade de do
cteur en médecine; par J. R. Franco de Sá. Paris, Impl'. de Didot le Jel~ne, 1836,
in-4.o gr. de 1 fi., 55. pp. (B. da F.)

7616. - Da peritonitis puerperaJ. These apresentada e sustentada aos 15 de De
zembro de 1836 perante e Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Eugenio Celso No·
gueira. Rio de Janeil'o, Imp,'esoo na T-Up. Americana, de P. da Costa, i836, in-4.o

gr. de 27 pp. (B. da F ,) ..II)
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76!7. - Dissertação sobre a hemoJThagia uterina pnerperal. These npresen tada e
sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro a !7 de Dezembro de !836 por
Manoel Moreira do Figueiredo Vaslloncellos. Rio de Janei7'O, na 'l'yp. de S. F.
Slll'i,qué, 1836, in-4,.o gl·. de 2! pp. (B. da F.)

76!8.- Dis'ertação sobre a metrorrbagia. These apresentada á Fac. de Med. do
Rio de Janeiro em 19 de Maio de 1837 por Antonio Jose Rodrigues Capi trano. Rio dtJ
Janeiro, Typ. Commercial Fluminense de S. F. Sttri.?ué, !837, in·4.o gr. de 24, pp.
(B. da F.)

7619. - Consideraçõ6S sobre as convulsões puerperaes. Tbese apresenlaâa e sus
tentada perante a Fac. de Med. do Rio de Jaueiro aos 30 de Outubro de 1837, por
Antonio José da Fouseca Lessa. Rio de Janeil'o, na Typ. Imparcial de F. {le P.
Brito, 1837, in-4,.o gr. de 28 pp. (B. da F.)

7620. - Di sertação inaugural sobre os cuidados que reclama a mulher depois do
parto natural. Tbese apresentada e ~ustentada perante a Fac. de Med. do Rio de
Janeiro em 13 de Outubro de 1838, por Pedro da Silva Rego. Rio de Janeil'o, na Typ.
bnparciat de F. de P. Brito, 1838, in-q,O gr. de 36 pp. (B. da F.)

7621..- Tbese apresentada á Fac. ue Meu. da Bahia e snstentada por Tito Adrião
Rebello. Ballin, Typ. Constitucional, de G. J. D. Blwbuda, 1839, in-4,.o de 2 11'.,
21 pp., (B. da F.)

Ponto: Dissertação sobre a prenhez utel'ina simples e os signaes que a cara
cterisào.
7622.- DisserLação sobre a metrorrhagia externa puerpera\. These apresentada e

susteutada perante a Fac. de Med. do B.iu de Janeiro em 12 de Dezembro de !839 por
Miguel Ferreira Tavares. Rio de Janeiro, Typ. deJ. E. S. Cubml, 1839, in-4,.o gr.
de 14, pp. (B. da F.)

7623.· Dissertação sobl'e o parto prematuI'o PI·ovocado. These apresentada á Fac.
de Med. do Rio de Janeiro, e sustentada em 16 de Dezembro de 1839 por Augusto
Cezar Souza. Rio de Janeiro, Typ. d1, Ass. do Despe,-tadu/' dil'Í,?ida pOI' F. de S.
T01'1'es Homem, 1839, ill-q,.o gor. de 12 pp. (B. da F.) ,

7624,. - RUI'turas do utero durante o trabalho do parto. 'l'hese apresentada á Fac.
de 'Ied. do RIO de Janeiro em 14, de Dezembro de 18!l0 e sustentada afim de obter o
gráo de doutor por FI-ancisco Antonio Nuoes. Rio de Janeil'o, Typ: Franceza, 18!l0,
in-4,.o gr. de 32 pp. (B. da F.)

7625.- Considerações gel'aes sobl'c o parto impossivel por angustia pelviana.
'l'hese que foi apresentada ti Fac. de Med. do Rio de Jaueiro e suskntada em 1q, de
Dezembro de 184,0 por Francisco Honorato de Moura. Rio de Janeiro, Typ. de
Laemmel·t, 18~0, in-4,. o gr. de 4,5 pp. (8. da F.)

7626.- Considerações sobre a versão cephalica. 'l'bese apresentada e susteutada
perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 16 de Dezcmbro de 18qO por José Ve
rissimo de Mattos. Rio de Janei,'o, Typ Imp. de F. de P. B'l'ito, 18q,0, in-4,.o gr. de
12 pp. (B. da F.)

7627. - Proposições sobre o aboJ'lO considerado debaixo ela relação da patholog'ia.
These apresentada e sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro, em 16 de
Dezembro de 18q,0. por Antonio Pereira de Barros. Rio de Jnneiro, na TlIP. e Li/).
de J. C"emiel'e, 18q,0, in-4,.o gr. de 8 pp. (8. da F.)

7628.- Dissertação sobre as convulsões puerperaes. 'l'hese apresentada e sus
tentad<t perante a Fac. de Med. do llio de Janeiro por Argemiro Antonio Correia do
Regá, Rio de J{meiro, Typ. Frallceza de J. S. Saint-llmemt, 18!!'0, in-[~. ° gr.
de :1.8 pp.

7629.- Dissertação sobre delivramento. 'l'hese que foi apresentada á Fac. de
Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i3 de Dezembro de :l.8!d, Mim de obter o
gráo de doutor por João Antonio de Velasco Molina. Rio de Janeiro, Typ. Fmnceza,
184,1, in-lho gr. de 22 pp. (B. da F.)

7630. - Proposições sobre a ~astl'a-hystcrotomia. These aprescntada esustentada
perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 13 de Dezembro de 18!d por José
Xavi!l1' Balieiro Junior. Rio de Janei?'o Typ. Amel'ic{ma de J. P. da Costa, 184,1,
in-4,.o gr. de 1:1. pp. (B. da F.)

7631. - Considerações sobre êl prenhez extra-uteriua. 'l'bese que foi apresentada
a Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 18 de Dezembro de 18B por
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FraDcisco Benedicto de MeIlo. Rio de Janeú'o, Typ. Univ. de Laemmert, 184,1, iu-ó,.o
gr.de27pp. (B. daF.)

7632. - These apresentada á Fac, de Med. da Babia por Bernardino José Barbosa
de Oliveira e Almeida. Bcdlia, Typ. ele A. Gentil, 18q.2, in-ó,.o de 2 JI., 30 pp.
(8. da F.)

Pon to : lla superfe tação ?

7633. - PI'oposições sobL'e a ymphyeotomia. These apresentada e su,tentada
perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 6 de Dezembro de 186,2 pOI' Antonio
Xavier Balieiro. Rio ele Janei?'o, Typ. Pcmla Brito, 1.8q.2, iQ-q.. o gr. de ti pp.
(B. da F.) •

7631.- Di seL'laçITo sobre a prenhez uterina simples. Tllese que foi apresentada
u Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 13 de Dezembro de 1.8q.2 ... por
João Pedro de Amorim Carrão. Rio ele Janeil'o, Typ. Laemmert, 1.86,2, in-ó,.oO'r.
de 31 pp. (B. da F.)

7635. - 80squejo dos cuidados que convém pre tal' á mulher durante o trabalho
do parto espon taneo pI'ecedendo ao mesmo alO'umas generalidades do parto cspon·
taneo. Tbese que foi apresentada a Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
25 de )Iaio tle 186,3, afim de obter o gráo de doutor por Alexandre de Sonza Pereir'a
do Carmo. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de VW11tnI O?'t, 186,3, in-4,.o gr. de 22 pp.
(8. da F.)

7636.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para o concurso a um lugar
L1e sub tituto da secção cirurgica pelo dr. Jo. é de Goes e Siqueira. Bahia, Typ.
·ele Epifania José Peell'osn, 18'13, in-'bO de 21T., 9 pp. (B. da F.)

Ponto: I~xplicar o mecanismo pelo qual o feto na primeira posiÇão de cabeça
percorre a bacia desde o estreito uperior ate 11 apresentação d'esta fora da vul va.

7637'- These npresentada á Fac. de Med. da 8abia por João de Carvalho Borges.
Bahia, Typ. de JostJ dc! Costa Villaça, i8~3, in-Lo de 2 Jf., 6 pp. (S. da F.)

Ponto: Proposições sobre partos.
7638.- Dissertação sobre o ,Iborto precedido de algumas considerações a respeito

Lia hygiene da mulher pejada. These que foi apresentada ã Fac. de Med. do Rio de
Janeiro e sustentada em 2~ de Dezombro de '18q.3 por .losé Sergio Fenei ra. Rio de Ja
nei-l'o, T!Jp. Im]Jct1'cial ele F. ele Paula Brito, '1813, iu-q.. o gl'. de [1 IT., 15 pp. (B. da F.)

7639.- Convul ões puerperaes seguidas de cura ao fim de 6 dias, e terminadas no
anno seguinte pela morte, em o curto espaço de 2[~ hora, e por occasião de um se
gundo parto; pelo sr. dr. Azambuja. V. Jlrelt. Med. Bms., I (1.86,q.-Mi), pg. 97.
(B, da F.)

764,0.- De gastro-hy terotomia. Dissertatio. Thesis quam apud Fluminensem
Medicinal Facu!tatem, die '1 Decembris Anno ,18M> pro doctoratu eonsequentlo tue
batur dr. Franciscus Prilxedes de Alidrade Pertence. V. Fln?ninis Janua?'ii, Typis
Laelnmertis, 186,5, in·-4.0 gl'. de3 II., '12 pp. (8. da F.)

76[11.- Considerações geraes sobre a prenbez extra-uterina. 'l'bese apI'esentada e
publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia no dia 26 de Novembro
{ie i8M> por Manoel Carigé Sarauna.,. para obter o gráo ue doutor em medicina·
Ba!tia, Typ. de Epifania Ped?'oza, 186,5, in-~.o gr. de 2 Jf., i8 pp., 2 Ir. (S. da F.)

76q.2.-Ui sertaçlío obre as opperações igualtiana e cesariana. Tbese apresentada e
publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em o dia H de Dez~mbro

de i8q.5 por José Teixeira da Motta l3acellal' .. , para obter o gráo de doutor em medi
cina. Ba/tia, Typ. ele EIJifanio Ped?'oza, i8q.5, in-ó,.o de 2 n'. 31 pp. (B. da F.)

766,3. - Algumas proposições sobre a pE:ritonitis puerperal. These apresentada á
Fac. de Med. do Rio de J<loeiro e sustentada em 15 de Dezembro de 18q.5 POI' Augusto
Candido Xavier, Rio ele Janeiro, Typ. de l'eixeim & C.a, 1.8'15, in-~.o gr. de 3 Ir. 5 pp,
(H. da F.)

76~~. - Dis ertaçào acercn da supel'fetaçiio. These apl'esental1a Ü Fac. de Med. lio
Rio de Janeiro e su tenlada em 18 de Dezembro de 18!t5, (lor José Ricardo Rabello
Horta. Rio de Jrmeiro, Typ. de Brazil, ele J. J. da Rocha, 18'15, in-4,.o gr. de 3 Jf.
22 pp. (8. da F.)

76ó,5. - Obstetricia. Algumas con iderações ácerC:l da imporlancia e necessidade de
parteiro durante o tr[lbalho do parto. (Pelo dr. Carrão.) V. A?'ch. Med . .131'((s" II,
pg. 8. (B. da F.) r,

iG
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76!J,5.· Emprego do ccnteio espigado em um caso de metrorrhagia passiva conse
cutiva ao aborto de um embryão de 50 dias (pelo dr. J . .J. Rodrigue.). V. Arel/.
Ued. Bras., Ir (18j,5-("6), pg. !li. (B. da r.)

764,7.- Parto de 3 criança, uma do sexo femin,ino e duas do masculino. (Pelo dr.
José Per ,ira Bego.) V. Ann. dg JIed. Bras., II ('1816·4,7), pg. 137.

EXII.: Bibl. 'acional.

iIH8.- Duas palavras obre a neces idade de se fnndar, no novo Hospital da lIIise
rieOl'dia um a )'10, onde sejam convenientemente recclJida a parturientes, e que ao
lllesmo tempo sirva de cliuica obsletrica (pelo dr. Azambuja). V. Are/I. 111 ed. Bras.,
III ('18!l6-4,7), pg. 57. (B. da F.)'

76!J,9.- Di serta~ão obre a prenhez ntel'ina sirl'lpl@s. l'hese apresentada á Fal:. de
Med. do Rio de Jilneiro e sustentada em 9 de Dezemlilro de '18("7, pOl' José Gonçalves
da Silva. Rio de Janeiro, TUp. do Are/l. ilIeel. Bras., 184,7, iu··4,." gr. ele 2 Jr., 20
pp. (B. da F.)

7650.- Considerações guraes sobre certa dimculdades que o medico parteiro pou
co experiente encontra no exercicio do seu ministerio. The e apresentada á Fac. de
Med. do Hio de Janeiro e su tentada em 10 de D~zen~hro de '18ll,i por Carlos Frede
rico do. Santos Xavier de Azevedo. Rio de Janeil'o, Typ. elo Ostensol' Brasileiro, de
J. J. Moreira, 18ll,7, in-ll,.o gl'. de::l Ir., 20 pp. (B. da F.)

7651.- Proposi~ões sobre parlos. 'l'hese apresentada á F'IC. de Med. do Rio de Ja
neiro e su ·tent'lda em H de Dezembro de 18!J,7 por Fraucisco Gonsalves de MOl'<Jes.
Rio de Janeiro, TVp. do Areh. lYled. Bms., '18q,7, in·!],.O gr. de 2 ir., 5 pp.
(B. da F.)

7652.- - Resamo estalisLico da clinica de partos de~fadame Dllro heI', desde o mez
de Novembro de '183q, até Novembro de 18l18; POI' Madame Durocher. V. A.Tel!. Jlled.
Bras., IV (18!l7-~8), pg. 270. (D. da F.)

7653. - Alguma considel'ações sobre a auscultação applicada ao estudo da prenhez.
These apresentad~ á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em H de Dezembro
de 184,8 por José Pllfeira Paixo[o. Rio de Janeil'OJ Typ. eLo fil-eh. Mod •. Bras., 18/18,
in-í.o gr. de 3 ir., 23 pp. (80. da F.) .

765!J,.· Breve considerações acerca das ruptnras do u.tero du.ran te o trab3.lho do
parlo, seguido da importanle observa~~ão d'um caso, em que existia, além das cau
a commun de tal accidenle, um vicio da bacia não de cripto pelos autores. Me

moria ... pelo sr. dr. Luiz da Cunha Feijó. V. Ann. de lIfed. Bras., IV (18!l8·~9),

pg. 63. '109.
Exp.: Diul. Nacional.

7655.· Applicações do clJloroformio cm um caso de parto. V. Ann. de Meel. BI-as.,
n (l8lj8·4,9), pg. 68.

Exp.: Bibl. Nacional.

7656.- Applic.'lção do forceps debaixo da illf:1uencia do chloroformio. Peritonite
puerpenil. Ob.el'vaçi\o do SI'. dr. Rodrigo Soares Cid· de Bivar. V. Anll. de ,licd.
Bras. ,o. IV (18í8·~9), pg. 9i.

Exp.: BibI. Nacional.

7657.- DLlu' C~I'SO' de pr:1lica de partos. Obse[vaçào ... prlo sr. dr. Feilal. V. Anil,
de lvled. B:('S., IV (184,8-q,9), pg. -16:!.

EXfl.: Uibl. Nacional.

7658.· Cou idcrações g-eraes sobre: a appficação do forceps. 'fhe'se apresenladõl á
Fac. de Med. do Hia di) Janeiro e su tenlada em 2q, de Março de 184,9 por Claudionor
Antonio de Azeredo Coutinho. Rio de Janeiro, Typ. Imp1reial de Fl'Jneisr;o de Pllltla
Bl'it.J, 184,9, iU-'L" [ir. de;j JJ., '10 pp. (n. da F.) \

76li9.· Di 'scrtaçiio . obre o rJelivramrnto. These apl'(::enlada :í Fõlr.. de Med. rlo
Hio de Janeiro e ,nslenlndfl 01112 de Junho de '18W por Geraldo José da Costa Le,d.
Rio ele Janeil'o, TUp. Irnpareinj de F-I'CL7leisco de Pewla Brito, 184-9, in-Lo gr. de 4, fT.,
18 pp. (B. da F.)

7660.- Da verS:10 em geral e em particulnr quando o feto apresenta a cabeça.
Tbese aprc!o;entõ,da :i Fac. de Med. do Hio de Janeiro e susterilada no dia 22 de' Se
tembro de IRMl pnr Antonio Joaqllim Lo,pe -Lira. Rio de Janeil o, TV1]. Brasiti~l1sJ de
F. V. Ferreiro, i 119, ill-Lo gr. de 3 Ir., 7 pp. (B. da F.)
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7661. - Dis ertação sobre o parto prematuro artificial. These que foi apresentada
á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e u tentada em 29 de Novembro de :1849 por Pedro
Maria Hall'eld. Rio de Janeiro, Typ. Univ.· de Laemmert, :18y,9, in-4. o gr. de 4 fT.,
32 pp. (B. da F.)

7662.· Algumas considerações sobre a peritonite puerperal aguda. These apre en·
tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada cm Lo de Dezembro de :18Q9, por
José Paulo de Gouvêa. Rio de Janeiro, Typ. B,-asiliense de F. JI. Fel'reira, 181~9,

in-q,.o gr. de 3 ff., :13 pp. (B. da F.)
7663.- Algumas propo ições sobre a hemorrhagia utero-placentaria. The e apre

sentada á Fuc. de Med. do Rio de Janeiro e susten.tada na dia 13 de Dezembro de
!849 pelo dr. Joaqnim Antonio de Aranjo e Si,jva. Nicllleroy, Typ. Fluminensecle
Lopes & C.', '18M), in-[~.o gr. de 5 iI., 4 pp. (B. da F.) .

7664. - Algumas lJrOpnsições sobre a cephalotomia. 'rhese aprosentada á Fac. de
Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 14 de Dezembro de 1.8!l9, por Joaquim Pe
reira de Araujo. Rio de Janeiro, Typ. de Francisco ,te Paulcc Brito, 1.849, in-q,. o gr.
de 4 ff., 6 pp. (B. da F.)

7665. Breves con iderações sobre a ane!ithe ia depois do parto. 'rIJe e apresentada
á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada no dia 18 de Dezembro do i8'~9, por
Antonio Ferreira Pinto. Rio de Janei1'o, Typ. cio Dial'io do Rio de N. L. r'iannrl, in-Lo
gl'. de3 II., 1.8 pp. (D. da F.)

7666.· Dissertação sobre a versão podalica cm geral c em particular nas apt' eo
tações de tronco. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Mi
litão da Rocha. Rio de Jcme~ro, Typ. de F,-ancisco cle PalLlrc Brito, :18q,9, iu-4.o gr. d
18 pp. (B. da F.)

7667. - The is quam apud Flumiuensem ~Iedicinre Facullatem Idihu. Decembri
Auni 1.8~9, obtulit et del'endit Marcellinus Pintus Hibeil'lls Duarte Junior. Nicthel'0Y,
Typ. ele Lapes & C..., 181~9, in-4.0 gr. de 5 iI., 16 pp.,2 Ir. m. da F.)

Ponto: Nonnulre considel'ationes de operatione crosariana.
7668.- These a~resentada 2 Fac. de Meu. do Rio de Janeiro e su tentada perante

a mesma em 1.6 de Dezembro de 1850 pelo dr. Francisco Galviío da Co ta França.
Ria de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, 1850, in-4.o gl-. ,la 3 II., 26 pp. (B. da F.)

Pontos: I. Encravamento da cabeça do feto; II. Caracteres differenciaes entre
a hypoemia ou opilação e a cl1loro e; m. Alienação menlal considerada debaixo

do ponto de vista medico-legal.
7669.-Di5sertação na qual se justifica o aborto provocado e depois se demonstra:

L° Que o aborto provocado por legitima indicação é menos arriscaJo e funesto que o
parto instrumental correspondente, e como corollarios desta proposição; 2.° Que o ahor!o
espontaneo é menos perigoso que o parto natural respectivo; 3.° Que o aborto compli
cado, mas ainda espontaneo, é menos perigoso que o parto complicado, mas ainda
elIectuado sómente pelas forças do organismo. Tbese do dr. F. Bonifacio de Abreu,
candidato a uma cadeira de lente substituto da Academia de Medicina do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, 1.851, in-4. ogr. de 3 ir., 47 pp.
(B. da F.)

7670.- De O1orbis gravidarum et de difficultate partÚs. Theses qua ad publice
propugnandas ipsis idilJu Decembris anno MDCCCLI edidit in medicina doctor Anto
nius Pancratius a Lima Vasconcellos. Bahia, Ex-Epipltanis Pedl'ozct Typpis.
1851, in·q,.o gr. (B. da F.)

7671.-· These ele sufficiencia do dr. Napoleão Constantino TOllzet. formado pela
Faculdade de Montpellier, apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada
em 20 de Julho de 1852, sobre a prenhez . .Rio de Jane'il'o, Typ. Franoeza., 1852,
in-4. o gr. de 3 ff., 23 pp. (B. da F.)

7672.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e 'ustentada em 7 de
Dezembro de 1.852 pelo dr. MaJ'ianno Vieira do Nascimento. Rio ele Janeiro, Typ. do
Journal das Senhoras, de Santas & Silvft 'Juni07', :1852, in·4.0 gr. de3 IT., 22 pp.
(B. da F..)

Pontos: i. o Fetos multiplos; 2. ° Que difTerença fundamental exi te entre os
caule- mono edicoliledoneos? Como se opera o crescimento n'um e n'outr01 3.°
Arsenico e seus compostos, erreilos physiologicos e tberapeuticos.
7673.- Proposições sobre o aborto pf,Qvocado. These apresentada e publicamente

sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em 9 de Dezembro de 1852, por Luiz
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Gonznga de AI'aujo Brillo .... para obter o gráo de doutor em medicina. Baltia,
Typ. de Cndos P0!lgetti, 1852, in-q,.o de 311'., 3q, pp. 2 fI. (l!. da F.)

7674. - These apresentada e publicamênte sustentada pernnte :.í Fac. de Med. dn
l!aLJia, no dia 10 de Dezembro de 1852, por Antonio Manoel de Medeiros ... para obter
o grau de dou~or em medicina. Bailio, Typ. de Carlos PO!lgeUi, 1852, in·4.0 gr. de 3
/T. , 3 pp., 2 fi. (B. da Ir.)

Consta de : Proposições SObl'C obstct7'icia c P?'OIJOsições soln-e as materias ele Clll'SO
medico.
7675. - 'l'bese apre entada :.í Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 11 de

Dezembro de 1852, por Eduardo Augusto de Miranda [onteiro de Barros. Nicthel'oIJ,
Typ. Flumiucnsc ele C. Jlrwtins Lopes, 1852, in-q"o gr. <1e /1 fI., 55 pp. (B. da F,)

Pontos: LO Embryotomia; 2.° Tratar das pl'0pl'iedades pl1ysicas e chimica da
preparações de ferro mais empregádas em medicina: 3.° Endocal'dite.

7676.· Memoria sobre a prenhez e considerações hygienica sobre a mulher pejada
e o recemnascido por 1\1. C. Pereira de SiI. Rio de Janeiro, TIJ]J. Dous de Dezembro dt'
P. B1'ÍLO, 1854, in-8.0 de XUI·43 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

7677.- Alguma considerações sobre o parto prematnro provocado. These apre
entada e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia, ao 1. 0 dia do mez de Dezembro

de 185~, por Joaquim Antonio de Faria ... para obter o gr:.ío cle doutor em medicina.
Bahia, Typ. ele CarlfJs Po.getti, 185q" in-i,o de 3 /f., i6 pp., 2tr. (B. da F.)

7678.· Dissertaçno sobre a possibilidade dn superfetação em ulero ímple. These
apresentada e publicamente sustentad~1 perante a Fac. de Med. da Bilhia em 4
de Dezembro de 18M, por Francisco Teixeira de Magalhães. Bahia, Typ. ele Cados
Poggetti, i854, in-4.0 de 3 tr., 18 pp., 2 tl'. (B. da F.)

7679. - Natureza e tratamento da innammtlção e ulceração do collo do ulero ...
por C. Pennell. Rio de Janeiro, TY1). Universal dc [aemme?·t, 1855, in-8. o

Exp.: BibJ. Nacional.

7680.- These apresentada :.í Fac. de Med. do Hio elo Janeiro e sustentada em /1 de
D!lzembro de 1855, pelo dr. José Pelidriano Martins da Silva. Rio de Janciro, 1'1IP.
lmpal'cial de M. J. P. d'lo Silva hmioJ', 1855, in-4. 0 gr. de 7 tr., 46.pp. (B. da F.)

Pontos: L° Dos usos e applicações do IOl'ceps de Beaumers; 2.° Da pell'imetria;
3.° Do esporão de cen.teio considerado pl1armacologica e tl1erapeuticamente;~. ° Qual
será mais conveniente, que um escl'ivão ou que o proprio medico escreva o seu
relatorio sobre corpo de delicto e qualquer outro assqmpto medico legal?
7681. - These apre en tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e ustentada em 13

de Dezembro de 1855, pelo dr. José Antonio de Frei tas Lisboa. R'io ele Janei1'o, TUp·
Univ. de Laemmert, 1855, in-4.0 gor. de q, ff" 23 pp. (B. da F.)

Ponto: L° Da bacia obliqua ovalar; 2.° O que será mais conveniente qUf:l o
e crivão ou o proprio medico escreva o seu relatorio sobre o corpo de delicto ou
qualquer outro assumpto medico-legal ~ TrataI' das regl'as que devem presidil' a
redacção de um relatorio; 3,° Quaes os liquidos fornecidos pela economia corno
agentes da digeslão 9 E sua acção? ~.o Da placenta implanlada no collo do utel'o.
7682.· Dissertação sobre a eclampsia, durante a prenhez, durante o trabalho do

!Jarto e depois d'e te e algumas proposições sobre as scieucia de que se compõe o
CUI' o medico. These do dr. José Alfonso Parai o cle Moura, para obtel' o lug;ll' do
oppositor da secção cirurgica da Fac. de Med. da Bahia. J3ahia. TIJp. de Epiphanin
Ped,'ozo, 1856, in-4.0 (B. da F.) .

7683. - These apresentada:.í Fac. de Med. elo Hio de Janeiro e ustentada em 15 de
~larço de i856 pelo dr. Marce~ lo Lobato de Castl'O. Rio de Janeiro, Em7)'" Typ. lJOlls
de Dezembl'o, Paula Bl'itO, 1856, in_~.o gr. de 2 lf., 31 pp., 211'. (B. da F.)

Pontos: LO Do emprego dos mf:lios aneslhesicos na pratica dos partos; 2.° Deter
lJ1inar se um receOl-nascido é ou nâo'vitabil, tanto no caso de ser natural, como no
de er IilOnstruosa a sua ol'ganiSação; 3.° Da placenta implantada no collo do utel'o;
~.o Elepl1antiase dos gregos, suas causas e seu trutalllf:lnto.
7684.- Pontos dados pela Fac. de Med. da Bahia. -1.° A operação Cezaf'iana

deve ser, ou não banida dos recursos d'arle? 2,0 l\1ostrar a 'dilferençll entre chlorúse,
e anemia. 3.° Como reconheceremos que o cadaver que se no apresenta pertence :,
um individuo que morreu afogado? These apresentada perante a mesma Faculdade
c su.tentada no dia 10 de Abril de 1856, por João Antonio Saraiva ... ::10m ele obter



605

~ gráo de doutor em medicina. Baliia, Typ. de Gamillo de Lel/is lIfasson & G.a, 1856,
Jll·4.0 gr. de 2 /T., 16 pp., i 11. (B. da F.)

7G85. - l'hcse apresentada :i Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada om 12 de
Novembro do 1856 pelo dI'. Vicen te l\1oncadn (de Reren ia). Rio de Jalleil'o, Empl'.
Typ. Dous ll' Dezembro ele Paul~t Brito, 1856, in·4. ° gr. rte 2 11'., 55 pp. 1 D.
(B. da 1".)

Ponlos: L~ Do emJ?rego dos ll?eios anestbesicos na pratica dos parto; 2.° Porqu
motivo se considera bOJe o ar enlco como um metaloide e não como um melai?
Tratar <las propriedades d'algum composlo d'esse corpo, e da maneira de o reconbecer
cl)imicamente; ~.~ Qual a relação entre a albuminuria e a nepbrili. de Brigbt 1 Não
pode aquella eXlsllI' n'oulros estados patbolog'lcos sem lesão dus rins 14.° Diagnostico
e tratamenlo do aneurisma do tronco brachio-cepbalico.

7686.· These apresentada :i Fac. de Med. do Hio de Janeiro e su lenlada em 27 de
Novombro de 1856 pelo dr. Manoel Freire AlIemão. Rio de Janeiro, Typ. Guanablll'ense
de L. A. F. de Menezes, 1856, in-4.ogr. de 211'., U pp., 111. (B. da 1".) ,

Pontos: LO A contraclilidade organica e a contractilidade de lessido, mani
festadas no utero durante a geslação, serão uma e a mesma cousa; ou propriedade
di tIeren te' 1 2. ° Estudo das dou lrinas pbysiologicas sobre o envenenamen to ; 3. ° Do
IIIercurio .e suas preparações em relação as escbolas antigas e moderna ; 4. ° Med icação
contro-e tllnulante. .

7687.-1'hese sobre os seguintes pontos. Lo Existenl superfetaçõe .2.° Accicl nte.
das feridas de armas de fogo. 3.° Quaes as enfermidades em que deve-se llpplicar e
com proveito a hydrolherapia. 4.° A syphilisação preservará das mole tias yphilitica .
Apresentilda á Fac. de Med. d:; Babia e flerante a mesma sustentada em Dezembro
de 1856 pGr Luiz Victor Homem de Carvalbo ... afim de obter o gr:io de doutor cm
medicina. Ba fl1a , Typ. de Gados PO{I.rJetti, 1856, in-4,." gr. de q, ff. 16 pp., 1 f1.
(E. da 1".)

7688.- 'l'hese ilpreseutada ti Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su lontada no dia
15 de Maio de i857, por José Joaquim Monteiro da Hocba. Rio de Janeil'o Typ. de
N. L. Viallna&F'ilIlOs, 1857, in·4.0 gr. de2ff.,34pp., 1 n. (B. daF.)

Pontos: LO Placenta implantada no collo do utcro; 2.° LigaiJura da aorla, sua
vantagens c inconvenientes; 3.° Do chumbo considerado plJarmacologica e tbera
pcuticamente; q,.o Determinar se uma ferida foi praticada durante a vida ou
depois da morle. mostrando a importancia desta questão. Quat deve ser o proce·
dimento do medico no exame medico legal das feridas?

7689.- Tbesfls apresentadas á Fac. de Med. da Ballia e per(lnto ella susleutadas
om Novembro de 1857 por Braulio Xavier da Silva Pereira; para obter o gráo de
doutor em medicina. Pontos. Sobre a escutação obstetricia ; Que tratamento convém
mais na albuminuria ? Como reconhecer·se, que uma criança nasceo viva? Indicaçõe
que exigem a operação cezariana. Ballia, Typ. de Ant. Olavo da Fmllça Guel'l'a,
:1857, in-4.0 gr. de 111.20 pp. 1 fi. (B. da 1".)

7690.- These apresentada á Fac. de Med. da Ballia e perante ella su lentada em
Novembro de 1857 por Jayme de Almeida Couto para obter o gráo de doutor em
medicina. Pontos. Que inl!uencia exercem os meios anesl he icos obre o mecanismo
do parto? a vida e saude do feto? Qual a responsabilidade medica 1 Na lesões traumati
cas as amputações devem ser pratic,ldas antes do desenvolvimento dos phenomeno do
reacção, ou depois que estes tiverem cessado? Herança. B(t!lia, TY7I' de Allt. Olavo
da França Guerra, 1857, in-q,.o 2 /T. prel. 21 pp. num. e 1 fI.

7691.· These apresentada á Fac. de Med. da Bahia e perante ella su tentada em
Novembro de :1857 por Luiz Carlos Lins Wanderley; para obter o gráo de doutor
em medicina. Pontos. A mulher póde conceber antes de ter ido men ·truada? Qual o
tratamento que mais convém na altmminuria. Quaes a. indicllções quo exigem a ope
ração cesareanna ? Secção accessoria. Como reconhecer e uma criança nasceo viva?
13(.t1tia, TUp. de Ant. Olavo da F1'Cl1lça Guerra, 1857, in·4.0 de 2 rr., 16 pp., 2 rr.
(E. da 1".) .

7692. Theses apresentadas e quo pretende sustenlar perante a Fac. de Med. da
J:lahia Horacio Cesar,' para obter o gráo de doutor em medicina. Ponto . Póde a
mulher conceber sem ter sielo ainda menstruada? Indicaçõe para combater as
hemorÍ"hagias durante a prenhez e o parto. Que tratamento convém mais na albu·
minuria? Qual a responsabilidade medica. Ba/tia, Typ. de Ant. Olovo dCI Fmnça
ri1wrra,1857, in-(.... o de 1 D., 21 pp., i fl. (E. da F.)
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7693. - !bese apresentada á :Fac. de lIIed. do Rio de Janeiro e sustentnda em 26
de NovemLro de 1858, pelo dr. Rodolpho 'da .Cunbla Gollares. Rio d,e Janeil"O, Typ..
Nacional, 1858, in-4,.o gr. de 1 n., 17 [Ip .., 1 fi. (B',da F.) .

Pontos: LO Das cauzas mais frequentes do a.borLo; 2.° Da respiração nos vego
Laes c de sua inllu ucia n·a a 11l1o~plJera; 3.° Dos signaes racionaes da prenbez e
eu yalor relaliYo; 4.° Qual a origem dos gazes contidos no .angue, Sllas proprie-

dades nos dous sangues. Origem destes gazes. .
169"'. Thcse apresentada á FaC. de 'Med. do Rio de Janeiro e 5U tentada em 26

de Novembro de 1858, pejo dr. Joaquim Bento de Souza Andrade, Rio de Janeiro,
TYJ!. à.1 .Commelcio de Benlo .& Bmga, 1858, in-4,.D gr. de 3 fl'., 15 pp., ln.
I.B. da F.)

Pontos: LO Dos signaes raCiOllaeS'Ua prenbez e seu valor relativo; 2.° Hniva ou
bydropllobia; 3.° Vil'lls e peçonhas; 4.° Do envenenamento pela peçonha do
casca vel.

76~5.- These apresentada á Fac. de 1\1ed. da Bahia e perante a mesma uster:
tada no dia ... de Novembro de 1858 por José Vari5sirno .Moreira de Carvalho ....
afim de obter o "Táo de doutor em medicina. Pontos. Diagnostico differencial das
preu heze ex lira - uterinas. Abces-os os illueu tes. Existirão prodromos nas moleslias ?
Pul erisação, uas differeutes e!:.pecies, os meios ou preceitos para a preparação dos
pós em geral. Bahicb, Typ. de Carlos Pog,gelti, 1858, tn-ll.O gr. de 2 ff., 14, pp., 1 fi.
(B. da F.)

769ô. - PouLos formulados pela Fac. de Med. da Bahia. Diagnostico differeucia~
das pren hezes extra-ulerinas. Sel,ão duas formas da mesma mole Lia o rachitismo e li
osteomalaxia. Sec~ão medica, Natação. Pode-se em geral on excepcioJl31mente affir
mal' que houve e tupro ? Para serem 5U tentados em Tbese per:mLe a mesma Facul·
dade no dia ... de Novembro de 1850 por Ernesto Feliciano da Silva Tavares ...•
afim de obter o grão de doutor em medicina. Bahia, Ty]). de Ant. Olava ela França
Gtlel'1'u, 1858, in·!J,.o gr. de 4, ff., 20 pp ..2 ff. (H. da F.)

7697.- Tbese á sustentar perante a Fac. de Med. da Babia por Cicero Emiliano de
AJca mi u; afim lIe obter o gráo de doutor em mediciua. Pontos: L o Diagnostico
difl'erencial das prenheses extra-uterLnas. 2. 0 Haverá utilidade em applicar- e huma
ligadura na extremidade do ordão uU1JJelical que corresponde a placenta? 3." Pode-se
em geral ou excepcional mente affirmar que bouve stupro? 4,.0 Existirão prodrom05
nas lllolestias. Bahia, Typ. de Carlos Pog,qetti, 1858, in-4,.o de 3 fl'., :14, pp., i fi.
(B.daF.)

7698.- Dissertação acerca dos signaes' de concepção e gravidez e do seu valor:
impossibilidade ele descobrir o primeiro de tes dOis estados, e difficuldade de adquirir
os signaes meuos equivocos do ultimo. These apresentada para ser defendida perante
a Fac. deMed. da Bahia por Ricardo Gomes Costa. Bahia, Typ. de Cados Poggetti,
:1858, in-4,.o gr. (B. da F.)

7699.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada no dia 9
de Dezembro de 1858, pelo dr. Alexandre Severo Soares Diniz. Rio de Jetneil'o, Typ.
Univ. de Laemmert, 1858, in-4,.o gr. de 2 JI., 31 pp.,:1 fi. (B. da F.)

Pantos: LO Das lesões da funcÇã'o digestiva determinadas pela gestação;
2. ° Erysipela traumatica ; 3. ° Periodicidade das molestias; 4. ° Da germinação.

7700. - rrbese de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e
sustentada em 24, de Outl1bro de 1859, pelo dr. Andrew Rbein, medico pela IUniver
sidade de Copenhague. Rio (1e Janeiro, T'Up. Amldcana, de José Soares de Pinho,
1'859, in-lt.o gr. (B. da F.) U

Pon to: Parto.

7701.- These apresenLada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e susteutada a 25 de
Novembro de 1859 -pelo dr. Pedro Ferreira de Almeida Godinho. Rio de Janeiro,
Typ. Imparcial de J. lIf. Nunes Garcia, 1859, 10-4,.0 gr. de 2.Jf., 30 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos: i. ° Dos .cuidados que se deVe!!l prestar á mulher antes e depois do
parlo; 2.° O que maIs convlI·á..á Sal1de .Publlca, dessecar 10U canalizar os pantauos
.do Aterrado! 3.° Agua'e qu.aes os corpos que a tornão impura; maneira de l'eCQ
nhecer esses corpos; 4.° Da menstruaçãO •

. 7702.- Fac. ~eMed. da Babia. CCrDcurso para o lugar de oppositor. Secção cirur
glca. Morte sublta durante o trabalho do parto. These apresentada e sustentada em



Agosto de 1860 pelo' dr. Fr3lIcisco Jlllio de Freil'a e Albuquerque. Na'lia, T!J]J. do
Pogoetti, do JO/'nal da Temle, 1860, iu 4-.0 gr. do 1 n., 13 pp., (j Ir. (8. da f.i'.)

7703. - These apresentada ::í Fac. de Me·d. do Rio de Janeiro para um lugar de
oppositor da secção de sciencias cirurgica pelo di'. Luiz PientznaLler. Rio do Janeiro,
Typ. de Quil'ino & Irmão, 1860 y in·!.l.0 gr. (B. da F.)

Punto: Do furceps.

7701,.- These apresentada á Fac. de Med. do !lio de Janeiro e sllstentildil em Hi de
"ovembro de 1,860 pelo dr. Jo é Alexanure d Souza ~urg 1do Amaral. Rio de Jan3iro,
Typ. do Correio Mercantil, de nI. Bll1"relo, Filllo~ e Octaviano, 1860, jn·q..o gr. de 1 O.
22 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO 0.\ symphi enl'1mia o operação cesariana; 2.° Oiagno. Lico. natureza
e tratamento da fehre amarolla : 3.° 0.1 lllPlllbrana hlastot.lerlllica, seu de onl·olvi·
monto e usos; q.o O.L 1110rte real c lIa /Uorte appll'ente ..

no;).' These aprestmtada á FiJe. UI:l Med. d@ [lia tle Janeiro (J ~u,;telltM]a no tlia 16
de NovemlJro de 1860 pelo dr. [<'riJncisoo [sidoro Iluartc. Rio ele Jctn'iro, T!Jil. de
,Qttirillo &: Irmào, 1860, de i D., 24- pp., 1 O. lB. da F.)

Ponlos: i. o Di ertaeão ..obre o delin:l.111 nlo arLificial: 2.° Da murte loal p da
morte 3pparellte; 3.° Di bemopl.y c, suas cau a~, signaes; cliagno Licn pl'"gno tico
e tral.amenlo; q.o Das acloniLes.

770".· Thestl de sllf'ficit'neia apresentada :i Fac. de M~d. do Rio do .I;1~eiro e
sustenl.aua em 23 de ToveOlbro de '1860 pel.) dr. Henrique Lopes, da" Filcnluades GO
Pt'riz e Bruxellas. Rio de Jallei?'O, TU/}' UniíJ. de Laemmc?'t, 1 (j , in-4-.o gr.
(B. da F.)

Ponlo: Da roluras do perineo na Inulllcr.

7707.- These sobre os I antas seguinifes. AiJorLO .. Queimadur~s. J!erallça. A
drogas simples, quer vegetaes quer [ln ima.es, deverão sel' cen erva·la do me mo
modo, ou baverá dilTerença na applicaç:'ío dos preceitos, ou regras, couforme
a sua nalureza? E pola afirmativa, ou negativa, quaes ão os preceito, que
em geral deverão ser gllard3dos. Apresentód<l á Fac. de Ied. da Balda e perantea
mesma sustentada em '(.vembro de 1860 por José Ribeiro do VaI ... afim de obtor o
grão de doutor em medicina. BaILia, T!1P. dv Diario, i GO, in-q·.o gr·. dcz2 pp.,·1 f1.
(8. da F.)

7708.· These apresentada á Pac. de Med. do Rio de Janeiro pai' Anlonio Freire
da Silva fiei-. Rio de Janeil'o, Typ. d~ lJniv .. Lacmmerl, 'l860, in-!1. n gr. de 2 n'., 32
pp., -1 fl. (8. da F.)

Pontos: 1.0 Da placenta, sua organi ação c seus II os; 2.° Symplomas fornecido
pelas (uncções inlellcctnaes ; 3.°Da disllJlaçàoj q.° IIemosla ia ci rurgica.

7709'.-Manuaf da pal'reira ou pequena eompilacão ne conselbos na arte de partejar,
escripta em linguagem familiar. Por Joaquim Antonio Ailves Ribeiro doutor cm me
diciua, l\:. Cidade da I1ortalez(~ do CWl á (EoiplZi,q, impress.!} porr F. A. Bt'Jc1cIULUS) , 186'1,
ju-3. ° de X'\ -112 pp., CClm fi·g. iu terc. no teno e o r~tr. do au(\lor gravado em metal.
(B .. rlaF.)

7710.- Revista obstetrica. A memoria do sr. dr. V. Sal aia ... soiJre o pl1cno
menos mccanico do parlo estudados debaixo rio um ponto de vUa inteiJ'iJl1l nte
novo. como n'ella so diz, e impugnaçõú ·immedi:ltas dlil SI'. ur. A., lIledico IlarLeiro
brazileiJ'o, nos diver:ios artigos de criLica refutaçõ'lo, estudos e pl·ole. t(o), exLraiJido' do
Correio M~rcallti1. Rio d' Janeiro, Typ_lmpwGÍnl de J. iii. N_ Gan;ia. 18til, in-8. n

de '131 pp. nl'lm. (B. da· F.)
Pro:netlia continllação.
E' atlrillllit.lo ao dr. José Mloricio Nunes G;l·/·C'ia.

7711.-1'he e ;lprese:lI:1WJ :í Fac~ dll ~Ie.J. do l1io de Jandrü e sLuenL:ll]a:l 20 àe
Novembro cle 1861, pI-lo dr. Alfreuo Canrlido Gui:ll:ll'ães. Rio de Janeh"o, 1'?JlJ. Impar
cial deJ. iJ!I. NtlnlisGll'cil, I '6l, in·/!.o gr. de 4-1f., ;j'k pp., '1 n. (13. da F.)

Pontos: LO Oa opel·açã .. àn ver.-ão; 2.,0 1;0 a.llparrllio gelu'lal da.. In.lIliler; 3.° 0.0 es
por;ill rle (;onl.ciO, r.oll-iJernllo pllarllHlcoltlgica. rilerapeulicamente; (LO O arselllCU e
'ua, p"~IJ:lrações.

7712.· Tne~e pniJllc-a'lBllte susLt}nL~da TliI F.lc. cle !lI·~u. na B;dli;) m NCJVembro
de '18lil por Ilddunso J.o,;é de ArauJo ... a~j,:Jl de pela 1ll"Itlll [<'acult.lade- lhe sl'r ('on-

;0
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ferido o gnío de doutor em medicina. Bahia, TYp. do Diado, :1.861, ill-fJ,.o gr. de Lli.,
22 pp., :I. fi. (B. da F.)

I-ontos: i. °A auscultação fará precisamente conhecer a exislencia d'uma prenhez~
a apresentação e a posição do feto; 2.°Natureza e causas da pllllly ica pulmouar; 3.
Que applicações podemos fazer do estudo das sciencias accessorias aos traballlos pra
ticos da lherapeutica cirurgica; ~.o Os fluidos do canal digestivo concorrerão para a
L1ige tão por suas propriedades chimicas 1
i7i3.- The:'e apresentada ã F3C. de Med. da Bahia e sustentada em Novembro de

L86L para obter ú gráo de doutor em medicina por ManDeI Antonio Melgaço. Bahia,
7'?Jp. do Diario, '1861, in·fJ,.o gr. de 2 ff., 26 pp., 1. fi. (B. da F. )

Pontos: LO Versão; 2.° Qual o melhor tratamento nas dysllnterias; 3.° Grãos,
:lccidentes II prognostico das queimaduras; ~.o Qual o meio mais proficuo e cel·to para
distinguir urna mancba espermaLica de outra que com ella tenha semelbança.

77 L~. - Tl1e~e :lpreseÇltada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da
Bahia em Novembro de 1.86L, por Francisco Marques de Araujo GÓes ... para obter o
gr:ío de doutor em medicina. Ballia, Typ. do Diario, :1.86'1, in·fJ,.O gr. de 1 fi., 32 pp.,
I fi. (B. da F.)

Ponlos: 1. oQual a natu reza da febre puerperal ; 2.o Febres; 3. o Abol'to; fi. oQual
o meio mais profícuo, e certo para distinguir-se uma mancha espermalica de outra
Ilue com ella tenha semelhança.
77L5. - Do aborto, por V. Sllboia. V. Gaz. llIed. do Bio de JaHeito, :1.862, pg. :1.38.

(13. da F.) .

7716. - Tl1e-e de ufficieneia apresentada á Fac. de Med. do Uio de Jllueiro e sus
tentada pelo Jr. João Alvares Soares de Souza, formado pela Faculdade de Paris. Rio
ele Janeiro, Typ. elo Commercío de Brito & Braga, :1.862, in-l. o gr. (B. da 11',)

Ponlo: Eclampsia puerperaI.
77-17.- Tl1e"eapresentadaáFGc. de Mad. do Rio da Janeiro e sustentada pelo

dr. Carlos Eduardo Martins, medicu pela Univ. de Berlin. Rio de Janeiro, TYIJ.
Univ. de Laemrnel't, :1.862, in-fJ"o gr. (B. da f.)

Ponto: Das aITecções puerperaes.
77i8.· These a sustentar perante a Fac. de Med. da Bahia em Novembro de :1.862,

por Cornelio José Fernaudes ". para lhe ser conferido o gráo de doutor em medicina.
RaMa, T!Jp. Poggetti, de Tow'inllO, Dias & C.", '1862, in-4,.o gr. de q, ff., 18 pp.,
i n. (B. da F.)

Pontos: LO A escutação fará precisamenle conheceI' a existencia d'uma prenhez, a
apre entação e a posição do fet01 2.° Fracturas da elavicula e seu tratamento; 3.°
Quaes as condições hygienicas de um hospital; ~.o Os medicas tem responsabilidade
no exercício de sua profissão.

7719.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pelo
di'. José Francisco de Paula e Silva. Rio de Janeij'o, Typ. Univ. de Laemmert, 1862,
iu·4,.o gr. de 3 ff., 3fJ, pp., :I. f]' (B. da F.)

Pontos: l. oDo aborto provocado pelo parteiro e suas indir,ações; 2.° Hi tologia
das veias; 3. oDas quinas, suas especies, seus caracteres, composicão e suas prepa-

rações pharmaceuticas; ~.o Da febre intermitlente. •
7720.· These a sustentar perante a Fac. de Med. da Bahia em Novembro de 1863

por Antonio Augusto Guimarães Junior ... para obter o grão de doutor cm medicina.
Bahia, Typ. Po.qgett'i, de TOlwinho, Dias & C.", 1863, in-fJ,.o gl'. de 4: if., 16 pp.,
i n. (B. da 11'.)

Pontos: LO Qual a causa do parlo natural e de termo 12.0 Os medicas tem respon
sabilidade no exel'cicio de sua profissão j 3.0 Abcessos por congcstão; ~.o Aeeão pby-
'iologica e Ihel':lpeulica do iodo. .

7721. - The c ti sustentar perante a Fac. de Med. da Bahia em Novembro de '1863
pOl' Dormevil José dos Santos Malbado , .. para lhe sei' conferido o gráo de doutor
em medicina. Bahia, Typ. Const. ele Antonio Olavo da Fl'onça, Guel'l'CI, t863, in-l~.o

gr. (13. da 1".)
Ponlos: 1.0 Hemorrhagia uterina durante o trabalbo do parto, e seu t.ratamento;

2. 0 Ocenteio espigado exercerá alguma influeneia sobre a vida dos meninos e a saude
das mães 1 3. oCorno obra o ferro na cblorose; 4. °Pode-se assegurai' pej'cmptoria e
conscienciosamente que um recem-nascido chegou a respiraI'! .
7722. - These sll_tenlada em Novembro de t863 peran te a Fac. de Med. da Bahia

por Torquato Au/'rUSLo Pereira Rego ... para lhe er conferido o gráo de doutor em
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medicina. Baltia, TUp. Consto de Antonio Olavo da F)"ollça Gllen'a, 1863, in-L °
gr. de 7 11'. 2g, pp., 2 If. (B. da F.)

POli Lo' : 1.° Ecla mpsla do ran Le a pren hez e seu tratamen Lo; 2,° POde-se cleLer'l1) inar
com egurança se houve 011 não aborLo? E foi provocndo ?3,O Ca amentos illegiLimo
diante da hygiene; fbOSignae dilIerenciae do furunculo c anthraz, da pu tula ma
Ii!:(nn e da ery-ipela phlyctenoide.

7723. - Ob ervação de um pa 1'10 tC'minado pola extracção do feto a forcop por
cnusa de um tumor carcinomato o elo collo do 1]tero, communicada pelo sr. dr. Vi
cente Saboia. V. Ann. Bras. de Afed, , XV (1863·6lj,), pg. 1/j,1.

Exp.: Bibl. Nacional.

772g,.- üb ervações de nlgun ca os de parto occolTidos nu clinica civil do dr. \ i
cenle Saboia. V. Ann. Bras. de Med., XV (1863-6g,), pg. 162.

Exp.: Bibl. Nacional.

7725.- A operação cezarianna praticada pelo sr. dr. Feijó em uma mulher
rachitica (por T. H. [Torres Homem]). V. Gaz. Med. daRia de Janeiro, 186y-, pg.
51. (B. da F.)

7726.- Observação de um caso de metro-peritonite agudn traumatica em uma
mulher peijada de 3 meze'. Tralameulo anti· pltlogi tieo energico; morcnriaes in
terna e externamente; cura completa om 19 dia, em que o nborto tive se tido
logar (pelo dr. Torres Homom). V. Goz. Jlkd. do Rio de Janeiro, 186/j" pg. 133.
(B. da 1".)

7727.- These npresentnda á Fac. de Med. do Rio de Jaueiro e sustontada em Hi de
Novembro de '186/j, pelo dI'. Raymuudo Jaeintho ue Sampaio. Rio de Janeh'o, TUp. 1m·
pareirll de Brito & Inn[To, 186/j" in-/j"o gr. de 3 !T., g,6 pp., 2 II. (B. da F.)

Ponto: LO Da melro-peritonile puerperal; ~,o Da lracheotomia e suas indi
cnções conforme as 1Il0iL-sLias e seus perioelo ; 3.° Da historin medico legal do aborto;
4.° Diagno lico da luberculi aGão pulmonar e me enlerica 110 primeiro periodo; qual
o melho!' methodo de curar, ou de illlpedir os seus progressos·
7728.- These apresentada á Fnc. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 29 de

Novembro de 186!l, pelo dr. ~r.lnoel Jonquim dn Rocha Frola. Rio de Janl!/?"o, Typ.
Paula Brito, H16/j" in-Lo gr. do g, tr., g,/j, pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Da hemorrhagia uterina durante a pl'enlleZ; 2.° Do chloroformio e
suas prepal'açôes considel'ael,ls pharmacolo~icne ther:lpeulicamente; 3." Do ovo hu
mano antes e c1epois dcfecundarJo; 4.° llistoria medico legal doaborto.

7729. - 'fhese apresentadn fi Fac, de Med. ela Bahia e publicarnont sustentada em
Novembro de 18(jq, por Antonio Carlos Pires de Carvalho e Albuquerquo ... com o fim
de obter o g-nío de doutor' em medicina. Pontos. Symphyseotomi!l e suas indicações.
Vinbos medicinaes. Qual o ma)s seguro, nlais prompto, e mais inolTen 'ivo meio de
promover-se o parto prematuro? E' a erysipela doença locnl, ou antes padecimonto
symptomatico de um estado geral? Que relação haverá enlr'e a ery ipela o cerla mo
le_tias do estomag-o. BahilL, 1'yp. de ComUlo de Letlis ilfasson & C., 1864-, in-6,.0 gr.
de 30 pp., '1 n. (B. da F.)

7730.- Theso sustentada por Manoel Jo é Borges ... para obler o gráo de doutor
em medinina pela Fac. da Bahia. Pontos. Hemorrbagia uterina durante o trabalho
do parto, e seu tratamento. Porle- e determinar com segurança se houve ou não
aborto? E se foi provocad,o? Virus o peçonha. Qual o mais seguro, mais prompto e
mais inoO'em:ivo meio de promover-se o parlo prematuro 9 Bahia, Typ. POll.Qetti, ele
Tourinho & C.a, 186/j" in-g,.o gl'. de 1 n., 22 pp., 1 n. (B. da F.) .

7731.· 'l'he e apresentada á Fac. do Mod. do lIio de Janeiro e sustentada em 13 de
Dezembro de i8ôg, pelo dr. Francisco Honoria Ferreira Brandão. Rio de/anuíra, Typ.
de Thevenet & C.., 186!!, in-~.o gr. do 2 if., 109 pp., 1 11., 1 mappa. (B. da F.)

Ponto: LO MetrorrlJagia ; 2.° Das modiücaçôes que apresenla o ulero durante a
gestação; 3,° Do raciollnlismo e do empiri mo em medicina; 4.° Da circulnção da
materia nos reinos vegetal e animal.
7732.-· Tbese apre entad:r á Fac. deMed. do Rio de Janeiro e sustentada em 19, de

Dezembl'O de 186/j" poio rlr. Pedro Francisco de Oliveira Santos. Rio de Janeif'o, Typ.
Theve1tet& C.a, 186/j" in-g,.o gr. de /j, If., 32 pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponto: i. ° PI'enhez composla; 2. ° Hygiene dn criança do nascimento á queda do
cordão umbilical; 3.° Do infanticidio por omis ão; [LO Dos vomito reIJ9ldes dnrante a.
prenhez. 'J~

77
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7733.- Do abortá considerado debaixo do ponlo de vi~ta ob~tetrico pelo dr. V.
aboia,&. TliodeJalleiro, Typ. Universal de Laemmert, 1865,in·8.0 de~. gr.IJ., 88

pp. (B. daF.)
7734.- Apborismos obsletricos por Joaquim Antonio Alves Hibeiro, doutor em me

dicina, &. Ceará, Typ. Industrial, 1865, in·8." de IV - 42 pp., 1 O. (B. da F.)

7735.- Do valor do chloroformio na eclamp.ia pnerperal (por Franci co de Ptlula
CO~til .Junior). V. Rev. do l1thenêo J/I'dico, n." 2, 1865, pg. 14. (B. da F.)

7736.- Memoria ... pelo dr. F. F. da Costa FeIT3z ... 1865. Os vomitas incoer
civeis durante a prenhtlz, serão cauza de provocação do aborto. V. Ana. Bras. de
JII1IÍ., XVllI (1806-67), pg. :1.14. (B. da F.)

7737.- These apresenLDdll c pulll;camente sustentllda perante a Fac. de ~Ied. da
Eahia em Novembro de i '65 por FraIll'i co Sidronio Bandeira Cbagas '., para obter
o gr;io de doutor enl medicina. I'ontos. Vit.:ios de conformação da bilcia e in
fluenci" que exercem durante a prenhez e o p"rto. Aborto provocado e suas indi·
cações. Exi lirão prodromos nas mule tias? São o medico responsavei~ pela- faltas
commetticla no exercicio de ~ua profissão? Exi te alguma di posição de lei nossa,
que sf'ja applicada a e·te caso? Se pela afirmativa, qual é ella? Baliia, Typ. de
Po.qgetti, de Tourinho & C., 1865, in-4.0 gr. de i n., 36 pp., 1 fi. (B. da F.)

7738.- The:e apresentada á Fac. de Med. da Bahia e perante a mesma usten·
lada em No~embf'O de 1.8ti5 por Frant.:i co Romano de Souza .. , afim de olHei' o gráo
de duutor em medicina. Pontos. Symphyseotomia e suas indicações. Ha signaes
certo de prenhez? H:m qne C;ISOS e com que funclllmentos poderá o medico legista
afirmar que uma mulher está gravida? Vicios de conformação da bacia e suas
indicações. Dos banhos. Baltia, T!Jp. da Cons"tttuiçào de F. A. de F'l'eitas, i865,
in-4.0 gr. de 16 pp., 1 fi. (B. da F.)

7739.- The~e apresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em
21 dll Novrmbro de 1865 pelo dr. Heleodoro José da Silva. Rio eh Jnneil'o, Typ. do
C01nmQl'cio, de Pereira Braga, 1.865, in-4. o gr. de 4 If.: 25 pp., 1 fI. (B. da F.)

Pontos: LO 00 emprego dos anestbe~ico~ nos partos; 2. o Tboracenlese i 3. 0

Bypoemia inlerlropical; ~. ° Estudo cbilllico e pbarmacologico sobre o cbloro·
fo 1'1 li ia.
77110.- These apre,entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e ~uslenlada em

22 de ovelllbro de 1865 pelo dr. FraJ]ci~co de Paula Costa Junior. Rio de Janeiro,
Typ. Persl'vel'ança, :1.865, in·'!,.O gr. de 8 Jr., 54 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do empl'ego dos aneslhesicos nos partos; 2.° Ozona; 3.° Croup; ~.o
Estudo chi mico e pl1armacologico do cu luroforlllio.
7741. - A con~e~tão do utero provoca ndo aborto (por Tygna, parteira). V. Ann.

'Bms. de Med., XVIf (1865-60), pg. 66. (B. da F.)
774'2.- Observações de uma doent~, que apresentava um corrimento lochia1

purulonto e fetido e colica- uterinas, em consequencia de um :Iborto (pelo dr. Pe·
çanha da Silva). V. Ann. Bras. de jlfed., XViI (Hi65-6.), pg. 396. (B. da F.)

7743.- Observaçõe. Primeira. Sobre um facto raro mencionado por Velpeau a
pagina 382, ao qual Bauver, Colombe e Defermant derão o nome de superfeta 1\0, e
que é negado por muitos. (Pela parteira Felicissima R. P. Ferreira.) V. Ann. Bras.
de ilfed., XViI (1865-66), pg. 5!1,6. '(E. da F.)

77 ~4-.- Da conducta que deve ter um parteiro ante as apresentações da espadua
sem ou com proeirlencia do braço do féto pelo dr. V. SaiJoia, &. Ria de Janeil'o, Typ.
Perse'l)(Jrewça, 1866, in·8.0 gr. de X[-1Ql pp. num. (B. da F.)

7745.- Do parto prematuro artificial. Pelo di'. Alfredo Guimarães, V. Rev. do
Athenêo Med., n." 7,1.866, pg. 54. (E. da F.)

774-6.- These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
4 de Ago. lo de 1866 pelo dr. Luiz da Cun ha Feijó Junior. Rio de Janeiro, Typ.
Univ. de Lal'mmel·t, 1866, in-4.0 gr. de 4 Jf., 24 pp., i fi. (B. da F.)

Pon tAS: i. o Da embryolom ia e seu parai leio com a operação r:esariana e sym·
phiseotomia; 2.° Calculas billi>lfes; 3.° Ca!l)rico em geral e mudanças de eslado em
particular; t,." Da sutura considerada como meio unitivo das feridas.
77[~7,- These que deve ser sustentada em Novembro de 1866 para obter o gráo

de doutor em medicina pela Fac. da Babia Galdino Tobias de Lemos ... Ponto .
. Qnal a origem, natureza, propriedade e U7.0 do liquido amniotico. Prognostico do
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aborto em relação á dilferente épochas e em relação as tIo pnrlo de termo. Pode· I;'

determinar com segurança i houve ou não ilborto? E si foi e le provocado '?
Como se staI'Jelecc o diag-no tico dilfurollCial das dy pcpsins? Baltia, 1'yp. do
Libe,'al P,'o.'Jl'essista, 1866, in-4.o, gr. de I fi., ii pp. (B. da F.)

774..8.· llernia por eventração, ahiua do ulero gravido por entre os mu eulo
recto', c inclinnção d'este orgam oure o pubi e parte uperior da coxa. Pelo di'.
J. F. da S!lva Lima. V. Ga:r. Med. d,~ E-d/ir" I (1.86ti-67) pg. 9~.

Exp.: Dr. J. Z. do Monozos BrulI).

7749.· Prenbez extra-uterina de 18 mezes ... pelo dr. J. F. da Silva Lima.
V. Gn::; . .l/cd. da BIlILi", I (18ti6-67), pg. 255.

Exp.: Dr. J. Z. do,\lonozosBrum.

7750. - These apre olHada ;j Fac. do ~led. do Rio de Janeiro e ·u·tentada em
28 de Novembre de l8ü7, pejo dr. Anlonio Caetano de Campo. Rio dI! Jalll!Ít'o,
Typ. do Apostolo, l8ti7, in-4...o gr. de 31f., gr. 44 pp., 1 a. (13. da.F.)

Pontos: LODas rupturas do utero; 2." Das resecçõ~s em gemi' 3.° Da ali:nen
taçào; 4.° Applicação da eletricidade á tltenrapeuLita.

775L.-The e apresentada á Fac. dc Med. do l,io do Janeiru e sustentada em :J
de Dezell1uro de 1867 pelo dr. Augu to Teixeira Belrort Boxo, Rio de Janeil'o, Typ.
B,'own & Pel'eim hmior 1867, in-4. o gr. de 21r. 38 pp. i fl. (8, da F.)

Pontos: LO Da eclalllp ia durantc a prenhez; 2.° Qunl é a illOurncia que
exercem as sangrias gemes na IlIarc:l1a e terminação da pneumonia? 3.° Das
callsas de morte depois das feridas e das operações ci rurgicas; ~. o Da morte real
e da II10rte apparen te.

7752. -Thesll apre antada fi Fac. de Med. elo Rio ele Janeiro e su tcnlada
por Gerva. ia Alve Perei I'a, Rio da Janeiro, TY7)' rllliallça de P. J. Ab,'eu Guima"lias,
1.867, in-4.0 gr. de i fi., 2J pp., i 11. (B. da F.)

Pontos: LO Do vaiai' relativo dos i~llaes diagnostico da prenbe7.; 2.° Prenhez
campo ta; 3." Encephalite; 4.° 1I0Infanticidio pllr ollli são.

7753.· Tilese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada pelo
dr. João Pizarro Gabizo, Rio de Janeiro, TUp. do Apostolo, 1.867, in-4.0 gr. de 1
fi., 2ti pp., ·lil. (8. da F.)

Ponto. : i. o Do prolapso do cordão umbilical como causa dedystocia : 2.°Diagnos
lico e tratamento das febre perniciosas mais frequentes no Rio de Janeiro; 3.°
Das ressecções cm geral; 40.° Do Infanticidio por omissão.

7754...· Ki5to bydropico unilocular do ovaria direito, complicando umn prenhez
de tres mezes ... Pelo dr. Julio Rodrigues de Moura. V. Gaz. J/e(l. da Bahia, lI.
(1.867-68), pg. 37.

Exp.: Dr. J. Z. do Menozos B,·um.

7755.· Caso de contl'acção do utera em forma de ampulheta, com retenção da
placenta. PeJo dr. 1. L. Paterson. V. Gaz. l1'led. da Baltia, II (1867-68 ),
pg.68.

Exp.: Dr. J. Z. do Menezos Bram.

7756.- A operação Cesarea e o feticidio medico por Francisco Ribeiro Delfina 1Ifon
tezllma, dr. em medicina, &. Fortaleza, Typ. B"usileim de J. Evangelista, 1868,
in-!hO ele 25 pp.

Exp.: Acad. Imp. do MOOicina.

7757.- Do centeio esporoado dUl'llnto o parto. Scrão as pnraplegias a as paralysia
consecutivas ao parto dependentes do emprego do centeio'~ Por Augu to 'l'eixein.l
Belfort Boxo, doutor em medicina, &. Pm'is, na Typ. de A. Pa-rent, 1.868, in-4,.O
de 29 pp. (B. da 1".)

7758.- These apre~ent.ada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 27
de Novelllbro tIe 1868 pelo dr. Manoêl Pedro dos Sllnto Limn. Rio de Janeiro, Typ.
Perseverança, 1868, in-~.o gr. de 4, fI., 57 pp., 1 11. (B. da ['.)

Pontos: i.o Da eclalllpsia durante a prenhez e o parto; 2.° Do opio e sua pre·
parações pharmaceuticds; 3.° Aconito considerado pharmacologica e therapeutica
mente; 4.° Da diphteria das feridas.

7759.· Fac. de Med. da Rabia. These apresentada para ser u tentada em No
vembro de 1868 por Dyonizio José dos Santos. ,. para obtcr o gráo de doutor em

~\Q
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medicina. Bahüt, Typ. Conservadora" J868, in·4.0 gr. de 2 n., 45 pp., 1 11
(B. da F.)

Pontos: LO IIemorrhagia puerperal e eu Iral:Jlllento; 2.° Hygil'ne da nlulher
no eslado de gravidez; 3." Asphixia dos recem-nascidos, suas causns, formas, dingno 
tico e tratamento; 4.° A glycerina poderá ser empregada Culll vantagcm qUCl' como
medicamento, quer como agente de dissolução 1

7760. - These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser sustentada en) No
vembro de 1869 por Manlle! Joachim de Góes Tourinho ... para obter o gráo de
doutor em medicina. Balda, Typ. de J. G. Tow'inh() :1.869, iu-fJ,.o gr. de 1 f1.,
14 pp., i fi. (B. da F.) .

Pontos: LO Vicias de confol'mação fia bacia e seu tratamento; :!.o Estudo da
acção physiologica e tberapcu tiea do gyra-sol ; sua applicação no tetanos; 3.° AsplJyxia
do rece/ll-nasciclo~; Selas cau as, formas, diagno'Uco e-tartamento; IL o Pode-'e em
geral ou excepcionalmente aifirmar que 1J0uve estupro.
77'61. - These que ustenta em Novembro de :1.869 para obter o grlÍo de doutor em

medicina pela Fat:uldade da Bahia Joaquim Januario dos Santos Pereil'a. Bahia, Typ.
de C,tnúllo dJ Leltis jJ{tsson& a., 1.869, in-/~.o gr. de i 11., 21. pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Hel1lnl'l'lJagia puerpcral e eu tratamento; 2,° Tratamento da hernia
estrangulada; 3. 0 Extraclos aquosos; 4.° Quaes as Illedidas mai seguras applicaveis
a Bah ia como prcvenli vo do clJolera-mol'llus?
7762.- Tlle e apre.entada á Fac. de Med. da Bahia e que susten la em No

vembro de 1.869 para obter o grau de doutor em medicina José Moreira Coelho
Junior. Bahia, Typ. do Diario, 1.H69, in-lLo gr. de i a., 26 pp., :I. fi. (B. da F.)

Pontos: LO As perturllnções funccionaes que se manifestão dUl'ante n prcnllez
dependerão ele um estado chlol'o-anemico'Ou ele uma verdadeira plétllora? 2. oAcci
dentes produzidos pelo raio; 3.° Acção plll'siologica do chá e do café; 4.° Vinhos
medicinaes. .

7763.· l'hese apreseu tada á Fac. de Meel. do Rio de Janeiro e sustentada em 3
de Dezem IJro de .il:169 pelo dr. Frnncisco de Paula Menezes. Rio de Janeiro, l'yp.
Univ. ele Lllem11lert, 18u9, in,4." gr. de q. rr., 53 pp", 2 II'. (B~ da F.)

Pontos: 1.0 Da eclampsia durante a IJrenllcz e o parto; 2.° Absces os dallJargem
do anus; 3.° Do emphysellJa pulmollar; 11.° Falsificaçào dos vinlJos.

776lJ,. - 1'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em 3 de
Dezembro de 1869 pelo dr. Augu~to de Paiva Magalhães CalveI. Rio de Janeiro, Typ.
Americana, 1.869, in·4.0 gr. de 5 O'., {l3 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: L° Da eclamll'ia durante a prenhez e o parto; 3,0 Do alleilamenlo
natural, artilicial e mixto em geral e particularmente de mel'ceoario em relação ás
cond ições da cidade do lHo de Janeiro; 3,0 Da electricidade statica em gemi; 4. °
Conlusões.
7765. - l'l1e e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada a 4 de

Dezembro de 1869 pelo dr. Antonio Alves Teixeira de Souza. Rio de Jcweil'o, Typ.
do Apostolo, 1.8U9, in-fJ,.o gr. de fJ, ff., 90 pp" :I. 'n. (/3. da F.)

Pontos: LO Da eclampsia durante a preniJeze n parto; 2.° Do defloramento; 3.°
Medicação anestbesica; 4.° Tratamento da syphilis.
7766.- Tllese lIpresentada á Fac. de l\fed. do Hio de Janeiro e sustentada em 4 de

Dezembro de 1869 pelo dr. Joaquim de Almeida M~lrlJues Simões. Rio de Janeiro,
Typ. de Domin.rJos Luiz d'JS Santos, i869, in-iJ,.O gr. de 5 II" 2fJ, pp., :I. a, (B, da F.)

- Pontos: i,o Da aprcsentação da espadua com sabida de braço; 2.° Contusões; 3,0
Do rbeumatismo articu lar agudo e de sua frequencia com o rheumatisl110 visceral;
4.° Do calorico em gernl.
7767.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 6

de Dezembro de 1.H69 pelo dr. José Guilherme Kemnitz. Rio de Janeiro, Typ. do
Apostolo, 1.869, in-lJ"O gr. de 11 rr., 46 pp., 1 n., i quadro. (B. da F.)

Pautas: 1.°Das hel110rrbagias duran te a pren !le?; 2. °Operações rec'lamadas pela
cataracta; 3.° Do ar enico e seus campo 'tos considerados pbal'lJlacologica e therapeu
ticamente; 4.° Estudo cbimico pbarmacologico sollre o esporão de centeio.

7768.- Vos vomitos rebeldes na prenhez pelo dr. Lucindo Filho, &. Rio de Ja
neiro, Typ. Pel'severança., uno, in-fJ,.o de 3 fl'., 35 pp. num. (B, da F.)

7769.· Da febre puerl1eral. These apresentada e sustentada para verificação de
titulo peran te a Fac. de Med. da Bahia em Març0 de 1870 por Francisco Bento
Alexandre Figueiredo de Magalhães. Bahia, Typ. de J. G. Tourinho, :1.870, in·4.0
gr. (B. da F .)
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7770. - These apresentada e sustentada para verifica ão de titulo perante a Fac.
de Med. ela Bahia em Julho ele i87U pai' João BauliDo de Souza Uchôa. Baltia, Typ.
elejo G. 'l'oul'útllo,i870, in-4."gl'. (B. uaF.. )

Ponto: Da reten<;<10 d'oul'ina durante a prenhez e depois do parlo.

777i. - These que suslenta. em Novembro de i 70 para oiJler o gráo de dontor
em medicina pela Fac. da Buhia João CaDcio Nune ele Maltas. Ballia, Typ. de J.
G. Tourinho, i870, in-fJ,.o gr. de i fl., 18pp., '1 fI. (D. da F.)

Pontos: LO InOuencia da sypbilis sobre a marcha da prenhez; 2.° Do emprego
da sangriR na congestão e apoplexia do cerebro; 3.° Tralamenlo da hernin. e lran
A"ulada; ~. °Pode-se em um caso med ico-legal delerminar se biJu ve abol'lo ou não I
7772. - TIJese apresentada e u tentaela pcraD'le a Fac. de Med. da Bailia em

Novembro de 1870 por Joào Gualherlo F rreir3 Sanlos Beis ... afim de obter o gráo
de doutor em medicina. Bahia, Typ. de J. G. TOlll'inho, i870, in·4.0 gr. de i fl.,
28 pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: 1.° Vicias de conformação da bacia e suas indicações; 2.° VinlJos medi
clnaes; 3.°Feridas por armas de fogo; lL ° Dia llJese.
7773. - Tbese apresentada para ser ust entada na Fac. de Med. da Bailia em

Novembro de 1870 por Ernesto lJel'n1 liuo I1ibeil'o ... para obter o grão de doulor
em medicina. Balda, Typ. ele J. G. Tourinho, U;70, ill-4,.O gr. de i fi., 22 PI., 1
fi. (B. da F.)

Ponto: LO Hemol'l'hagia puerpel'ill e seu tratamenlo; 2.° Queimaduras; 3.°
Astlllua; ~.o Do infanticidio sob o ponlo de vista medico-legal.
7774. - These que deve suslenlar pera nte a Fac. de Med. da Bahia em Novembro

de i870 para obter o gráo de doutor cm medicina Manoel 19onacio oe Va eoncello .
Bahia, Typ. de J. G. Toudnho, i 70, in-/J,.o gr. de i n., 22 pp., i 11. (B. da F.)

Ponlos: i. o Que inOuencia exel'C ln sobre a viua do felo durante o traballlo do
parto as apresen tações e po~ições? 2. o HenlOl'I'lJagia puerperal; 3. 0 Tl'atanlcJ1to da
angina diplJtberica; 4.° A gtYl:erina considerada cumo velJiculo pllal'lllaceulico.
7775.- These apresentada e suslenlada perante a Fac. de Med. da Bahia em No-

vembro de i870 por João Sabino Vieira ... afim de obler o gráo de doulllr em me
dicina. Bahia, Imp)'essa '/w Typ. do Dial'io, 1870, in-fJ,." gr. de i fi. i5 pp., 1
fi. (B.daF.)

Pontos: L° As perturbaçõps fnnccionaes que se J1]anifest~o àUl'anle a prenbez
dependerão de um estado cbloro-anemico ou de uma verdad i)'a pletllora; 2. Tllo
racentese e suas indicações; 3.° Tratamento da angina dilJlJtel'ica; ~.o Pode-se con
siderar Ilerdeiro legitimo o fillJo de uma. viuva nascido dez mezes depois da morte
do marido?
7776. - These apresenlada ã Fac. de Med. do Bio de Janeiro e su tentada em Lo

de Dezembro de i870 pelo dr. Theotonio José de Vasconcellos. Rio ele Janeiro, Typ.
Perseverança., 1870, in·lj" ° gr. de 4 Ir., 39 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do cephalotribo e suas indicações; 2.° Diagnostir,o, marcha e Irata
menta do rlJeulOatisrno visceral; 3.° Túnotomia; 4.° Da digilali' e snas preparações
pllarmaceuticas. .

7777.· 'fbe e apresentada ã Fac. de Med. do Rio de JaneiI\) e ustentada em 1.0 de
Dezembro de i870 pelo dr. Benlo José de Souza. Rio dI.; Janeú'o, Typ. do AZJOS1olo,
1870, ín-4.0 gr. de q fI., 60 pp., i fi. (B. da F.) .

Pontos: L° Dos vomitas rebelde na prenhez; 2. 0 Uo rlleumatismo e seu trata
menta; 3.° Tracheotomia ;~. °Do aborlo criminoso.
7778. - These apresentada ã Fac. de Med. do Rio de Janeiro e snstentada em 3 de

Dezembro de i870 pelo dr. IIellriq ue Cesidio Samico. Rio ele Janeiro, Typ. do Apostolo,
~870, in-fJ,.o gr. de 3 ff., 68 pp., i fl. (B. da F.)

Pontos: L ° Dos vomitas rebeldes na prenllez ; 2. °Qual o melbor meio de trata
mento para a cura radical dos lJydrC'celes; 3.° Etiologia, pallJogenia e tratamenlo da
cl1yluria; ~.o Qual a acção da electricidade sobre a vegetaçao em suas diITel'enles
phases?
7770.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada cm 3 de

Dezembro de 1870 pelo dr. José Angusto Machado. Rio de Jalleil'o, Typ. e Litli. Pop"Zar,
de Azeredo Leit!', i870, in-fJ,.O gr. de.4, fI., 4,2 pp., i fl. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Dos vomilos rebrldes na prenhez; 2.° Do aborlo criminoso; 3.° Hemos
tasia por acupressura; 4.° Etiologia, patlJogenia e tratamento da clJyluria.
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7780. - 1'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada por Hen
rique ThompsCim. Rio de Janeito, Typ. Ftltminense de Domingos Luiz dos Santos, 1870,
in·4.0 gl'. de 10.,47 pp., 1 n. (13. da F.)

Ponto: j.o Da eclamp'ia durante a prenhez; 2.° Do aborto medico-legalmente
fallando; 3." O teite ; 4.° IlheumaLismo.
7781.- Quadro synopLir.o dos ca os de partos da pal'teira Durocher com as operações

indicadas. UI'~:Inis[ldo pelo dr. Frant;isco de PaulaMeneze~. Anno de 1871. V. Jinn. Bras.
de Med., XXll (1870-71), êntre as pp. 170 e 171. (B. da F.)

7782.- Deve ou não haver parteiras? Por Ourocller, parteira pela Fac. de Med.
do Rio de Janeil'o. V. Ann. Bras. de ilfed., XXII (i870-H), pp. 256,289,3:29. (B. da F.)

7783.- Concurso a um lugar de oppo itor da secção cii'Ul'gica. Tlle e su tentada
em Mano de 1871 perante a Fac. de Med. da Babia pelo dr. Antonio Pacifico Pereira.
BaMa, Typ. de J. G. Tourinho, 18i1, in-4.0 gr. (8. da F.)

Ponto: Et;lal1lpsia durante o parlo e seu tratamento.
7784.- These apresentada para ser su~tentada em Novembro de 1871 perante a

Fac. da Ballia para o doutorado em medit;ina por JI) ~ Dias de Almeida Pires. Bt/hia,
Typ. de J. G. TO/l1'inho, '1871, in-q,.o gr. de i fi., 20 pp., 1 JlIappa. (B. da F.)

Pontos: 1.0 llemorrbagia puerperal e seu tratamento; 2.° Vantagens da auscul
tação e percus.ão para o diag-/lo lico ; 3.° Tratalllento dos kystos do ovario; 11.° A gly
cerina con iuerada como velJiculo plJarmaceu Lico.
7785.- These apresentada á Fac. de Med. da Balda para ser perante ella sustentada

em Novembro de 1871 por Joaquim Lopes dos Reis ... afim de obter o gráo de doutor
eIU medicina. BaMa, 'l'yp. de J. G. TOttrinho, '1871, in-4.0 gr. de 2 fi'., 30 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: LO As perturbações funccionaes, que se manifestão rlul'anle a. prenhez,
dependerão de um estarlo cl1loro-anemico 011 de lima verdadeira pletlJora; 2.° Hemol'
J'hagia traumaLica; 3. °Ql1aes as medidas preventivas da invasão do cholera-morbus
e da febre amarella? 4.° PMe-se em geral ou excepcionalmente afirmar que 1J0uve
estu pro. .

7781i. - Tllese que sustenta em Novembro de -1871 penll1te a Fac. de Med. da Bahia
afim de obter o grau de doutor cm medicina João Pedro Freire Monteiro. 'Ba/tia, Typ.
de Cand/do Reillatáo di! Rocha, 1871, iu-q,. o gr. de 2 ff., 10 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: i. ° Protapso do utero durante o puta e suas indicações; 2." Como re
COIl her.er-se que houve aborto cm um caso med ico-legal ; 3. ° Da, salubridade puIJlica
da Babia ; 4. ° Feridas por arma de fogo.
7787.- These que sustenta em Novembro de 1871. perante a Fac. de NIed. da Ba

bia Antonio de Azevedo Monteiro ... afim de obter o grau de doutol' em medicina.
Ba/lia, Typ. de J. G. Tourinho, !.M71, in-4.0 gT. de 1 fi., 32 pp., i O. (B. da F.)

Pontos: i.O Hemol'l'hagia puerperal e seu tratamento; 2.° Asphyxia dos J'ecem
nascido, sU'as ca usas, fOl'llla , diagno ·tico e trata men to; 3. ° Do em prego da angria
na congestão cerebral e na apoplexia; 4.° Como reconhecer-se que bouve aborto em
um caso Illed ico-lega I.

7788.- These apresentada e publicamente sustentada em Novembro de la71 pe
rante a FiIC. de M9d. da Bahia por Amancio Alves d'Oliveira Azêdo ... afim de
obter o grÍlo de doutor em medicina. Ba;llia, Typ. de J. G. Tourir.ho, 18H, in-q,.o gr.
de!. n., 64 pp., 1 O. (B. da F.)

Pontos: LO Mecanismo dos ditrerentes movimentos que executa a cabeça do
feto duranle o pal'to e soas causas; 2. o Que inOuellcia exercem sobre a viria do
feto, durante o traballlO do parto, as apresentações e posiçõos; 3. 0 Como reconhe
cer-se que houve abol'to em um caso medico-I~gal? 4. 0 -Cancro do eSLOl11ago.
7789.-These apresentada á Fac. deMad. da Ballia para ser sustentada em Novem-

bro de 187-1 por Jo é Gonsalve do Pa so ... pa ra obter o grau de doutor el11 medicina.
Ba/lia, TY]J. de J. G. Tourinho, t87i, in-4.0 gr. de 1 0.,28 pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: i.o Hemorrbagia puerperal e eu tralatnento; .0 'Vicios de conforma
ção da bacia e suas indicações; 3.° Vantagens da auscultação 'e da pel'cuss:1o para
o diagnostico; 4.° Do Infanticidio sob o ponto de vista medico-legal.

7790. - 1'lle. o apresentada á Filc. de Med. da Bahia para seI' susten tada em No
Yem~)~o de 187~ por Miguel Pinheiro Berrueão... para obter o grau de doutor em
medICina. Ba/ua, Typ. de J. G. Tourinho, 1871, in-4. 0 gr. de 1 fi., 30 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pon~o o: i: o Vícios de conformação da bacia e suas indicações; 2.° CilThose do
~gado ;.3. Blstologla do baço e suas alterações mOl'bidas; 4.° Analyse e composição
Immedlata do sangue.
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779i.- These a])resentada á Fac. de Med. da Babia para er u tentada em No
vembro de ib7i por AuO'usto de Souza Marque ... para obter o gráo dB doutor em
medicina. Bahia, TlIp. do Dial'io, 1871, in·fLo gl'. de 2 tr., 26 pp., 1 /l. (B. da F.)

Pontos: LO Que in(]uencia exercem as apr'e entações e posiçõe obre a vida do
félo durnnte o trabalho do [lado; 2. 0 Symptornas ministrados pela I' piração; 3. 0

Hístologia do baço e suas ai te rações patllologicas; ~.o Re 'piraçao vegetal.
779i. - These para o dnutorado em mellicina apresentada á Fuc, da Da hia para ert

susLenlnda em .Novemhro ~e 1b71, por Cyro da Silveira Ba to V:Il'el1;1. B Ihin, Typ.
de J. G. Tourmho, 1.87'1, In-fLogr. de 2 ff., 22 pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Prolap o do utero durante o parto c suas indicaçõe ; 2. 0 Extractos aI·
coolicos; 3. 0 Fractura do tibia e seu tratamento; 4.0 Febre amarella.

7793.· These apresentada :í Filc. de Med. do Rio de Janeiro em 28 de Setembro de
1871. e sustentarla em 30 de Dezrmbro de 1811 pelo dr. Mano I rle A sis Vieira
Bueno. Rio de Janl'il'o, Typ. do Dial'io do Rio de Janeil'o, i871., in-q,.o gr. de 3 tr"
69 pp., 1. fi. (D. da F.)

Pontos: LO Da albuminuria na prenhez; 2.° Dos vomitas in oerciveis na pre
nhez; 3.° Pheoomeno' cbimicos da digestão; 4.° Dos pantanos considcl'ado' como
cau a de nlolestia.
7·9q,.- The e npresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e susteuladil p lo dr.

Joaquim Pereira dos Sautos .Tunior. Rio de JaneÍ?'o, Typ. dct ESl9'clln FlulI/inense,
1871., in·q,.o gr. de 3 tr., 30 pp., 1 fi. (B. dn F.) •

PonLos: LO Da cephalotrirJ ia e sua indicaçõe ; 2.° Tracheotmia; 3.° Da acli
mação nrs paizes quenles em geral e especialmente no Brazil em relação a colonisa
ção: ~'.o Electricidade esLa tica.
77\15. - These apresentada á Fac. de Mec1. do Rio de Janeiro e susLentada pejo dI'.

Joaquim Alfredo de Siqueira. Rio de Janei9'o, Typ. da Estrella Fluminense, 1871,
in-q,.o gr. de 3 tr., 30 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Da cephallltripsia e suas indicações; 2. 0 Trachentomia; 3. 0 Dia
gnostico da febre arnal'ella e seu tratamento; ~.° Calorico em geral.
7796.-The e apre eutada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 30 de Setembro de

1871. e su~tentada em 2 de Janeiro de 'i~72 pdo dr. Polycarpo Hodriguc Viotti.
Rio de Janei9'o, TíJp, Univ. de Laemmert, 1871., in-q,.o gr. de 3 lT., 38 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: LO Da cephalotripsia e suas indicações: 2. 0 Diagno tico da fehro ama
relia e seu traLamento; 3.0 Albuminuria na prenhez; lJ,.0 Applicação da electrici
dade á tllel'apeu tica.
7797.· Tbese apresenLada a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 27 de Setembro

de 1.871. e sustentada em q, de Janeiro de 1.872 pel. dr. Luiz Severiauo Ri/wiro, Rio
de Janeil'o, Typ. Acadernica , :1871., in·q,.o gr. de 3 fi"., q,6 pp., 1. n. (B. da F.)

Pontos: LO Dos VOlllitOS reheldes na prenhez; 2. 0 Do conLagio e infecção; 3."
Talha: 4. 0 Da escolha dos medicamentos em geral e em particular da dos vegetaes
em relação a edade, solo, clima, culLul'a, estação e epocba da colheita.
7798.- Tbese apresentada a Fac. de :Med. do RIO de Janeiro no di:, 20 de Setem

bro de 1871. e sustentada em 5 de Jnneiro de 1.87:2 pejo dr. Francisco Alve Cabral,
Rio de Janeiro, Typ. do ApOslOlo, 1871., in-q,.o gr. de 1. n. 70 pp., 1 n. (B. da F.)

ron tos: i.° Da cephalotl'i psia e sua indi, ações ; 2. ° Ovar'lotom ia ; 3.° Da ac
climação nos paizes quentes em geral e especialmente no Brasil em relação á colo
nisação; 6,.0 Pbenomen0s chimicos da respiração.
7799. - Do emprego do centeio e. pi gado nos partos. Trabalho da parteira Duro

cher. V. Ann. Bms. de Med., XXTII (i871.·72), pg. 93. (B. da F.)
7800.- Do emprego do centeio e pnrado nos parLos. Trabalho do dr. Costa Fer

raz. V. Al1n. B9'as. de Med., x:xm (1.871-72), pago 1.Qq,. (B. da F.)
7801. - Caso de dy tocia ; mon truo~idade por inc1u 50. Pelo cons. M. 1\1. Sam

paio. V. Gaz. Med. da Baida, V (1.871. ·72), pg. 62, com i figura.
Exp.: DI'. J. Z. de Mel10zes Brum.

7802. - Tbese apresentada a Fac .lde Med. do Rio do Janeiro e ~uslentada para o
concurso a cadeira de partos & pelo dr. Luiz Pientznauer. Rio de Janeiro, Typ.
Pel'SeVem?lça,1872, iu·l.!:.o gr. (B. da F.) bl'\,

Ponto: Convulsões puerperaes.
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7803. - Tbe e apre on[3d3 3 Fac. de Med. d:> Rio de Janeiro' par3 o concurso á
cadeira de parto & pelo dr. Luiz da Cunha Feijó Junior. Rio de Janeú'o, Typ.
Pel'sevenmçu, i87::l, in-i." gr. (B. da F.)

Ponto: Da paril iysias puorperaes.
780'1,. - Tbese apresentada para ser suste n tada na Fnc. de Med. da B3hia em

'ovembro de 1872 por EduaI'do José de Ar3njo para obter o gráo de doutor em
medicina. Pon tos. IIomorrhagia puerperal o seu trat3mento. Anatomia de cri·
ptiva geral. Feridas pOl' armas ue fogo. Hypoemia intertropical. Vinhos mediciuaes.
Ba-hin, Typ. do COI'l'eio da Bn/tia, 1872, iu-lJ,.o gr. d lJ,3 pp. 10. (B. da F.)

7800.- lhe e .:lpresentacla a Fac. de Med. da Habia e per3utc ella sn teutada
em Novembro de 1872 por Francisco L3zaro Tourinho para obter o gráo de doutor
em medieiu3. Pontos. llemolThagia pnerperal e seu tratamento. Uremia e seu
tr3t3mento. Telanos traumatico e eu tr3tameuto. Vinhos medicinaes. B tida Typ.
.Mas on. de José Bema·rdo Rmws, 1812, in-lJ,.o gr. de 1 0.30 pp. i i!. (B. d3 F.)

7806.- These apresentada para ser su'teutada em Novembro de 1872 perante a
Fac. do Med. da Babia para o doutorado em medicina por Anton ia Ama ncio
Pereira de Carval ho Pontos. JIemorrhag-ia pnerpera I o seu tratamento. Chulera
II!orbn . Queimadura. Do infiluticidio sob o ponto de vista mcdico-Iegal. Bahia"
Typ. do COl'1'eio da Bailia, 1872, in-lJ,.o gr. de lJ,2 pp., i O. (B. da F.)

7807.- These apresentllda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim Bernardes
Dias. Rio de Jnneil'o, Typ. d9 Diado do Rio de Janeiro, 1872, in-lJ,. °gr. de lJ, lI'., 52 pp.,
f fi. (H. da F .)

Pontos: 1.0 Procedimento do parteiro nos casos de aborto; 2.° 00 acclimamento
das raças em geral e em pHticular sob o ponto de vista da colonisação cm relação ao
Brasil; 3.° Amputação coxo-femoral ; 4.° Envenenamento peja nicotina.

7808.- Tlles llpl'eseutadn á Far,. de Med. do Rio de Janeiro por Henrique Saner
1)ronn. Rio de !nneil'o, TUp. cl9 Apostolo, 1872, in-i.o gr. de 1 fi., 78 pp., 1. fi.
(H. da F.)

Ponlos: 1.0 Parto provocado; 2.° Diagnostico e tratamento das febres palndosas;
3.° Acnpressnta j 4.° Da electricidade. .
7809.· These apresentllda á Fac. de Med. do lHo de Janeiro por Francisco de Paula

de Souza Neves. Rio de lemeiro, TUp. do 11postolo, 1872, in-lJ,.o gr. de ,1 n., 39 pp.,
fJ].(B.daF.)

Pontos: LO Puta provocado; 2.° Escolba do medicamentos; 3.° Pneumonia;
4. ° Acupressnra.

7810. - Tllese apresentada á F'lc. de Med. do Rio de Jllneiro por Frllucisco Julio
Xavier. Rio de JwzeÍ1'o, T!Jp. Ac,a/emica, 1872, in·lJ,.o gr. de 1 fi., fi9 pp., 10.
(B. da F. )

Pontos: L° Do procedimento do parteiro nos casos de aborto; 2.° Epilepsia;
3.° nos vinlJ05 como excipienle dos medicamentos; 4.° Amputação coxo-femuml.
7811. - Tbese apresenlllda á Fac. de Med. do Rio de Janoiro por Cal'ivaldo José

Cbavantos. Rio ele Janei1'o, Typ. ele Qnirino, 1.872, iu-/!,o gor. de 1. fi., lJ,6 pp., i fi.
(H. da F.)

Pontos: 1.0 Pal'allelo entre a embryotomia e a operação cesariana; 2.° Indicações
e contra-indicações do saes de quiniua nas pyrexias; 3.° Ampulação coxo·femural;
fJ,.0 Da escolha dos medicamenlos.
7812.-1'l1eso apresentada á Fac. de Med. do Hio de Jllneiro por Adolpllo Martins

de Oliveira. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmcrt, :1.872, in·lJ,.o gr. de 1 fI.,
lJ,7 pp., 1 fi. (B. da F .)

PooIos: LO ParalIell) enIre a embryotornia e a operação cesariana; 2.° Epilepsia;
3. °Das fracturas complicadas; 4. °Do eJlvenenamento pejo ptlOspboro.

78-13. - Eclllmpsia com albnminuria uo sexto mez da gestação; aborto espontaneo;
restabelecimento completo: reflexões. Pelo dr. J. F. da Silva Lima. V. Gnz. 11fed. da
Bahia, VI (1872·73 ), pg. 75.

Exp.: Dr. J. Z. do MeDozes BrnDl.

781lJ,.· Traité théol'jque et prlltique de la Bcience et de l'art des 3cconchements par
V. Saboia, &. Paris, P. Asselin, 1873, iu-8.0 gr. de X,VI-82lJ, pp., com fig. interc. no
texto. (H. da F.)

V. Analyse nos An;!ales de G!Jnecologie, 2.° sem., i874, pp. Uí3 e 47L
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781.5.- Arte obstetrica ou tratado dos partos contMdo a de cripção anatOOlica da
muI heI" da g-ravidez com eus accident s, do parto normal () anormal, I) dos moias
de Ir.va-Io a bom exito, tratamenlo e regímen da mllllJer parida, os SOCCOITO ao
recem-na,cidos e as molestias ;) que esLão sujeiLos nos primeiros tempos. Obra adoro
n3da com numerosas e tampas explicativ3s inten:aladus no texto paI' Theodoro J. H.
Langgau rd. " Segunda r.r1 i~ão cuidado amente revista, melhorada e augmentada. Rio
~e Janei?'o, Eduardo &: Henrique Laemmert, 1873, in-8. ogr. de XX·4-20 pp., com fig.
mterc. no texlo. (B. da F.)

V. Analyse pelo sr. di'. A. C. de Miranda Azevedo, na Rev. lIfed. i873-7~
pg,232, ' ,

7816.- These que apresenta ii Fat. de ~fed. da Ballia para seI' publit:amento sus
tentllda em Novembro de 1873 Raulino Francisco d'Olivl\ira Junior ... afim do obLer
o gráo de doutor em medicina. ['onLos. [ndicações e proce o operatorio do pal·to
premaLuro artificill!. Feridas pOl' armas de Cogo. Qual é o melhor tratamenLo da by
!Joelllia inLerLropical? Do illfanticidio considerado sob o ponto de vista medico-Jegal,
Balda, Typ. doDiario,1.87a, in-4-. o gr. de51 pp., 'l/l. (B. da F.)

7817.- These apresentada para ser jlublicamente SUo tentada jlerante a Fac. de
:Med. da Bahia em Novembro dc 1873 alim de oblel' o gr:.ío de doutor em medicina
por P'dro AugusLo Borges. Pontos. übstaculo ao parlo provenientes do collo do
utero e suas indicações. A alinlentação influe sobre os co tumes dos povo? QU) juizo
deve C;lzer-se do tratamento dos aneuri. mas por meio da compressão. Pode-se em
geral ou excepcioncllmente affirmar que houve estupro? Bahia, Typ. elo Diario, 1877,
in-4,.o gr. de 4-0 pp., 1 /l. (B. da F.)

7818.- These apresentada::í Fac. de Med. da Bahia para ser sustentada em No·
vembro de 1873 por Macario Gomes de Cllrqueil'a ... p:lra obler o grúo de doutor em
medicina. Ponto~. Hemorrhagia uterina durante o delivralllcnto e suas indicações.
Tlleoria rios ruído' do c1ll'alfiio. Respiração vegetal. reridas por armas de fogo. Baltia,
Typ. elo ])ül1'io, 1873, in-~.o gr. ele 21~ pp., :I a. (B. da F.)

7,19. - 'l'hese para doutoramento apresentada ::í Fac. de Med. da Bahia afim de sei'
publicamente sustentada em NoveOlbm de 1873 por Lino Homualdo Teixeira. Pontos.
Casos em que se deve provocar o i1borto. 1l1dica~ões e processos operatorios do parto
prematuro artificial. Hematuria endemica aos palzes quentes. Do infanticidio consi
der<Jelo sob o ponto de vi~ta medico-legal. BalLia, Typ. do Düt1'io, 1873, in-4,.o gr.
de 76 pp., 1 fi. (B. da F.)

78~0. - These apre'entada ã Far,. de Med. da Babia para ser sustentada em 0
vembro de :1873 por João Alves Borges ... afim de obler o grão de doutor em me
dicina. Pontos. Hemol'l'hagia uterina dnrante o deliVl'amento e suas indicações.
Tetanos traumatico e seu tratamento. Qual o melhor tratamento da febre amarella?
Do infanticidio considerüdo sob o ponto de vi 'la medico ·Iegal. BaMa, Typ. do Diario,
1873, in-4-. O gr. de26 pp., 1 fi. (B. da F.)

7821.- Tbese apresentada para ser publicamente sustentada perante a Fac. de
Med. da Babia em Novembro de 1873 afim de ouLer o grúo de doutol' em medicina
por Constancio Carlos de Souza UzAI. Pontos. Obstaculos ao parto provenientes do
collo tio utero e suas indicações. Feridas por armas de fogo. Pode-se em geral ou
excepcionalmente affirmar que houve estupro? Da salubrid!lde publica da Bahia.
Bahict, Typ: do Diario, 1873, in-4,.ogr. de 51 pp., 1/l. (B. da F.)

7822. - Tbese apreseutada para ser publicameute sustentada perante a Fac. tie
Med. em Novembro de 1.873 afim de obter o gr~o de doutor em medicina por An
tonio RodriCTues Teixeira. Pontos. Dv,tocia proveniente do feto e suas indicações.
Qual o melLlor tratamento Ja angi!l~ 'díphterica? Pu tula maligna.e seu tratamento.
Póde ser consi derado herdei 1'0 leglll mo o fil bo de u ma VI uva naSCido 10 meles de
pois da morte de seu marido? Baltza, Typ. do Correio C/C! Bahia, 1873, in-4,.o gr. de
62 pp., 1. fi. (B. da F.)

7823.- 'l'hese que apresenta para ser publicamente sustentada perante a Fac. de
Med. da Ballia afim de obter o gráo de doutor em medicina Francisco Alexandre
Guedes Chag-as. Pontos. Obstaculos ao parto proven!en.tes do c~llo do ut~ro, e suas
indicaçõe . Qual é o melhor tratamento da hypoemJa lutertroplCal ? Queimaduras.
Pode-se em geral ou excepcionalmonte affirmar que houve estupro? Baltia, Typ. do
Dial'io, 1873, in-:l-.o gr. de 22 pp., 1 fi, (B. da F.) \~

78
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782g,. - 1'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Paulo Barboza
Pereira da Cunha. Rio de Janeiro, Typ. da Reforma, i873, in-g,.o gr. de t fi., 86 pp.,
i fi. (H. da F.)

Ponto: 1.0 Da febre puerperal ; 2.° Do envenenamento pelo phosphoro; 3.°
Acupres'ura; 4.° Pneumonia.
7825. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João de Dens da

Cnnha Pinto. Rio de Janeiro, Typ. de João I.qnacio da Silva, :1.873, in-q.o gr. de t n.,
59 pp., i n. (O. da F.)

Ponto: LO Da febre puerperal; 2.° Do envenenamento pejo phosphOl:o; 3.°
Acupressura; 4.° Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral e p~rllcular
mente do mercenario em relação ás condições em que se acha no Rio de JaneIro.
78~6. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Sebastião

Gonsalves da Silva Ma carenbas. Rio de Janeiro, Typ. da Reforma, i873, iu-q.o gr.
de 68 pp., i fi. (8. da F.) .

Ponlos : LO Do aborto provoc!l.do; 2.° Asphixia por suspensão ;3.° Urelrolomia;
4. ° Da prostituição em geml e em parlicular cm relação á cidade do Rio de Janeiro.
Prophylaxia da syphilis.
7827. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pór Franllin Bento

Pereira Salgarlo. Rio de Jemeiro Typ. Guttemberg, i873, in_q.U gr. de i n., qO pp.,
1 fi. (B. da F.)

Pontos: L° Febre puerperal; 2.° Da escolha dos medicamentos; 3.° Urelhro
tomia; 'Í. o Mcrcurio, e seus preparados considerados physiologica therapeutica e
pharmacologicarnen te. .

7828. - 'l'hese aprf'selltada á Fac. de Med. do Rio ele Janeiro por Franci co Leo
poldino Bueno de Faria. Rio de Janeil'o, Typ. Guttembel'!f, iR73, in-q.o gr. de i fi.,
a1 pp., i fi. (B. da F.)

Ponto; LO Do aborto provocado; 2.° Dos vinhos como excipientes dos medica
mentos; 3.° Acupressura; 4. °Digestão em geral.
78~9-. Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco de

Paula Blleoo de Azevedo Macedo. Rio de Janeü-J, Typ. CosmopoWa, i873, ill-g,.o gr.
de i 11., ~7 pp., 1 fi. (B. dn F.)

Ponto: LO Da febre puerpe/'al; 2. ODa fiar; 3.° Acupressura; ~.o Da prostituição
em geral e em p3l'ticular em relação á cidade do Rio de Janeiro, suas causas, pro-
phylaxia da syphilis. .
7830-. These apresentada á Fac. ele Med. do Rio de Janeiro por Leoncio Gomes

Pereira de Moraes. Rio de Janeiro, Typ. Academica, 1873, in-g,.o gr. de i fi., 79 pp.,
i fi. (B. da F.)

Pontos: LODo aborto provocado; 2. ° Do fructo; 3.° Lithotricia; ~. ° Febres
paludosas nos paizes intel'tropicaes.

783i-. Elfeito abortivo ela berva de Santa Maria-Mentruz. Pelo dr. Metou da
Franca Alencar. V. Gaz. l'rfed. da Bahia, VII (i873-7q), pg. 105.

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

7832. - Da :lcção abortiva do sulpbato de quinina (pelo dr. A. Felicio dos Santos).
V. Rev. Med., 1873-74, pp. 299, 3a2 e 351.. (B. da F.)

7833.· Da acção abortiva do sulphato de quinina (pelo dr. Moncorvo). V. Rev.
Med., i873-7g,~ pp. 202 e 36i; 187q-75, pg. g,8. (B. da F.)

783q.- Da acção abortiva do slllphato de quinina (pelo dr. Anteno'r). V. Rev.
Med., i873-7q, pg. 3:1.5. (B. da F.) -.

7835. - Da aeçiio attribllida ao sulpbato de produzir o aborto (pelo dr. J. Pereira
Guimarães). V. Rev. Med., i873-7q, pg. 3i6. (B. da F.)

7836.- Da acção abortiva do sulphato de quinina (pelo dr. HiJario de Gouvêa).
V. Rev. Med., 1873-n, pg. 33L (B. da F.)

7837.- Da acção aborriva do sulphato de qllinina (pelo dr. J. Peleira Guimarães).
V. Rev. Med., 1!l73-74, pg. 350. (B. da F.)

7838.- Da acção ~bortiva do sulfato de quinina (peJo dr. Peçanha ela Silva).
V. .Ânn. Bms. de Med., XXV (1873-7g,), pg. 36:1.. (B. da F.)

7839.- Deve-se ou não empregar o sulrato de quinina durante a gravidez noa casos
de febres intermitente ou paludosas? (PeJa parteira Durocher.) V. Ann. Bras. de
Med., XXV (:l.873-7q), pg. g,28.
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781,0. - Gynecologia. Nota a respeito de uma nova operação praticadn pelo professor
dr. V. Sabaia em uma senhora que apres ntava uma atre ia con idernvel do orificio
vaginal do collo uterino (pelo dr. V. Saboia). V. Rev. Med., 1873·7'(, pcy. 65.
( B. da F.) , , °

784'1. - Kisto sero-pumlen to .ro u!tilocnlar do ovario direito, lendo d pe o 52 libras,
e todo ~dherente na pane anterlOl' n fa~e Intel'lla das paredes abdominaes; eXlracção
por meio da abertura do ventre; ovarlOtomill e cura r.omplela ao vicyo~imo din ue
pois da operação, feita pelo dr. V. Saboia. V. Rev. ilfect., i87a-74,opp. 225 e 241.
(B. da F.)

7842. - Relatorio dn com missão encarregarIn de formular uma resposta á seguinte
these;' Porle-se considerar o suJralo de quinina com acção abortiva? V. Ann. Bras.
de Mecl., XXVI (i8711-75), pg. iD. .

A signado pejos srs. drs. José Pereira Rego, Nicolau Moreira e Y. Saboia.
Exp.: DI'. José Pel'eira Rego Filho.

7843.-Daacção aborlivn dosulfalo de quinina (pelo dr. Pe~anha da Silva).
V. Ann. Bras. dellfed., XXVI (i874·75), pg. 20l1.

784110- Breves conselhos ás mulheres chegadas ao nono mez da prenhez pelo
dr. Antonio José da Fonsecca Les a, &. Bahia, 'l."!j]J. Bahi((nc~, de F. F. Bc~Iti1t,
1874, in-4. 0 M pp. (B. da F.) ,
. 78'1,5.· These apresentada á Fac. de ~fed. da Bahia para, er 5U 'lentada em

Novembro de 187lk aflm de ohter o gráo de doutor em medicina por LLliz José de
Lemos Gonzaga. Pontos, l:fernorhagia uterina durante o delivramento, e .uas indi
cações. Qualo melhor tralamento dn angina dipllLerica ? Feridas por al'llHS de
fogo. Do infanticidio considerado sob o ponL de vista medico-legal. Bahüt, Typ.
Amei-icana,1874, in-4. 0 gr. de 30 pp., 1 fi. (B. da F.)

784fi.-Tilese apresenta para ser sustentada em Novembro dA H:lH perante a Fac.
de Med. da Bahia por Antonio Monteiro de CarvalhO Junior.. , para obter o gráo
de doulor em medici na. Pontos. Hemorrhag-iil uterina durante o delivramento e suas
indicações. Feridas por aqnas de fogo. Qual o melhor tratllmento da anginn diphte
rica? Do infantecidio considerado sob o pouto de vista medieo legal? Bahia, Litiw·
typ. de J. G. Toul'inho, 1874, in-~.o gr. de 26 pp., 1 fi. (B. da F.)

7847.; 'rhese de doutoramento sustentada na Fac. de Med. da Babia em No
vembro de 1874 por Manuel Pereira de Me quita Junior. Pontos. Indicações e
)Jrocessos operatorios do parlo prematuro artificial. Pantaoos. Fracturas do collo
do femul' e seu tmtamento. QlUles os vestigios ou base que pos ue o medico
legista pl:lra reconbecer o illstl'Umento com que se fez nm ferimento? Bahic~, Impl'.
Economica, 1874, in-rt,.o gr. de 47 pp., 1 fi. (D. da F.)

7848.· These para o doutorado apresentada á Fac. de Med. da Babia pnra ser
sustentada em Novembro de 1874 por Antonio José de AI'aujo .. Pontos. fIemoJ'
rhacyia uterina durante o delivramento e suas indicações. Póde ser considerado
herdeil'O legitimo o filho do uma viuva nascido dez mezes depois da mOl'te do
marido? Epasmos traumnticos e fetanos. Calor animal. Baha, [mpl'. Economica,
1874, in·lj,.o gr. de 28 pp.,·1 fI. (H. da F.)

7849, - These apresentada para sei' publicamente sustentada em Novembro de
1874 por Alexandre Freire Maia Bittencourt Sobrinbo ... para obter o gráo de
doutor em medicina. Pontos. Hemorrbagia uterina durante o delivramento e
suas indicações. Qual o melbor tratamento da hypoenüa iotertropical 'I Respiração
vegetál. Queimaduras. Balda, (lmpl'. de Economicc~, 1874, io-4." gr: de 27 pp.,
i fI. (B. da F.)

7800.- Indicações do forcepse da versão podalicn. Mudanças de estado. Das fractu·
ras complicadas. Das CilUsas da moleslia. 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio
de Janeiro em 30 de Setembro de 1874 e perante ella sustentada em 14 de Dezembro
do mesmo anno por HOHoria da CLLnha e Souza. Rio de Janeiro, TUp. Univ. de E. &
H. Laemmert, 1874, in-4. 0 !lI'. de 2 ff., M pp., 1 fi. (B. da F.)

7851.- These de suf'ficieucia apresentada á Pac. de Med. do Rio de Janeiro por
Germano Melchel'!, medico pelo Uni\'. de Municb. Rio de Janeiro, Typ. da,
Reforma, 1874, in N 4. 0 gt. (B. da F.) \~

Pon tos: Da febre puerperal.



620

7852.- These npresentada á Fnc. de Med. do Rio de Janeiro por Fl'nnci co de
Pauln da Silva. Rio de Janeiro, Typ. do Commel'cio, 18n, in-í.O gr. de i fi., 1>1 pp.,
1 O. (13. da l!.)

Pontos: 80 Hemorhagias puerperaes; 2. 0 Do aborto criminoso; 3. 0 Fracturas
complicadas; 4.° 1.10 a~iJitamento natura.l, _artiOcial. e mixto. em geral e em
parti.culal· do mercenano attentas a condlcçoes da cIdade do RIO ele JanP,1 1'0.

7853. - These apresentndn á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Constantino
Ferreira Leal. Rio ele Janeiro, Typ. Can'oca, 1874., in·l!,o gr. de 1 fi., 4,7 pp., 1 fi.
(B.daF.)

Pontos: LO Vicios de conformação da bacia. e suas indicações; 2.° Fontes de
calor; 3.° Das fracturas compli",ldas; 4.° Dysenteria.

781>4,.- These apresentnda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Octavio ElIene.
Rio de Janeil'o, 1874" in-4,.o gr. de 2 if., 4,4 pp., 1 fi. (B. da F.) .

Pontos: L° Hemorrhagias puerperaes; . Fontes de enlor; 3.° Do melbor' me
tbodo de tratamento dos estreitamentos organicos da urethra; 4,° Do aleitamento
natural, artificial e mixto em geral e em particular do mercenario aLtenlas as
condições da cidade do Rio de Janeiro.

7851>.· 'file e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Jnneiro por ManoeI de Mello
Bragn Juuior. Rio ela Janeit'o, 1874, in-l!,ogr. de 1 fi., 69 pp., 2 if. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Da morte subita' duranle o estado puerperal; 2.° Da asphyxia por
submersão; 3.° Das operações reclamadas pela collecção ele liquidos nas cavidades
pleul'ilicas; 4. 0 Diagnostico difIerencial entre a febre amarella e a billiosa dos paizes
quentes.

7856.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeil'o por Lourenço
Justiniano Vieira. Rio de Janeú'o, Typ. da Gazeta JWl'idicct, . 874" in-.1.o gr. de 1 fi.,
ii6pp. (B. daF.)

Pontos: 1..0 Indicações e contra-inrlicações da sangria durante o estado puer
peral; 2_° Do ~borto cl'iminoso; 3.° 9perações reclamadas pelos polypos das fossas
Bazaes; 4. ° Dos casamentos consangOlueos.

781>7.- Tilese apl'esentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim Silverio
Barbosa da Silva.Rio de Janei"o, Typ. Univ. ele E. & 11. Laemmel't, 18i4:, in·4,.o gr.
de 2 ff., 1>Opp., 1 fi., 1 mappa. (B. da F.)

Pontos: LO Hemorl'llagias puerperaes; 2. ° Do aborto criminoso; 3.° Dai! fracturas
complicf!das; 4. ° Da dOr.

781>8.- Tllese apresentada á Fac. de Med. J Rio de Janeiro por Joaquim José da
Rosa. Rio de JaneÍl'o, 1874" iu-4:.o gr. de 1 fi., 61> pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: 1.,0 Da morte subita durante o estado puerperal; 2.° Dol defloramento;
3. ° Operações necessarias para a obli teração das aderias nos aneul'ysmas; 4. ° Do
diagnostico dos aneul'ysmas da aorta.

781>9.- 'filese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Baptista
Ferreira Ferro. Rio de Janeiro, Typ. Carioca, 1874:, in-4,.o gr. de 1 fi., 6!J pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos: L° lIemorrhagia.s puel'pel'aes; 2.° Das algas-ulli-cellulal'es, sua vida e
desenvol vimento. Qual a influencia real que ellas exercem na patbogenesi do
miasllla paludoso? 3.° Do melhor methado de tratamento dos estreitamentos orga
nicos da ul'ethra; 4,° Febre typhoide.

7860.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de JaneiN por Aureliano Gon
çalves de Souza Portug-al. Rio de Janeil'o, Typ. Academica, 1874" in-4,.U gr. de 1 O.,
130 pp., 1 fi. (B. da F.. ) .

Pontos: L° Vicias de conful'rnacão da bacia e suas indicaçóes; 2.° Do aborto
criminoso; 3.° Do melllor methodo'de tratamento dos estreitamentos organicos da
ul'ethr3; 4.° Febre typhoide.

786 L. . Modificação da tesoura de Smellie pelo sr. dr. Henrique C. Samico (pelo
dr. FUI'quim Werneck). V. Rev. llfed., 1874,-75, pg. 12. (B. da F.)

7862.- Da acção abortiva do sulpil~-to de quinina (pelo dr. Assis Bueno). V. Rev.
Med., -1874,-71>, pp. 13, 2i. (B. da F.)

7863. - Observação de uma gora videz a termo complicada de um poIypo tibroso que
pesou 721> grammas. Esmagamento linear. Eura. (Pelo dr. J. Miranda e Silva.) V.
Rev. Med., 1874,-71>, pp. 37,1>1. (B. da F.)
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78611.- Placentn prévia. Applillação do colpeurynLer de Brnun; perful'nçlío dns
. membranns e extl'acl;ão do féto pejo forceps. Observações (pelo dr. Pacifico P reira).

V. Rev. Aled., 1874-70, pp. 267 e 279. (B. da F.)
7865. - l!;sboço obstetrico dos diITerentes methodos de reducção do Cl'anco fetal

(pelo dr. FUl'quim Werneck). V. Rev . .lIed., 18711-75, pg.34,2. (B. da F.)
7866. - Observnção de um caso de dystocia, seguida de fractul'u dupla do ramos

ischo-pubianos. Morte. Pelo dr. Puulu _Ienezcs. V. Rev. J[ed., 1874-75, pg. 356.
(B. da F.)

7867. - Do sulphato de quinina como nbortivo e oxytocc;ico pelo dr. José Rodri
gues dos Santos. V. Rev. jJiJed., 1874-75, pg. 361. (B. da F.)

7868. - Annlyse scientiOca e prntica sobre a craniotomiu com relação ao mao
succes o da serenissima Princeza Imperial a sra. D. Izabel pelo dr. Cal'olino Frun
cisco de Lima Santos, &. Rio de Janei?'o, Typ. da Gllzut'a Juridica, 1875, iu-4.o
de 133 pp. (B. da F .)

7869.- Placenta previno Applicação do colpcurynter de Bruull, perfuração das
memllranas, e extracção do féto pelo forceps. Observações. (Pelo dr. Pncifico Perei.
ra.) V. NOl'te·Academico, 1875, pp. 26 e 63. (B .. da F.)

7870.- Tl'aducção do JOUl'l1t11 de Medécino e Chirurgie de Nova Orleans, Estados
Unidos. Contracção parcial do utero nccompanhada de retenção dn placonta e hem
morrbagia. Observada em Camllinas, Província de São Paulo, pelo dr . .J. M. r.
Gaston. (1870.) (B. da F.) .

Original. ln-foI. 26 pp. num.
787i.- The e que apresenta ú rac. de Med. da Bahia e tem de sustentar em

Novembro de 1875 allm cio obler o grúo de doutor om medicina Domingos Vellozo
Guimarães. Ba.hia, 0/[. LitllO-typ. de J. G. To!winho, 1875, in-4.o gr. (R. da r.)

Pontos: LO Casos em que se deve provocar o aborto; 2.° Indicn,ões c processos
do parto prematuro artificial; ,3.· Cbolera-morbus; 4. u Infanticidio consirferado
debaixo do ponto de visla medico-Iogal.

7872. - Fac. de Med. da Bahia. Tbese para o doutoramento de João Marcellillo da
Silvn Carneiro. Bah.ia, OIT. Litlio-tup. ele J. G. Tottrin/w, 1875, il1-4.0 gr. ele 1/1.,
72 pp., 1 fI. (B. da r.) .

Pontos: L° Obstaculos ao parto provenientes do coJlo do utero c suas indica
ções; 2." Qual o mell10r tratamento da bypoemia intertl'Oflical; 3.° Puslula
mali;ma e seu t!'atamento; 4.° Que conUança merece a preparação pbarmaceu
tica c1enominada extracto?

7873.- These de doutoramento sustentada na Fac. de Med. dn Bahia por João
Goulart Lopes de Mneedo. Bahia, Impl'. Economica, 1875, ia·4. ° gr. de 1 fI., 4()
pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Hemol'l'llagia uterina durante o delivramento e suas indicações; 2.°
Applicação do estudo cbilllico da ourina ao diagnostico e a tllerapeutica; 3.° Espas
mos traumaticos e teta nos ; 4.° Qual o melhor tratamento da Ilypoemia intertropical 1-

7874.· Fac. de Med. da Rahia. These dll doutornmento npresentada por ijemrique
Alves de Cerqueira Lima. Bahia, Imp?'. Economica, 1875, in-4.0 gr. de 1 n., 40 pp.,
1 fi. (B. da F.)

Pontos: i. ° Indicações e processos opel'atol'ios do parto prematuro artificial; 2. o
Cepbalotripsia e suas indicações; 3.° Qual é o mell10r tratamento da Ilypoemia
intertropical ; 4.° Pode-se considel'al' legi ti mo herdeiro o fi 1110 de uma viuva n!scido
iO mezes depois da morte do marido?
7875.- Fac. de Med. da Rahia. These inaugural de Trajano Joaquim dos Reis.

Bahia, !'Inpl'. Economica, 1875, in-4.0 gr. de 1 fi., 38 pp., 1 fi. (B. ela F.)
Pontos: i. ° Dy ·tocia proveniente do feto e suas indicações; 2.° Da cepllalotripsia o

suas indicações; 3.° Qualo melbor tratamento da febre amarelJa; 4. o·Ha razões de
valor para que sejam preferido~ os extractos obtidos 00 vacuo aos obtidos ao ar livre.
7876.- Indicações e processos operatol'ios do parto prematuro arLiOc\inl. l'hese

apresentada á Fao. de Med. da B:lhia e perante elta. s!1stentad~ por Leovig'ildo 1-Jo
norio de Carvalho •.. para o doutoramento em medICllla. Bahta, ImpT. Econolnzca,
1875, in-4.0 gr. de 1 fi., 76 pp., U1. (R. da r.)

Proposições: i.°Casos em que se deve provocar o aborto; 2. °Si o ferro augmenta
o numero dos globulos vel'melbos e a quantidade da hematosina e diminue a parte
serosa do sangue, a que são devidos' esses resultados? 3.° Do Infanticidio considerado
sob o ponto de vista medico-legal.



622

7877. - Fac. de Med. da Bahia. Tl1ese de doutoramenlo de José Joaquim Ribeiro
dos Santos. Bn/tict,lmpr. Ecollomica, i875,!n-(J,.0 gr. de 1 fi., H2 pp., i 11. (B. da F.)

POl1tos: LO Dystocia pl'oveniente do feto e suas indicações; 2.° Qual o melhor
tratamento elas febre perniciosas; 3.° Impol·tancia da co II pressão digital no trata
menlo dos aneuri mas; 4.° Pode-se om geraL ou excepcionalmenLe afirmar que houve
e tupro. .

7878.- Tbe~e apresentada á Fac. de i\Ied. elo Rio de Janeiro por Candido Brasilio
de Araujo. Rio de Janeiro, TY[J· de Pinto, Brandr7:o &. C., 1875, in-(J,.o gr. de i 11.,
64, pp. (B. da F.)

Pontos: LO Hemorrhagia' puerperaes; 2. ° Gazes; 3.° Das feridas do larynge; 4.°
Do diagnostico elos aneurY3mas da aorta.
7879.- These apresentada li Fac. de Med. do Rio do Janeiro por Carlos Barboza

Gouçalves. Rio de Janeiro, TY[J. ela Refol'nH, i875, in·(J,.o gr. de i fi., M pp., i
fi. (B. da F.)

P0nto : LO Indicações do force ps e da versão podalica; 2.° Da OÔr; 3.° Uemor
rbagia puerperaes; 4.° )'fevl·algias.

7880. - Tl1ese apresentada ii Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Cbristiano Alves
de Aranjo Roças. Rio de .1rmeiro, Typ. Univ. de E. &. H. Laemmert,1875, in·4,. °
gr. dê 1 fi., 66 pp., i fi. (B. da F.)

, Pontos: LO Hemorrbagias puerperaes; 2.° Flôr; 3.° Tracbeotomia; 11,.° Do dia
gnostico das 1I101estias do figado.
7881.- Tl1ese apresenLada ii Fac. ele Med. do Rio de Janeiro por Alberto Leite

Ribeiro. Rio de Janeú'o, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, i875, in-4,.o gr. de
i fi., 70 pp., i fi. (B. da F.)

PonLos: LO Hemorrhagias puerperaes; 2. ° Flôr; 3.° Tracbeotomia; 4.° Nevral
gias.
7882., These apresen tada á Fac. de l\1ed. do Rio de Janeiro por Francisco de

Paula Ferreira Vellozo. Rio de Jnneiro, TYIJ· da Refor1n't, '1871í, in-Lo gr. de 1 fi.,
4,0 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Indicaçõe3 do fOI'ccps e da versão podalicf1.; 2.° Fecundação; 3.° Tra
cheolomia; {l.o Do diagnostico das moLestias do Ogado e seu tralamento.

7883.- Tbese apresentada á Fac. dê Med. do Rio de Janeiro por Francisco de Paula
Fraga. Rio de ,Janeiro, Typ. da Reforma, 1875, in-4,." gr. de 111.,36 pp., i fi.
(8. da F.)

POli tos : LO Hemorrbagias puerperaes; 2. ° Da aspbyxif! por submersão; 3.°
Operações reclamadas pelas collocções de Liq uidos no thorax; 4.° Hypoem ia in ter
tropical.

7884,.· 'Tl1eso apresentada á Fac. ele Med. !lo Rio de Janeiro por Francisco
Rodrigues de Camal'go. Rio de Jane'iro, 'l'yp. de B"OWll & EVal'isto, '1871>, in .4,.° gr.
de i fi., 4,2 pp., i 11. (B. da F.) .

Pontos: L° Indicações do forceps e da ver ão podalica; 2.° Ahorto criminoso;
3.° Op'erações rec,lamadas pela cataracta; 4.° ChLoroformio cQnsiderado pbarmaco-
logica e therapeutlCamel1te. '

7881>.- These apresentada á Fac. de Med, do Rio de Janeiro por Jo ê· Bernardino
BaptisLa Pereira. Rio de Jcmeiro, TUp. de Domillgos Luizdos Semtos, i871í, in-4,.o gr.
de i tI., õ!1 pp., i fi. (R. da F.)

Pontos: LO Indicações do forceps e da versão podalica; 2,° Infanticidio; 3.°
Vicios de conformação d:1 bacia e suas indicações; 4.° Hyp,)bemia intertropical.

7886.- Tl1ese apre entada á Fac. de l\Ied. do Rio de Janeiro por Nicanor de Souza
Penna. Rio de Janeiro, Typ. da Reformrt, i871í, in·4,.o gr. de .f. n., 4,0 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos: L° Hemorrhagias puerperaes; 2.° Da aspbyxia por submersão; 3.°
Tracbeotomia; 4.° Do uso eabuso do tabaco.

7887. - Do elescoll'amento e expulsão da placenta por.J. Rodrigues dos Santos.
doutor em medicina, &. Rio de Janeiro, Typ. da Amorica, 1876, in-8.0 gr. de 1>2 pp.
(B. da F.)

7888. - Da rigidez do 1:0110 do utero durante o parlo pelo dr. J. Rodrigues dos
Santos, &. Rio de Janeiro, Typ. da Amet'ica, i876, in-S.o gr. de 57 pp. i fI. (B. da F.)
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7889.- Prenhez molar, hemorrbag-ia uterina intensa, cura por injecções de perchlo
rureto de ferro pelo dr. A. Pacifico Pereira. V. Gaz. lIfed. da Bahin, i876, po-. 68.
(B. da F.) o

7890. - Caso de pren hez reputada extra-u terina ; erro de diagnostico motivado pela
presenç.a de ~m tumor fibroso intersticial. do segmento inferiol' do utero pelo dr. J.
F. da Silva LIma. V. Gaz. Med. dlt Bahza, i816, p~. i67. (B. da F.)

78~L - n:emorrhag-ia post-partum, compres ão da aorta abdominal, cnra pelo
dr. DlOcleclmo da Co ta Oorea. V. Gaz. Med. da Bahia, i876, pg. 5i6. (B. da F.)

7892'-- These para o doqtoramento por Malaquia Alvares do Santos. BaMa
Typ. Constitucional, i876, in-g,.o gr. de 2 ff., 62 pp., i fi. (B. da F.) ,

Pontos: LO Dos vicias de conformação da bacia e suas indicações' 2.° Chloral
chloroformio eseus usos tllerapeuticos; 3.° Que valor tem o sucos vr~etaes1 Quaes
os motivos do seu pouco uso ou quasi abandono na plJal"lnacias? 4. ° Indicações do
abol"to.

7893. - !he.se para o doutoramento por Aureliano Pereira de Souza. Bahia, Typ.
Const., i816, Ill-~.o gr. de i fi., (j,3 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Hemorrhaglas puer'peraes; 2.° Signaes diagnosticas fomecldos pela
auscultação nas mole tias do coração; 3.° Qual o melllol' metbodo para preparar os
vinbos medicinaes; 4.° Feridas da cabeça complicada de fractura.

789(j,.- 'rbese para o doutorado em medicina apresentada por Alfredo Paulo de
Freitas. Bahia, Impl·. Ecolwmica, i876, in-g,.o gr. de i fi., 59 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO DaimpOI'lancla da auscultação no diagnosticada prenbez; 2.° Qual
o mellJor tratamen to da febre amarella; 3. ° Corpos extrauhos no conducto auditivo
ex terno; 4.° Tinturas alcoolicas.

7895.- These apresent3da á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Vahia de
Oliveira Durão: Rio de Janeiro, Typ. Centml de Brown & Evaristo, i876, in·~.o gr.
de 1 fi., 5q pp., i fl. (B. da F.)

Pontos: L° Do thrombo vulva-vaginal; 2.° Aspbyxia; 3.° Do valor do trata
mento do tetano lraumatico; 4.° Hypoemia intertropical.

7896. - Tbese 3presenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Thomaz
Wbately. Rio de Janeil'o, Typ. Central de Brown & Evm'isto, i876, in~~.o gr. de i fi.,
53 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L° Do emprego dos anestlJesicos durante o traballlo do parto; 2.° Da
escolha e colheita dos medicamen tos do reino vegetal; 3.° Tracheotomia; 4.° lIypoeOlia
intertropical.

7897. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo dr. Philippe
.Basilio Cardozo Pires. Rio de Janeiro, Typ. Central de B"OtOTt & Eval'isto, i876,
in-4.o gr. de i fi., ~6 pp., i fl. (B. da F.)

Pontos: :1..0 Do emprego dos anesthesicos durante o trabalho do parlo; 2.° Cbloral
e chloroformio; 3.° Tracheotomia; 4.° Belladona considerada pllarmacologica e tbe·
rapeu ticamente.
7898.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Jos6 BeJisario de

Lemos Cordeiro. Rio de Janei7'o, Typ. Uni9. de E. eH. Laemmert, i876, in-4.o gr.
de 2 Jf., 82 pp., i tI. (B. da F.)

Pontos: i. ° Do emprego dos anestbesicos durante o trahalbo do parto; 2. ° Cbloral
e chloroformio; 3. ° Diagnostico das prenllezes, causas de erro; Ii.. ° Do diagnostico
dos aneurismas da aorta tlloracica.

7899. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do. Rio de J~neiro por ~oaq~im José
Torres Cotrim. Rio de Janei1'o, Typ. de G. Leuzzn,qer & Fzlhos, i876, m-g,. gr. de
2 ff., 107 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: i,o Diagnostico das prenbezes, ca~sas .de erro' 2.° Glycerina;3.0 Do
diagnostico e tratamento dos aneurysmas Clrnrglcos; Ii.. d Funcções do grande
sympatbico.
7900.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaqnim Fran

cisco Moreira. Rio de Janei?'o, Typ. de G. Leuzin.qer & Filhos, i876, in-g,.o gr. de 1 fl..,
iOipp., 111. (B. daF.)

Pontos: :1..0 Do empref.(o dos anesthesicos durante o trabalho do part~ ;.2.° Electri
cidade staUca; 3.° Diagnostico das prenbezes, causas de erro; 4.° Rachllismo.
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7901.- These apl'esentada:í Fac. de Med. do Rio de Janeil'O por Arthur da Costa
Pires. Rio ele Jemeiro. Typ. Central ele Bl'own & Eval'isto, 'l876, iu-4.0 gl'. de 1. fi.,
82 pp., i :fi. (8. da F.)

Pontos: LO Do emprego do ancsthesicos dUl'anle o trabalho do parto; 2,° Aborto
crimino o; 3.° Ligadura da axillar; 4." Das condições patbogenicas do mal de Brigbt,
seu diagnostico e tratamento.
7902. - Tliese apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Ernesto da

Rocha Miranda. Rio de Jnneil'O, TfJp. Moreira, Maximino & C.a, i876, in-4.0 gr. de
i 11., 36 pp., 1. fi. (8. da F.)

Pontos: 1.0 Do emprego dos anestbesicos durante o trabalho do parto; 2.° Ahorto
criminoso; 3.° Tenotomia;4.0 O que se c1eve entender no estado actual da sciencia
por contagio e infecçilo. Quaes D.S medidas hygienicas que devem sei' aconselhadas
em uma e outra hypothese:

7903.- ThAse apre,entada á F.1 . de Mer]. do Rio de Janeiro por Emilio Luiz Ho
drigues Horta. Rio de JaneiTo, Typ. Central de B1'01U1l & EV[tl'isto, i876, in-4.0 gr.
de i fI., 50 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Diagnostico das prenhezes, causas de erro; 2.° Infanticídio; 3.°
TracheoLOmia; 4.° Rachitismo.

7904. - Clínica obstotrica. Algumas lições tomadas no curso livre de obstetricia do
dr. Rorlrigues dos Santos, &. Primeira pane (do 1.° volume). Rio ele Janei?'o, Typ.
de P. Braga & C.a, -1877, in-4." de 164 pp., 1 fi, (B. da F.)

7905.- Espasmo Jocal, com retencào parçial (sic) da placenla, accompilllhada por
hemmonhagia uteriua. Pelo dr. J. M. F. Gaston. (B. da F.)

Escripto pelos annos de i877.
O r i g í'1 a I. ln-foI. ii Ir. num.

7906.- Prenbez extra-uterina; ulceração da parede abdominal; gasl.rotomia; ex
tracção do' restos do feto; cura. Pelo dr. Agncllo Leite. V. Gaz. Má!. da Ba/lia,
1877, pg. 396. (B. da F.)

7907.- Casos de dystocia pelo dr, 'l'homaz W. Hall. V. Gaz. Med. el(I.Ba/tia,
i877, pg. 347. (B. da F.) .

7908.- Tl1ese para ser publicamente sustentada perante ~ Fac. de Med. da Bahia
em Novembro de i877, por João Agrippino da Costa Doria. B:l!tia, bnpr. Economica,
1877, ill-/Í,.o gr. de 1 11.,65 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Importancia da auscultação no diagnostico da prenhez; 2.° Das indica
ções do aborto; 3.° Das emissões sanguiueas no tratamento da pneumonia; 4.° As
ph yxia por estrangulação.

7909. - These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser publicamente sus
tentada em Novembro de 1877, aOm de obter o gráo de doutor em medicina, por Au-'
gllsto Fl1lgencio Peres da Motta. Baltia, Tmpr. Economica, i877, in-4.0 gr.
(B. da F.)

Pontos: LU Indicações do aborto j 2.° Quaes os meios de allsorpção dos medica
mentos; 3.° Monstl'llosidades fetaes ; 4.° Aspbyxia por estrangulação.

79fO. - Tl1i:lse apresentada á Fac. de Med. da Bahia e perante ella pul:ilicamente
sustentada no dia 3 de Dezembro de i877 pelo doutorando Climerio Cardozo d'üli·
veira. Pontos. Dissertacão. Eclampsia. Que valor teem os extractos pharmaceuticos?
Circ111aciio capilIar. Das feridas em geral e de seu curativo. BaMa, Typ. do Monitor,
1877, in·4.0 gr. de 20 if., 160 J'p., 1 n. (B. da F.) .

79B. - Fac. de Med. da Bahia. Tbese de doutorameuto de BelIarm ino Passos da
Costa. Bahia, Typ. elo C01Teio da Baltict, 1877, in·/Í,.o gr. de 1 fI., 46 pp., 1 fI.
(B. da F.)

Pontos: LO Indicações do aborto; 2.° Qual o metbodo melhor de prepúaçilo dos
vinhos medicinaes? 3.° Hemol'l'bagías puerperaes; 4.° Qualo melhor tratamento da
febre amarella.

7912. - Tltesê para o doutorameuto apresentada á Fac. da· Bahia por João
Moreira de Mag·alhães. Baftia, Typ. do jJIonitor, 1877, in-/Í,.o gr. de 2 tr., 34 pp.,

fi. (B. da F.)
Pontos: LO Das indicações do aborto; 2.° Juizo critico pbarmaceutico dos prepa

rados rlellOminados - extl"actos; 3.°Do diagnostico e tratamento da ataxia locomotriz
progrr.ssiva; 4.° Placenta. .
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7913. - The-e apresentada :í Fac. de Ied. do Rio Janeiro por Antonio Hygino d
Oliveira. Rio de Jcmeil'o, Dias da Silva Juniol', i877, in·/Í,.o gr. do i n.,170
IJP., i fl. (B. da F .)

Pontos: LO D emprego dos anestbesicos durante o trabalbo do parto; 2.0 Do
envenen~mento pelo phospboro; 3.° Do eutropio e do ectropio' !l,.o LosOes organicas
do coraçao. '

79i4. - Do emprego abusi\'o do chloroformio nos partos phy ioIoO'icos (pela par
teira Maria Josephina Mal.hildes DUl'ocher). V. Ann. Bras. de Med. °XXlX (1877-78)
pg. (jA2. (B. rIa F.) ."

79~5.- Do valor do c~lafrio nas' atrecções pUel'perues (peritonites, Iymphangites e
phlebltes) pelo dr. Rodl'Jgues dos Santos, &. Rio de Janeiro Imprensa Industrial
1878, in·(j,.o de 73 pp. (B. da F.) , ,

79i6. - Fac. de Med. da Bahia. These para o doutorado em medicina apresentada
por Carlos de Cerqueira Pinto. Balda, Typ. do Diado, i878, in-(j,.o gr. de 1 fi.,
12(j, pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Prenbez extra-uterina; 2.° Que valor tom os vinhos medicinaos;
3. ° Tberil10metria ci inica ; 4. ° Ind icações e con tra-ind icações da tal ba.
79i 7. - These apresentada ã Fac. de Med. do Hio de Janeiro por F,'ancisco da

Costa Barros Pereira das Neves. Rio de Jcmeil'o, Typ. Central de Eva/'isto Rodl'iqt~es
da Costa, 1878, in-l.o gr. de i fi., ilj,5 pp., i fi. (B. da F.) .

Pontos: LO Indicações e contra-indicações da sangria durante o estado puer.
pera I; 2. o Dos signaes de morte; 4. oDystocia fetal, dependeu te das apresen tações e
posições anormaes, viciosas e irregulares; 4. o Da ipecacuanba, sua acçào ph ysiologica
e tberapeu lica.
7918. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Manoel Antonio

Fnrtado. Rio de Janeü'o, Typ. Univ. de E. &H. Laemnwrt, 1878, in·(j,.O gr. de 2 JI.,
65 pp., 1 fl. (B. da F.)

Pontos: LO Hemol'l'hagias puerperaes; 2. 0 Aborto criminoso; 3. Operações
reclamadas pelos anemisll1as da arteria poplitéa; q,. o Nevralgias.
7919. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Alfredo Freitas

de Sá. Rio cleJanei?'o, 1878, in-~.o gr. (B. da F.)
Pontos: L o Dystocia fetal, dependente das apresentações e posições anormaes,

viciosas e irregulares; 2.° Dos signaes de morte; 3.° Operações reclamadas pelos
polypos uterinos; q,.o Tetano.
7920.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Oscar Ernesto

Caire. Rio de Janei,'o, Typ. Centml de Eval'isto R. da Costa, 1878, in .l~. o de i n.,
121 pp., 1n. (B. daF.)

Pontos: LO Dystocia felal dependente das apresentações e posições allormaes
viciosas e irregulares; 2. ° Tberapeutica geral dos envenenamenLos; 3. ° Diagnostico
e tratamento da pedra na bexiga; 4. o Da ictericia.

7921. - Recherches SUl' Ia cause du reLard de l'accouchement dans Ies cas de
présentations pelviennes et moyen d'y remédie,' par Rodrigues dos Sanlos,.&. Rio ~e
Ja,neil'o, Typ. deG. Leuzinge/' &: Filhos, 1879, in-8.0 gr. de (j,7 pp. num. e maIs
i lI1n. (B. da F.)

7922.- Al l1 uns casos d~eclampsia tratados pelo bromureto de potassio e hydrato
de chloral pelo dr. A. Pacifico Pereira. V. Gaz. Med. da BaMa, 1879, pp. 53 e 153.
(B. da F.)

7923.- Emprego do jaborandi em obstetricia. V. Gaz. f,fed. da Bahia, 1879, pg. 78.
(B. da F.)

793(j,. - Caso de gravidez com integridade da membrana hymen pelo dr. J. F. da
Silva Lima. V. Gaz. Jlfed. dr./, Balda, 1879, pg. 397. (B. da F.)

7925.- These doutoral apresenlada á Fac. de Med. da Bahia por Eduardo Gordilho
Costa. Baltia, Litho-typ. rle J. G. Tourinho, 1879, in-~.o gr. de.1 fi.> 66 pp., i n.
(B. da F.)

Pontos: L oConsiderações acerca do estado puerperal ; 2. oDa operação cesariana;
3. 0 Das exbumações juridicasj q,.o Do regimen lacteo.
7926. - Fac. de Med. da Bahia. These para o doutorado e~ medicina. de Haymun

do José de Andrade. Bahia, O/f. litlw-tY1J. de J. G. Tounnho, 1879, Ill-l~.o gr. de
1 fi., q6 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: l.. o Considerações aC':lrca do paraI leio entre as operações do fOl'ceps e a
versão nos casos de estreitamentos da bacia; 2.° Qual.o melbor tratamento da
febre typhoidéa; 3. 0 Asphyxia por submersão; q,. ° Considerações sobre o aborto.

í~ ~\';l,
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79~7.- Fac. deMed. daBahia. These inaugural de José Teixeira da ~ratl'
lar. BaftÍlt, Typ. de Lapas Velloso & C.·, i879, in-ft!.o gl'. de 2 fI .
(l3.daF.)

Ponlos: LO Considerações sobre o,a.borto; 2.° Rheurnalisl110 articulai
3.0 Considerações acerca do signaes de certeza absoluta da pren.l'1ez; r, ° E
dade.
7928.- These para o doutoramento em medicina apresentada ú Fac, de l~Ie

Babia p<H Francisco Pinheiro de Lemos. Ballia, T!J)1. Constitucional, i879, in-l.
de 20'.,53 pp., 1 fi. (8. da F.)

Pontos: 1.0 Processos operatorios do palIto prematuro artificial; 2,° Qual
melhor tratamento da febre typhica; 3.° Abces os por congestao e seu lrrutamento;
4.° Vinhos JIlellicinaes.
7929. - These de sufficiencia apresenLada ã Fele. de Med. do Rio de J,llleiro pelo

dr. Antonio B·medit:to lIIarques Coutinho, da I niv. de Bruxellas. Rio ele Janeiro,
Typ. de Lombacrts & Comp., 1879, in·fbo gr. (B. da F.)

Ponlos: EmbrYlJtomia, u[lerioridalle do force [Js-serra de Van-l1uel'el sobre os
ou Iras in truluentos destinados a esta operação.
7930.- The:e apresentad" á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 30 rle Setembro

de 1879 defendidil peraule a P'lC. ue Med. da Bahi3 e approvada com disLincção em
31 de Dezembro do mesmo ,lI1no pelo dr. Pedro Paulo de Carv3lho. Pontos. Apre
sentação da esp3dull, complicaçõ se indil;3ções. P3ralello enLre a 1I31ha e a IithoLri
cia. Da indicações e contra· indicações da medicação revulsiva no lratamento das
molesUas inLernas·. Valor da docim'<lsia pulmonar nas invesLigações me,lico-legnes.
Rio (le Janriro, Imprensa 1mlustl'ial de J. p. F. Dias, 1879, in-l.o gr. de 7 fi'., 87 pp.,
i fi. (8. da F.) .

7931.- Des lésions utéro-ovariennes par l'<lpport aux nénoses hystérirol'mes par
Hodrigues do Santos, doeteur en médeeine &. Rio de Janeiro, Lombacl·ts & C.·, 1880,
in-S.o gr. Je 73 pp., com i esL. (13. da F.)

7032. - Considerações sobre o aborLo. Tbese apresentada para ser publ icamenle
suslenlada perante a Fac. de Med. da Bahia cm Novembro de i880 afim de ouLer o
grão de doutor em medicina por Pedro da Cunlla Carneiro d'Albuquerque. Baltia,
[mpl'. Economica, 1880, in-q,.o gr. de i fI.., 80 ~p. (B. d'a.F.)

Pfoposi~ões; LO Hypoemia intertropical ; 2.° Do infanMci'dio considerado sob o
ponto de visla mcdico-Jegal ; 3.° Tratamento dos aneuri mas.

7933.· These apresentnda para ser publicamente sustentada perante a Fac. de
Med. da Bahia em Novembro de 1 80 aOm de obter o grão, de doutor em medicLua
por Uartiniano de Arve]]os Espinola. BaMa, OIT. lit/w - typ, M il'Cllldn, i880, in-q,.o
gr. de i n. i29 pp. 1 11. (B. da F.)

Pon los: i. oDa opcraçiio cesarian,a; 2.° ConsideFações acerca da tlJerrepeutica pre
conisada nos eslreitamenLos da bacia; 3.° Quaes s[\o as· manifestações da sypbilis
congenita: 4.° Asphyxia por eslrangula.ção.
7931,. - These apresentada ~ Fac. de· Med. da B-ahia paTa ser publicamrllLe sus

tentada em Novembro de 1880 :113111 de obter o grão de doutor em medicina por
Aprigio Antero da Costa Andrade. Bakin, Ty.p. de Lupes Velloso & C.·, 1880, iu-4. 0
gr. dei n., 56 pp., i fi .. (8.. da F.) .

I'onlos: LO lJemorrhagias puerperaes; 2.° Do bel·i·beri e seu tratamenlo; 3."
Da operação cesariana; l~.o Qual o melhor proccsso para a preparação dos v.inhos
medicinae I

7935.· TlLese apresentada pal'n srr pub'licamente sustenLada em Novembro de
1880 perante a Fac. de Med. da Ballia por Benígno Em~gdio Ribeiro ... para obtpr
() Imio de doutol' em medicinn. Bahia, Lyt/lO. typ .. de Joào Gonsalvcs Tow'il1!1o,
i SO, in-'l,° gr. du 3 Ir. iDO pp_, 1 Ir. (8. daF.) .

Ponlos: LO Prênhez utcrina simples; 2.° C0nsillel'açõps acerca dns irTdicarões
do parlo prematuro :lrLit1cial; 3." TIpgimen alimentar; 4.° Qual o melhol' procêsso
p,1r,l preparal;ão dos extl'actos pllarmaceulicos.

7936 ..- 'l'l1ese para o doutor;'ldo em medieilla npl'eseu,tada á Fac. da Balda para
se!' publlcarI!ente sustentnda por Albino Itforeirn d.i CosIa Lima. BaItÜI, 1mp/'. Econo
1I!1Ca, '1880, In·4.0 gr. de'!! {f., 46 pp., 1 n. (B. da F·.)

Pontos: LO Eclarnpsia pucrperal ; 2.° Hemonh.agia. uterina dura.nte o lraball){)
do_pal'Lo e seu.tratamentol; 3.° VinlJos llIed.icinaes;,4.0 Qu.aes os. meios de. ab 01'
pçao flas medicamentos?
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7937.· Fac. de Med. da Bahia. [,hese para o doutoramento em medicina apre.
sentada e sustentada por Alfredo Magn0 Sepulv.edn. Bahia, l.'yp. da Lopes Velloso
& C.', i880, in-fl,.o gr. de 3 11'., 78 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: Lo Considerações acerca do parlo prematuro artificial' 2.°Diabetes assu
carado; 3. ° Aspllixia por submersão; 4.° Apreciação dos processos eOlpr'egados na
cura dos estreitamentos da uretbra.
7938.· These inaugura'l apresenlada á Fac. do Med. da Bahia por Ann-elo Cal"

doso Dourado ... afim de obter o gráo de dontor em medicina. Balda bnpl·.
Economica, i881)~ in-fl,.o gr. de 3 ff., 56 pp. i fi. (B. da 1".)

Pontos: LO O(leração cesariana, sua apreciação,; 2.° Ken\llites; 3.° Heranças
pathologicas; 4.° Infanticidio.

7939.- Fac. de Med. da Babin. Tbese para o doutoramento de Galdino C. de
Menezes .... Baltia, Lytho. tYlI. de Jotio Gonçalves Toú)'inho, i880, in-fl,.o gr. de fl,
ff., 6i pp. i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Considerações acerca do puta prematu·ro arlificial ; 2.° Beri·bel'i o
seu tratamento; 3.° Hemorrbagias puerperaes; 4.° Oleos medicinacs.

79fl,0.- Fac. de Med. da Bahia. These inaugural de José Francisco da Silva
MeIJo. Bahia, Impl'. Economica., i880, in-q,.o gr. de i n., 50 pp., i O. (B. da F.)

Ponlos: Lo Consillerações sobre o aborto; 2.° Qual o melbor' tralamento da
febre amarella ; 3.° Consi.derações acerca dos signaes de certeza absolula da preullez;
4.° Vinbos medicinaes.
79H.- These npresenlada á Fac. de Med. da Bahia afim de obter o gráo de dou

101' em medicina por Severiano Boaventura da Rocba Pitta. Bahia, lmpl'. Economica,
i880, in-fl,. o gr. de i tI., 8i pp. i fi. (8. da 1".)

Pon tos: 1. ° Incl ica ções acerca do aborlo ; 2. ° Rclam psia. ; 3. ° Quaes ão os meios
de absorpção dos medicamentos; 4.° Aspbixia por suhmersão.

79q,2.- Fac. de Med. da Bahia. These para o doutorado em medicina apresentada
por Joaqnim Simões de Paiva. Bahia, TY/J. do Jornal de Noticias, i880, in-4. 0 gr.
deifl.,lt8 pp., i.fI. (fi. daF.)

Pontos: LO Considerações acerca aos signaes de certeza absoluta de -prenbez;
2.° Diagnostico e tratamento da ataxia locomotriz progressiva; 3,° Tinluras alcoo
licas; 4.° Feridas arliculares e seu tratamento.

79ft.3.- Tbese de sulJiciencia apresentada :í Fac. de Med. do Rio de Jaueiro e
sustentada pelo dr. Antonio Alexandre Forles de Buslamante e Sá, formado pela
Univ. de Bruxellas. Rio de Janei'J'o, Typ. da Escola, de Serafim José IUves, i880, in-q,.o
gr. (B. da F.)

Ponto: Do -parto prematuro artificial.

794q,.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Americo Bra
siliense de Santa Rosa. Rio ele Janeiro, Typ. Camões, i880, in-4.0 gr. de 1. 11., 7i pp.,
i fi. (8. da F.)

Pontos: LO Leisgeraes do mecanismodo parto; 2.° Das quinas; 3.° Do trata-
men to das fisLutas da urelhra; 4.° Opia, sua acção pbysiologica e therapeutica..

. 79lj,1L- These apresentada a Fac. de Med. do Rio de Jnneiro por Manoel Vieira de
Sbuza. Rio de Janei)'o, TY/J. e lith. de J. D. dllOliveira, i880, ín-q,.o gr. de i fi.,
i08 pp., 2 ff. (B. da 1".)

Ponlos : L °,Si tuação do féto; 2.° Signaes caracteristicos lia defloração recente
e antiga; 3.° Do tratamento das fistulas da urotbra ; f~.O Cbyluria.

79ft.6.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Daniel Oliveira
Barros d'Almeida. Rio de Janeiro, Imprensa Industdal, de João Paulo Fen'eú'a Dias,
i880, in-fl,.o gr. de.! fI., 99 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L° Patbologia. da;placenta; 2.° AntidoLos do cutare ; 3.° Globo ocular;
4. ° Febres perniciosas.

79fl,7. - Faculté de Médecine de Paris. Des tumeurs bénignes pendant la grossesse
et de lem traitement. Thêse pour le doctarat em médecine présentée et soutenue par
Asterio de Cnstro Jobim, &. Pa'l'is, A. Pal'ent, !l88:1, in-fl,.o de 59 pp., com fig. interc.
no texto. (B. da·F.)

79q,8.· Considerações acerca das causas dos erros no diagnostico da prenhez. These
apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser pnblicamente sustentada em Novembr; ?
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de 1881 por J. Severiano de Souza Malta. BaMa, Lytlto·tiJp. ele JOCtO Gonçalves Tou·
l"inlw, 188:1., in·q,.o gr. de lj, ff., pp., 77., 21f. ("A. da F.)

Pontos de proposições: LO Asphixin. por submersão; 2.° I1emorl'hagias pu 1'
peraes; 3.° Bel'i-bel'i.

794,9.- The e apresentada ú Fac. de Med. da Bahia para ser publicamente sus
tentada em ovembro de 1881 afim de obter o gráo de doutor em medicina por Alvaro
Telles de Menezes. Pontos. Considerações sobrc a eclamp.ia puerperal, e seu trata
meuto. Da carie e suas consequencias. Hemoptyses e seo tratamento. Qual é o vinho
mais conveniente para a preparação dos vinhos medicinaes? Ba/lia, Typ. de J. G. Tou
rinltO, 1881, iu-4,.ogr. de3ff., 61 pp., lil. (B. da F.)

7950. - ParaIlelo eutre a cephalotripsia repetida sem tracções e a operação Ce
sarea. These inaugural sustentada perante a Fac. de Med. da Rahia no dia 3 de
Dezembro de 1881 .,. por AlIon.o J. de Mendonça. Pontos. Considerações acerca do
curativo após as operações. ACyão phy iologica e therapeutica do centeio esporoado
e suas indicações e contra-indicaçõo na dystocia, deduzidas d'aquelIas acções. Enve
nenamento peja digitalina. Baitict, TiJ]J. ele J. G. TOll1'inho, 188'1, in-4,." gr. de
511'.,120 pp., 111. (B. da F.)

79tH.- Da fehre puerperal. These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser
publicamente sustentada afim de obter o gráo de doutor em medicina por Gastão
de Aragão e MeIlo ... Pontos. Da medicação hydrotherapica. Anatomia e ph y. iologia
da placenta. Infanticidio. Baltia, Typ. ela Gazetct da Tanle, 1881, in-4,.o gr. rle
3 11'., 102 pp., 2 Ir. (B. da F.)

79õ2. - Tbese apresentada á Fac. de Med. da Rania afim de obter o gráo de doutor
em medicina por Bento da França Pinto de OIiveirn Garcêz. Pontos. Considerações
acerca do abortamento. Considerações ncerca do parto prematuro. Epilepsia. Estudos
acerca dos extrnctos pharmaceuticos. Baltia, Impl"ensc~ Ecollomica, :1.881, in-4,.° gr.
de 36, pp" 1 fi. (R. da F.)

7953. - Tllese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pelo
dr. Antonio Rodolpho Pereira de Lemos. Rio de Janeiro, TUp. cle J. D. de Oliveim,
1881, in-4,.o gr. de 1 fi., 62 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Leis'geracs do mecanismo do parto; 2. o Do opio; 3.° Anatomia e
physiologia da placenta; 4. ° Chyluria.

79õ6,. - Memoria ... por Maria Josephina i\fathilde Dnrochel'. Um ca o de con
tracções tetanicas do utero, no 7.opnra08.omez da prenhez. V. Ann. Bras. clellfl'll.,
XXXIII (1881-82), pg. 4,3!L (B. da F.)

795õ. - Dystocia por occIu ·~o da parte;snperior da vagina. Incisão do septo, ver ão,
extracções do feto vivo pl~lo sr. prof. A. Pacifico Pereira. V. Unicto llfecl., :1.882,
pg. 23. (R. da F.)

Ex Ir. da Gazeta Medica da Bahia

79õ6. - Le rorceps Tarnier.a Vienne, par le docleur Pedro Paulo (du Rrc:iil).
V. Ami. de Gynecologie, t. xvnr, 2. omo sem., 1882, pg. 236. (E. da F.)

79õ7. - O forceps Tanier em Vienna pelo dr. Pedro Paulo de Carvalho. V. Gaz.
Afal. ela. Bahia, 1882-83, pg. 320. (8. da F.)

7958.- Dissertação, O forceps. Thesc apresentada á Fac. de Med. do Rio de
Janeiro em'i2 rIe Outubro de 1.882 pelo dr. Jeronymo Melillo, da Univ. de Napoles,
afim de poder exercer a sua profissão no Imperio do Brazil. Rio de Janeiro, TUI)'
Univ. de Laemmert & Comp., 1883, in-4.0 gr. (n. da F.)

7959. - The e de sulJiciencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo
dr. João Rasmussen de Godoy pela Fac. de Wuerzburgo. Rio de Janeil'O, J'yp.
lle G. Leuzingel'&Filhos, i882, in·4,." gr. (R. da F.)

Ponto: Eclampsia das mulheres gravidas, parturiendas e pUeI'pCrilS.

7960. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Uio de Janeiro e slLtentada em !}
de Dezembro de i882 pelo dr. Ovidio Laurentino de Souza Guimarães. Rio de Janeiro,
Imprensttlndustrial, 182, ill-q,.o gr. de4,fl'., 38 pp., i n. (B. ela F.)

Pontos: LO llemorrbagias puerpel'aes; 2.° f:alor; 3.° Do tratamenlo iJa l'etenr;!io
das urinas; 4.0 Acção pbysiologica e therapeulica dos alcoolico~.
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7961.- These apresentada â Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Cu todio José
Ferreil'a Martins. Rio de Janei/'o, Typ. dcAlmcida&.fitymda, '1882, in·1j,,0 gr. de
1 n., 127 pp., i fi. (H. ria F.)

Pontos: LO He/llorrbagias puerperaes; 2.° Meteorologia; 3.° Estudo comparati\'o
ela talha e litbolricia nos calculas vesicaes; 4,.0 Do casamentos con anguineos.
7962.- Tllese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Calldido de

Paiva Coelho. Rio de Janeiro, Typ. de José Dias de Oliveim, 1882, in·~.o gr. de 1 fi.,
130 pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Tratamento daeclampsia; 2.° Doopio; 3.°.00 coração; ".0 Via
de absorpção dos medicamentos.

7963.- Tllese apresentada á Fac. de 'Ied. do Rio de Janeiro por AUgll to Cotrim
Moreira de Carvalho. Rio de Jemeil'o, Typ. Central de EVal'isto Rodl'iques da Costll,
1882, in·/j,.O gr. de 1 n., 136 pp., 1 n. (B. da F.) .

Pontos: i. °Tratamento da eclamp ia; 2.° Das quinas; 3.° Do protopla ma cellu·
lar e da sua im portancia :lI1a tom iCIl edyna lU ica na formação e man u tenção da cellu la ;
4.° Acção dos liquidas segregados no tubo digestivo sobre os alimentos.
796L- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio de Car

valho Palhano. Rio de Jctllciro, Ty]). Camõcs, Fonseca, Il'mcio, & So!!za Lima, 1882,
in-4.0 gr. de 2 ll'., 70 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Tratamento da eclampsia; ~.o Das quinas; 3.° Tl'3lamento ela erysipela
traumatica; 4.° Vias de absorpção dos nlediC~lllentos.

7965. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Alfredo A. Pinto
Bastos. Rio de Janeiro, Typ. de ilEil'anda & Almeid!L, 1882, in-4,.o gl'. de 1 fi., 50 pp.,
1 n. (B. do F.)

Pontos: LO Tratamento da eclampsia; 2.° Das quinas; 3.° Estudo comparativo
da talba e da lithotricia nos calculos vesicaes; 4,.0 Tetano.

7966. - These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo bacharel Raul Ca
pello Barrozo. Rio cle Janeiro, Imprensa Industrial, '182, in-!J:.O gr. de 1 a., 107 pp.,
1 fI. (B.daF.)

Pontos: LO Hemorrbagias pllerperaes; 2.° Das strycbnaceas e seus prorlllctos plJar
maceulicos; 3.° Estudo com pa ra ti vo da talha e li thotricia em calculas vesicacs; 4,. ° Vias
de absorpção elos medicamentos.
7967.· Casos de cephalotripsia repetida sem tracções e do cranioclasia pelo dr. A.

Pacifico Pereira. V. Gaz. ilEcd. elCL Bahia, 1882-83, pg. i. (B. da F.)
7968.· Dystocia POI' occlusão da parte superior da vagina, inci 50 do septo, versão,

extracção do feto vivo pelo dr. A. Pacifico Pereira. V. Ga,z. Med. da Rahia, 1882·83,
pg. 195. (B. da F.)

7969.- Tratamento e genese dos vomitos durante a gravidez. Memoria apresen
tada a Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro pelo dr. Miguel Archanjo
de Saut'Anna, &. Rw de Janeit'o, Typ. G. Leuzinger & Filhos, 1883, in·8.0 gr. de
X-35 pp. (B. da F.)

Sabiu antes nos Anil. Bras. de ilfed., XXXIV, pg. if4.
7970.- Nosce te ipsum. A parteira ou noções necessarias sobre o nascimento do

homem pelo Jr. Jeronymo Melillo, &. Rio de Jalleit'o, Ii. Laemmert & C., 1883,
in-8.0 gr. de93 pp. (B. daF.)

7971.- Um caso curioso de prenhez dupla. Pelo sr. dr. Lucindo Filho. V. União
ilJeà., '1883, pg. 63. (B. da F.)

7972.- Dissertação. Operação de Porro. Proposições. Ptomainas ou alcaloides ca
davericos. Secção de ciencias cirdrgicas. Das contra-indicações da anestl1esia cirur·
gica. Chyluria. These apresentada:i Fac. de ~Ied .. do ~io de Janciro em17 de Feve·
reiro de 1883 para ser sustentada por Al1lel'lco BlOndlO Gonçalves Campos ... arJm

• ue obter o grDo de doutor em medicina. Rio de Janeiro, 1.'yp. Univ. de L wmmerl & C.",
1883, in-'J,.o gr. ele ,1 n., 69 pp., 1 n. (B. da F.)

7973. - Operação cesariano pelo mcthodo de E. Porro. These apresentada á
Fac. de Med. do Rio de J3neiro para ser sustentada por Pedro Luiz Ozorio (da
F~,cuJdade de Paris) afim ele poder exercer n sua profissiio no Imperio do Brazil.
Rio de Janeú'o, Typ. ele i1fiTUnc1a & Almeida, 1883 jn-4.0 gr. (D. da F.)

797!J:. These :Jpresentadn á Fac. de Med. da Dahiu para ser puhlicamentc
slUenlada em Novembro de 1883, por José Dionisio Borges da Cruz ... arJm dI}

'b~
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obter o grão de doutor em medicina. Bahia, bnjJl'cnsa Econo7llica, :1883, in·4,.°
gr. de 1 1 a. (B. da F .)

Pon tos: LO Cons idel'ac,óes acerca do abortamento; 2. ° Homorrbagias puerperaes;
3.° Febre amarella e seu tratamento; /1.° 1)os vinhos encontrados no cOlllmercio
do Brazil (ou da provincial qual o mais empregado na preparacão dos vinhos
medicinaes.

7971). - Dissertação. Hemorrhagias puerperaes. Propo içõe -lfygrometl'ia. Fractu
ras emgeral. Paralysia~. These aprbsentada ã Fac., de Med. do Rio de Janeiro em 18
de Setembro de :1883 para ser sustentada por Alfredo Xavier de Almeida ... aOm de
obtel' o grão de doutor em mediei na. Rio de Janeil'o, Typ. de G. Leuzin,gel' & Filhos,
1 83, in-4,.u gr, de 2 IT., 70 pp., 1 a. (B. da F.)

7976. - Disserta.ção. Dystocia fetal. Propo ições. Das quinas chimico-pharmacolo
gicameute consiueradas. E tudo critico dos tratamentos reclamados pelos tumores
do seio. Febre remiLtente lJilio.a. These apresentada ã Fac. de !\Ied. do Rio de Ja
neiro em 24 de Setembro de '1883 para ser sustentada por Antero Dutra de
Moraes ... [10m de obter o grão de doutor em medicina. Rio de Janeil'o, Typ.
Central de Evaristo Rodrigues da Cosia, :1883, in-4,.o gr. de 2 tf., :105 pp., 1 11.
(B. da F.)

7977. - Dissertação. Distocia fetal. Proposições. Das quinas chi mico- pLlarma
cologicamente consideradas. Das febre perniciosas no Rio de Janeiro. Das van7
tagons do um curso de medicina operatoria experimental. Tbese apresentada a
Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de :1883 para 501' sustentada
por Carlos MiliLão da Rocha ... afim de obter o grão de doutor em medicina. Rio
de Janeil'o, Typ. de Soans & Niemeyel', 1883, in·4"o gr. de 1 fi.,100 pp., 111.
(B. da F,) .

7978.' Hemonbagias pueTperaes. Das quinas cl1imico-llbarmacologicamen Le con
stderada~. Das aneurismas em geral. Acção physiologicn e therapeuLica do saly·
Jilato de soda. Tl1ese apresentada á Fac.. de Med. do Rio de Janeiro em 29 de
Setembro de 1883 para ser snstentada por Manoel de Brito Vieira Pinto ... afim
de obter o grão de doutor em medicina. Rio de Janciro, Typ. (l'utembel'g de
Santos & Cltaves, 1883, in-4,.o gr. de 2 if., 4,6 pp., 1 fi. ( B. da F.)

7979. - Hemorrbagias puerperaes. Caracteres das manchas de sangue. Das con
dições patl10genicas e do valor clínico da anuria na febre amarella. Da intorvenção
cirurgica no cancro do u tero. Tl1ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Ja neiro em
29 de Setembro de 1883 p~ra ser sustentada por José Pedro de Araujo ... afim de
obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro, Typ.. Hamburg!tesa do Lobão,
:1883, in-4,.O gr. dc21f., 57 pp., i j]. (B. daF.)

7980. - Clinique obstétricale par le dr. Rodrigues dos Santos. ~. avec preface da
Prof. Pinard, &. Pa1'is, O. Doin, i88q., 3 vols. in-8.0. (B. da F..)

Gyne'cologia

7981.· Aforismos sobre as hemorrhagias uterinas, e convulsões puerperaes, por
Thomaz Denman, M. D. Traduzidos em vulgar por Manoel Alvares da Costa
Barreto, primeiro cirurgião da real camara e cirurgião moI' do Reino 110norario.
Reimpressos por ordem do principe regente n. s. para uso das escolas medico
cirurglcas novamente reguladas no Brazil. Rio de Janeiro, na Impressão Regia, :1813,
in·8.0 de !lO pp. num.

A edição original d'esta traducção é de Lisboa, na OIT. de Simão Tbaddeo Fer
reira, i797, in-S.°

Exp.': Bill!. Nacional.

7982.· Obliteração congenita e quasi inteira da vagina, e concepção eITectuada
apezar d'ella. Observação communicada 'Pelo sr. João Alvares Carneiro. V. Sem. de
Saude Publ., J, pg. 56. (B. da F.)

7983.- lmperforação completa da vagina causando demora na menstruação na
cavidade do utero, com grande dilatação deste e obstracção das mais visceras abdo
minaes. Observação communicada pelo sr. João Alvares Carneiro. V. Sem.. de Sa.ude
Publ.,l, pg. 72. (B. da F.)
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798~.- File. de Méd·. de P~ris. Tbese pour le doctorat eu métlecine pré e.nlée ot
souteuue lo 10 A.vril 18ltO par João Ferroirn da Silva, do Pornambouc... r. Quelles
sont les maladies qui sont propres à la temme? D termineI' si son orgnnis~tiou peut
reudl'e comptc de la prédominance de certains nccidents mOI'bide ausquel elle e t
particulierement sujette? II. Dos avantag.es et des illConvenients de la ~ection et de
l'exc:ision ues veiue dans lo traitement. des varices. m. DetermineI' si le cràno est
reéllement composé par des pieces o euses qu'on pui o compareI' a celles qui con 
tituout los yel'lebros. IV. Quels sont les agenl chimique capablo de ncutraliser I
proprjelés véoén~uses des seis de l'ol'? Paris, 111l]J1'. et Fondel'ie de Ni.71/0UX, 18~0,
m·L!. gr. de 3:ff., 29 pp. (E. da F.)

7985.· Fac. de Méd. de Paris,. The e pour lo doctorat en O1é.decioe présclltéo et
soutenue n~ ii! Mai 18!J.0 par Antonio Ferreira França, du El1hin. I. Diagno:tic du
cancer de la matrice. II. A qllels dallgel's sont exposJs la mero et I'enfant qUêllld 011
crnploie le fOrCejlS? Des moyros de los evitar. UI. IndiqueI' le oJlinions qui oot elé
emi es SUl' la cumpositioo des: globllles sangllins. L'cxi Lance da noyall central
cU-elle c1emootrée dao les gl bules du ang de tous Irs animaux:? En cas d'~mrma
tive, par que I moyen, peut-on reconnaitrecenoyau.?lV. Queijo .ontles malieresque
111 fil·)decine cmpmnle à la famille des ~I;!ues? F,Jire conoaill'o lenr compo.ilion Iti
miquo ct los preparations ph~rmaceutiqnes dont. elles sont I~ ba'o. ['ctt'is, IIItJl1'. ct
FOl/del'ie de Rignoux, 18(.0, in·4"o gr. de 211'.,22 pp. (B. da F.)

798G.· Di~sertação sobre as SYilllllltias do uturo com os outros org~o da eCfllJomia
[lnill1~1 (' ,obre ~ metrite aguda. 'fho.o apre enlada e snstenlaàn perante a Fnc. do
Med. deSla Càrte em 9 de Dezombro de 18'10 por Cnn dido Era ndi'io de Souza Barros.
Rio de Janeiro, TUp. elo Dicl1'io, de N. L. Vianna, 184,0, in-Ll. o gr. de :21 pp, (B., da F.)

7987.- Prapo ições aceré~ do lluxo catamonial e dc seu' desal'l'~njos. Th se nprc
sentada lÍ F~(;. de Med. do Rio de Janoiro e sustentada cm 1.2 de Uezl'mbr.) de 1810
por Antonio Gomes de Brito: Rio de Janei?-o, Typ. Imp. e COllst. de J. VillelltUve & C.",
i8/10, iu-4,.o gr. de 9 pp. (E. da F.)

7988.- Dissertação sobre os tumores fibrosos e os polypos do utero. The e que
foi apresont~da o sustent~da perante a [rac. de Med. do Rio de Janeiro em 16 de De
zembro de 184,0 por Malhens Jos:í Firmo de Assiz. Rio de Janei1'o, Typ. do Di(l7'io,
ele N. L. Via,ma, 18~0, in-!J..o gI:. de'39 pp. (E. ua F.)

7989.- These apresentada á Fac. de Med. d'a Eahiá para o concurso a um lugar de
substituto da secção cirurgica por Anlonio Jo é Ozada. Bahia, TU]J. de Epifania José
PedJ'oz.t, 1813, in-!J..o de 2 11'., 19 pp. (13. da F.)

Ponlo: Signae3 'Pelos quaes se póde reconbecel' o cancro do. ulero e o di~gl1oslica
diITerencial enlre as ulcerações, e o cancro do mesmo orgão.
7990.- Das a11'ecções uleriaas, e de sua frequan.cia. em Pornambuco: reflexões ao

relatario do ... dr. José Joaquim de Moraes Sarmento ... Por ..• Joaqu.im d'Aquino
Fonsec~. V. Ann. elCt Mui. Eem., pg. 2hlJ,.

Exp.: BibI..i'laoioDa1.

7991. - Reflexões ás rellexões do ... dr. Joaquim d'Aquino Fonseoa.. Discurso
por Jo é Joaquim de Moraes Sarmento. \. Ali?!. da Mect. Pel'n., pg. 28L.

Exp.: Bib:' NaoioDal.

799:'L. Dissel'laçITo sobre melrilis. Tho'e npresenlacla e publicamcntlJ sll'tentnda
]Jer~n le a Fac. de Med. da Ea hia .. , em o dia 20 de Novembro de ·18M,i por enodido
Gon ~I .. es d~ noch~ .... para obter: o g.rlÍo de doutor em meilil'iu<L. Bahill, Typ. de
Epi/i:mio [Jedl'oza, 18!J.ti, il1-/!.O d.e lJ, ir., 19 pp., 1 fk(H. d~ F.)

7993.- Notas cOOlL1lunicaelas •.. por José Bonjean... obre a acção da ergolina
lIa~ hcmorl'bagias extCl·n~s. V. Ann. ele Med. Bl'il$., I, (1811ti'!161, pg. 29U.

Exp.: Aead. Imp. de MoJio"na.

í9Uft,. - Di ·serlaç50. obro ~ phlebile uterina. The e. apr(Jsentildu 3 FJI:. de Med.
elo Rio de Janeiro e sustenlada om 16 de Dezembro de i816 por lõll10el José da
Cusla lliras. Rio ele Jom-iro, Typ. do Bnlzil de J. J. da. Rocha, 18Mi, in-4.o gr. de
2 1J'., 171 IJp. (lU. da @..)

7UUÜ.- D'is,ortaç,ão sel.\l·ú oS'polypos f1bresos d'o ulero. Thesea[lresen~lIda á Fac. ele
fíl-ed'. do Hio de Ja nei 1'0 e sustentarlh em 17 de Dezombro d'e 18~6 por Joaa Ver.nades da
l':ost'a Tllillóu. RiO de Janeiro, TV/). lmpa:'c'i'll de Fi'Mlcisco dli Paula BrIto, 18L16,
in-lJ,.o gr. de 4, n'., 36 pp., (H. da F.)
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. 7996.- Breves considerações sobre a metrite aguda. Tbese apresentada á Fac.
de :.'IIed. do Rio de Jnneiro e sustentada em 20 de Outubro de 1.849, por João Manoel
de Oliveira. Rio de Janei7'0, Typ. de Fl'ancisco de Pa~!la Bl·itO, 1849, in-4.o gr. de
2 ff.,29 pp. (13. da F.)

7997. - Algumas considerações sobro a amenorrhéa. These apresentada á Fac. de
Med. do Hio de Janeiro e perante ella sustentada em 14 de Dezembro de 1.848, por
José Severino de Avelal' e Lemos. Rio de Janell-o, Typ. Brasiliense (le F. M. Pereim,
1.811,8, iu-4. Ogr. de 2 ff., 13 pp., (13. da F.)

7998.- Breves considerações acerca da amenorrhéa. 'l'bese apresentada á Fac. de
Meil. do Rio de Janeiro e pemnte ella sustentada em 4 de Dezembro de 1.847. por
José Augusto d' Oliveira. Rio de Janeiro, Typ. Imparcial de Fmncisco de Patll(~

Brito, 1.847, in-4.o gr. de 411'.,26 pp. (13. da F.)

7999.- Algumas proposições sobre a metrite aguda. Tbese apresentada á Fac. ele
:Med. do Rig de Janeil'o e sustentada em 14 de Dezembro de 18!],7, por Antonio José
Pinto de Carvalho. Rio de Janeil'o, Typ. do Ostens07' Brazileil'o de J. J. Mm'eira,
1847, in-4.o gr. de 2 fI., 40 pp. (13. da F.)

8000.-· Algumas palavras sobre a ovarite blenonrrhagica pelo dr. I. J. Barboza.
V. Ann. de Med. Bras., III (1847--4,8), pg. 189.

Exp.: Bibl. Nacio nal.

8001. Dissertação sobre as hemorrbagias em geral e uterinas fóra do estado de
prenbez. Tbese para ser apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada
em Abril de 1848. por Henrique José Pires. afilll de obter o gráo de doutor em
medicilta. Rio de Janeil-i) Typ. Impa'1'cial de Francisco de Paula Bdto, 1848, in-·4. o

gr. de16 pp. (13. da F.)

8002.- Breves considerações sobre os engorgitamentos, desvios do utero, e seu
metbodo de tratamento. These 3presentada e publicamente sustentada peraute á
F3C. de Med. da Bahia no dia 5 de Dezembro de 1854 por José Modesto de Souza,
para obter o gráo de doutor em medicina. Bahic~, 'l'yp. de Epiph~!1!io Pedroza, 1854,
in·lJ,.O gr. de 3 ff., 35 pp., 1 fi. (13. da F.)

8003.- Tbese de sutficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada a 6 de Dezembro de 1856 pelo dr. Manoel Pereira da Cunha Novaes, dr. em
medicina pela Fac. de Paris. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmel't, 181>6, in-4. o

gr. (8. da F.)
Ponto: Breves considerações ácerca do tl'atamen to das ulcerações e das granu

lações do colJo do utero.

8004.- Memoria do SI'. dr. Joaquim Pinto Netto Machado, sobre a metrorrhagia
puerpcral. y. Ann. Bras. de nIed., XI (1857-58), pg. 277. (13. da F.)

8005. - These sobre os seguintes pontos. Apreciação dos meios operatorios empre
gados na cura dos polypos dos orgãos sexuaes da mulher. Hemorrhagias traumaticas
e suas consequencias. Pode-se em geral ou excepcionalmente allirmar que houve
estupro? Aguas e suas diversas especies. Apresentada á Fac. de Mee!. da Bahia c
perante a mesma sustentada no dia... de Novembro de 1858, por Felix: Moreno
Brandão ... afim de obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Carlos
Po,qgetti, i858,in.4,.o gr. de lJ, ff.) 20 pp., i fi. (13. daF.)

8006. - Tbese apresentada á Fac. de Med. da Bahia e perante a mesma susten
tada no dia. " de Dezembro de 1858 por Ildefonso Ascanio d'Asevedo. Pontos. Al)re
ciação dos meios operatorios empregados na cura dos polypos dos orgãos sexuaes da
mulhllr. Feridas penetrantes do peito. Infancia. Lixiviação e suas vantagens na pre
paração dos medicamentos. Bahia., Typ. de Cnl'los Poggetti, 1858, in-4.o gr. de 3 fI.,
1.4 pp., 1 fi. (8. da F.)

8007.- Dissertação sobre os meios cirurgicos empregados no triltamento do cancro
do seio, seguida de nlgumas proposições em solução ás seguintes questões. Como ex
plicar-se a coincidencia que existe entre a dureza e acceleração do pulso e a força
e energia das contracções uterinas no trabalho do parto? Menstruação. Como reco
nhecer-se que houve aborto em um caso medico-legal? Tributo academico satisfeito
para ser publicamente sustentado em Novembro de 1.859, afim de obter o gráo de
doutor em medicina por Domingos Carlos da Silva. Bahia, Typ. de Ant. Olavo
da França Guerra, 1859, in-4.o gr. de 31 pp. (13. da F.)
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Exp.: Bill!. Naciunal.

80i6.· Memoria acerca da gangrena periodica nas mulhet'es, e considerações
preliminares sobre a etiologia das mole tias em geral e da gangrena em particular,
pelo dr. H. Chomet. V. Ann. Bras. de Med., 1.862-63, pg. 271i.

Exp.: Bib!. Nacional.

80l7. - Supplemento á Memoria da i!'angrena periodica nas mulheres ... pelo sr.
dr. H. Chomet. V. Ann. Bras. de lIfeà., XV (i863-6f1,), pg. i9i.

Exp.: Bib!. Nacional.

80i8.- Clinica gynecologica. Fistula recto-vAginal. de 8 ~nnos d~_duracão, la~ga
e por tal fórma disposta, que parte das fezes c. gazes JUtestl~aes sahwo pela vagina
e parte pelo intestino recto. Opernção no dia 1.7 de Abnl, seil'undo o melhodo
dos americanos, e processo de Marion Sims. Cura completa e radIcal. (Pelú dr. V.
~aboia.) V. Gaz.lrled. do Rio de Janeiro, i863, pg. i59. (B. da r.) 'U

80

8008.- T~ese sobre quatro pontos dados I ela FAC. de Mr:Jd. da Bahia, IIpresen
tad~ e. publicamente su ·tentada pel'ante a .Dlesma Fac. em Novembro de i859 por
J~se_DJas de ~ndrade ... ~lim de obter o grao de doutor em medicina. Ponto. Apl'e
Claçao dos meIOs operatorJOs empregado, na cura dos polypos dos org-ãos eXU3PS da
mulher. As emissões sanguineas convirão nas congestões cerebl'ues 'I TrAtamento do
hydrocele. Pode-se em geral, ou excepcionalmente alllrmar que houve e tupro?
Ba/tia, Typ. de Antonio alava da Fmnça Guen'a, 1.81)9, in·q"o gr. de U pp .• i fi.
(B. da F.)

8009. - These sob"e diITerentes pontos das scieneia!> medica apresentada e publi·
camente sustenlada perante a Fac. de Med. da Bahia em Novembro de 1.859 por
Pedro José Pereira... Dlim de obter o gráo de doutor em medicina. Ponto. Apre
ciação dos meios operatorios empreg3dos n3 cura dos polypo. do orgão' exuaes da
mulher. Bebidas aromaLicas. Pharmacia. Trntamento do hydrocele. Ba/tia, Typ. de
4nt. atava da F'l"ança Guen'a, 1.859, in-q,.o gr. de U pp., i iI. (I:L da F.)

8010.- These apresentada á Fnc. de Med. da Bahia e perante a mesma publica
mente sustentada em Dezembro de i859 por Odorico Firmo da Rocha ... para obter
o gráo de doutor em medicina. Pontos. Apreciação dos meios operatorio empre
gados na cura dos polypos dos orgãos sexuaes da mulher. São duas formas da mesma
molestia o rachitismo e a osteomalacia ? O que se entende por contagio e infecção?
Pulverisação, suas especie~, c regras ou preceitos para a preparação dos pós em gel'aI.
Baltia, TY/J. de Camitto de Letlis Masson & C.a, 1.859, in·q,.o gr. de i n., 20 pp.,
i tI. (B. daF.)

801.L- These 3presentada á Fac. do Med. da Babia e publicamente sustentada por
José Justiniano de Moura Costa .•. para obter o gráo de doutor em medicina. Pontos.
Apreciação dos meios operatorios empregados na cura dos polypos dos orgãos genitaes
da mulher. Regras praticas sobre o emprego da anesthesia na therapeutica cirur
gica. Herança. Como reconhecer· se que houve aborto em um caso medico-Il'gal?
BaMa, Typ. Poggetti, de Catilina, 1.859, in-q,.o gr. de i 11., i6 pp., 1. fi. (B. da F.)

8012.' These para ser publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da
Bahia em concurso de lres logares de oppositor, vagos na secção medica no dia i6
de Maio de 1.860 pp.lo dr. João Pedro da Cunha V~lIe. Ponto. Qual é a nalureza da
febre puerperal ? Qual o seu melhor lratamento? Ba/tia, Typ. ~ Liv. de E. Pedroza,
i860, in-q,.o gr. de i tI., 31. pp., 3 /T. (B. da F.)

801.3.- Concurso para 3 lugares de oppositores da secção medica. Qual é a natu
reza de febre puerperal? Qual o seo melhor lratamen to. These apre 'enlada e publi.
camente susteI ada em Maio de 1.860 na Fac. de Med. da Bahia pejo dr. DemeLrio
Cyriaco Tourinho. Bl.lhia, Typ. do Diario, 1.860, in-q,.o gr. de 2 íf., 26 pp., 5 fI.
(B.daF.)

SOlq,.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 1.9
de Novembro de i860 pelo dr. Francisco Antonio d'Avila. Rio de Janeiro, Typ. do
Cor'reio Mercantil, de M. Barreto, Filho e Octaviano, i860, in-q,.° gr. de 26. pp., I.
fi. (B. lIa F.)

Pontos: LO Das alterações do col1o do ulero que podem influir sl)bre a marcha
do parlo, e dos meios proprios para as remover; 2. 0 Das apresen lações do lronco do
feto e suas causas; 3. 0 Da gluco uria. suas causas, séde, sigoaes, diagnostico, pro·
gnostico e tr<1lamellto; 4. o Historia medico-legal do ahodo.

80i5. - Da febre do leite, por V. Saboia. V. Gaz. M'ed. do Rio de Janeiro, i862,
pg.90.
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SOi9.· These que sustenta para obter o gráo de doutor em medicina peJa Fac.
da Bnhia José Beuselum. Blltia, Typ. PO.Jgetti, de Tourinho, Dtas & C.a, filo:!, in-~.o

gr. de:! ff., iS pp. (B. da F.)
Pontos: LO Trnctnmenlo do'> kystos do ovaria; 2.° Cura radical das bernias

ín!luiuaes; 3." D,IS illjecçóe.-; iot.ladas 110 tractamento lia asclle; ·i.o Ha signaes rertos
de prenhez 1 Em que casos e com que fundamentos pot.lel'á o lUet.lico legista aflil'luar
que uma 1I1ulber uão está gravida?

S020. - Observa~ão dB uma metrite, complicnda de ulcerações, de engorgita mento
peri· uterino do lado esquerdo, de enterite catharral, e de symptomns de clllol'O-üne
mia, pelo sr. dr. Bustalllante Sá. V. Amt. Bras. de Med., XV (i803..64:), pg. \li.

Exp.: Bibl. Nacional.

S02i. - Observação de urna metrite interna do collo, de metrite el;terna com
e:-ozões do J:Jbio posterior do focinho de tenka, congestão peri-uterina do Jado
direito, enteritc symptnmatira, c cllloro-nnemia, pelo sr. dr. Bustamante Sá. V.
Ann. Bras. de i1Jed., XV ( i 86:!-64: ), pg. 92.

Exp.: Bibl. Nacional.

S022. - Observação do sr. dr. Vicen te Saboia .. ' ácerra da extracção de um polypo
do col1o do utera. V. Ann. Bms. de Med., XV (iS63-6~), pg. i59.

Exp.: Bibl. Nacional.

S023.- Observação de um raso de fluores brancos ou leucorrhéa determinada por
uma metrile interna do collo uterino com u Icernção dos respectivos labios ..• pelo
dr. Vicente Saboia. V. Anu. Bras. de Med., XV (1863-04:), pg. 2i4:.

Exp.: Bibl. Nacional.

S024:.· Do emprego topico 0.11 belladona e da massag-em nos casos de eng-orgita
mento Jeito~o das glandulas mamarias (pelo dr. Augusto Monteiro de Barros). V.
Gaz. Med. do Rio de Janeiro, i8lj4:, pp. 23 e ::14:. (R. da F.)

8025.- These que publicamente sustentou em Novembro de i86~, para obter o
gráo de doutor em medicina pela Fac. da Babia Possidonio de !l1ello Coitinho ...
Pontog: P,lrtos. Haverá alg-nma relação de causalidade entre a existencia regular da
menstruação durant~ o aleitamento e o racbiLisnlO nos meninos? Funl'<;õ~s da
medulla espinbal. Aneurismas em geral. E' c'.1lldiçào indispensavel para o inranti
cidio a vit.didade do r~t:.em-nasci<1o? Deverá ser exempto ue criminalidade o que
matar o infante não viLavel, ignorando todavia a existencia de Lal circumstancia.
Euhia, Typ. Poggelti, de TuuTinho &. C.a, i865, in-4:.o gr. de 30 pp., i fi. (U. da F.)

80:26.- Duas palavras sobre o tratllmenlo dns kistos do ovario (por MoLta Maia).
V. Rev. do Athenêo lIfed., n.O 7, i8li6, pg. 5:2. (B. da F.)

S027.- These apresentada á Fac. de Med. da Rahia e que sustenta em Novembro
de i806 para obter o gráo de doutor em medicina Marcolino AduJpho Cassiano Maia
JUDiur .•. Poutos. R/stos do ova rio e seu trat<lmento. Succos tlcidos, e o melhor
JlruCl'ssO de sua conservação. Abcessos frios. Séde dils molestias. Bahia, Typ. de
Tourinho & C.a, iS66, in-i.o gr. de iS pp., i fi. (B. da F.) -

S02S. - Tumores fibros03 do utera, kystos dermoides de ambos os ovarias, e poly
po du utIJro; morte; autopsia; reflexões. Pelo dr. J. F. da Silva Lima. V, Gaz.
},1ecl. d", Ba.hia, 1(1866-67), pg. 4::3.

Exp.: Dr. J. Z. do Monozes BI·um.

SO~9.- Hematocele retro-nterina ; ruptura espontaDea pela Vail'iDa ; suppuração do
kisLo .•. Pelo dr. J. F. da Silva LilUa. V. Gaz. ~lt:d. da Balda, II (i807-LS), pg. iii.

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

S030.- These 3presf'nLada para ser sustentada na Fac. de Med. da Rahia em
Novt'mbro de iSli!l por Ludcvico COflêa dIJ Oliveira ... p~ra obter o gráo de doutor
em nwdicina. Bahia, '1'yp. de J. G. TOUTillho, 1809, in-í.o gr. de i fi., iS pp.,
f n. (B. da F.) .

P,)ntos: L° Tratampnlo dos kistos cln avario; 2.° Póde-se consiilerar legitimo
bprd"iro o filho de ullla villva, nascido dez m"zes depois da morle elo n,arielo.
3.° AfT.·cçào carbuncu:osa no 1J011Jem; i.o Hygiene da mullJer eU! estado de gravidez:
S03i.- These 3presen'afla á Fac. de Med. 110 Rio de Janeiro por Guilherme

Augu~to Moreira Guimarães. Rio de Janeiro, Typ. de F. A. de Souza, i!l72, in-4:.o
gr. de i n., iU pp., f n. (H. da F.)

Pontos: L° na esterilidallP, suas causas e meios de curaI-a; 2.° Descripção
acç~o physiologira e IheJ'apelltica do alllimllneo e seus preparauos, mudos de
auulÍnistração e dóse~; 3.° ~retltrutolUia; q..o Da hygrumelria.
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. 8032.:- Th'ese ~~res~nt~dn á Fac. rle Med·. do Rio de Jnneiro por Augusto José da
Sllvll. RIO de Janeiro, Typ. do Apostolo, 1872, in·l~.o gr. de 2 I)'., 5:2 pp., { fi .

. Ponto,: 1..0 Da I'stprilid:lde. SUIlS Clll1sas e meios de curai-a' 2.° Hydropl.1obia·
3.° Ureturolomia; fA,.0 Strychllaceas e seus productos pllarlllnceuticos. '
803:J,- The;:e.npresentad~ á Far.. de M(~d. do Rio de J,lueiro por Valeriano Ramos

dn Fon;:ecn. Rw de Jane'lro, Typ. UIIIV. de Laemmert, i87:l, iu-ll.o gr. dI:: I. fi.,
77 pp., i II. (13. da F.)

Ponlos: L° Operaç~es reclamadas pelos Idslos elo ovnrio; 2.° Epilepsia; 3.° Am
putação coxo-Iefllural ; fA,.0 MolesLias dos cafezelros e lJleios de previrliJ-as e curai-as.

803L - Eclampsia em uma mulher primipara, nntes, rluranle e drpoi, do parlo ..•
Observnções... pelo dr. Cosia Ferraz. V. Alln. Bras. de l,led., XXV (:1873-74),
pg. J78. (B. dn F.)

Exp.: Dr. José Pereira Rogo Filho.

803;),· These apresentadn á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Jncintho Jo,é de
Carvalho. mo de Janei1'o, Typ. llforeira, lIfaximino e C., i~75, in-6,.o gor. de i fi.,
56,pp.,ill.(I3.daF.) .

Pontos: LO Do thl'ombllS vulva-vaginal; 2.0 Flôrj 3.° Do emprego da agoa fria nas
moleslias cirurgicas; ~.o Do diagnostico das 1l10lestias do figado e seu tmlalllento.
8036.· These apresentada â Fac. de Med. do Rio de Janciro por João Lagden

Corre;] uo Bego. Rio de Janeiro, Typ. Ulliv. deE. &:H. Laemm~1't, iS75, in-4:. o gr.
de :2 ff., 32 pp., i fi. (fi. da F.)

Pon los: l.. °Oper~ ções recl~ madas pelos kistos dos ovarias; 2. °Aboda crlm inoso ;
3.° Vicias lie conformação da bacia e suas indicações ;fA,.0 00 uso e abuso do tabaco.
8037.- Do cauterio actual nas molestias uterinas (indicações e contra-indicações)

pelo dr. J. Rodrigues dos Sanlos, &:. Rio de Jaltei1'o, Typ. da America, iS76, iu-8.0
gr. de 2i pp., i fI. (B. da F.) .

8038.· Gynecologia. Dysmenorrhéa exfolialiva. Hypotbese, npontamen los o
observação pelo dr. Felicia dos Santos. V. Rev.lrfed., il:l76,pp. 237,M3. (B. da F.)

S039.- Fibro-myoma da cavidade uterina expulso expontaneamcnte; observação
pelo dr. barão do Lavradio. V. O Prog1'esso llfedico, I, pg. 8. (B. da F.)

80!JoO.- Metrite parenchymatosa com endurecimento fibroso curada pela cauleri·
sação do collo üterino por meio dos apparelhos de 1:'aquelin. Observação colhida por
COl'biniano Franco. V. O Pl'o.q1'. Med., I, pg. MI. (13. da F.)

S041.· These de sufficiencia apresentada á Fa!). de Med. do Rio de Janeiro por
A. J. de Mello Moraes Filho. Rio de Janeiro, Imprensa Industrial, i876, in-6,.o gr.
(B. da F.)

Ponlo: Yagini!e.

S04:2.· Considernções sobre um caso de cnra de ulcerações do collo do utero com·
plicada de melrile cal.:lrrhal (pelo dr. Costa Ferrn). y. Ann. Bms. de Med., XXVIlI
(1S71i-77), pg. 330. (B, da F.)

S04.3.-Medkina. Observação de um tumor intra-v:entral parecendo kysto do ovaria
eSQuerdo. Operação da gastrotomia. Extracção de um volumoso kisto solido imp/;IU
tado sohre a parte superior do utero entre os dous ovarias. Cura em iS dias pl'lo
dr. Pedro de Athayde Lobo Moscozo. medico do Husp. Pedro II. Recife, Typ. de M.
Fi,queiroa de F. &: Filhos, i877, in-4.o de 29 'pp. (B. da F.)

S04:4.· These apresentada e publicnmente sustentaela perante a Fac. de Med ..da
Bahia em Novembro de 1S77, afim de obler o grau de doutor por Carlos Ferreira
Snntos. Baltia, Typ. de Affonso Ramos &: C..., i877, in·6,.o gr. de 2 ff., to.'í pp., i fi.
(B. da F.)

Ponlos: LO Ulceração do collo uterino e suas variedades; 2.° Corpos exlranbos
no conducto nuditivo externo; 3.° Ictericia de forma grave; fA,. ° Que valor tem os
vinhos nledicinaes.

S045.· Casos de polypo fibroide do utero. Pelo dr. J. L. Paterson. V. Gaz. Med.
da Baltia, i8i8, pg. 201. (B. da F.)

SOI6.- Qnal o melhor meio de tratamento do prolnpso do utero. (Pelo dr. James
ilfacfa~den Gaston.) Campinas, 30 de Julho de Ul78. (B. da F.)

Original. ln-foI. 4Jl'. inn., com uma estampa.
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80(,,7 .• Oh. ervação. de um ea o de kisto ovarico duplo mulliculal', de conteudo
mixlo. com vast<1s adberenciôl vi,cernes, de peso talai de 56 libras. ü,rariot(lmia, ii
ligadura perdidr.s, alJ.la~ilo do dous ovariu . Cura completa em 52 dias. V. Rev.
Med., 1878, n.O de 31 de julho. (B. da F.)

80(.,S.- Ki to ovarico extrahido com excellente resultado pela ovariotomia. elinica
do dr. l". Werneck. V. Rev . .Med., 18i8, D. O de 31 de Agosto. (8. du F.)

80!&'9.- Menstruação precoce manifestnda em uma menina de (., 1/~ nnnos de idadc.
Observaç:io ... (pelo dr. K. Vin!JJ1i). V. Rev. jJ[t:d., 1878, n." de ;-3'1 de Uutubro,
pg. 11. (8. dn F.)

8050.· These apresentarla á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Marcos Rodrigues
Madeira. Rio de Janeiro, Typ. Jlcademica, 1878, in-4,.o gr. de 1 n.,!l3 pp., 1 fi.
(3. da F.)

Ponlos: LO Operações reclamadas pelos polypos uterinos; 2.° Dos signaes de
morte; 3.° Loucura puerperal; ~.O Dos casamentos sou o ponto de vista hygienico.

8051.- These apresenlada á Fac. de Med. 'do Rio de Janeiro por Carlos Augusto
Vnlenle de •'ovaes. Rw de Janeiro, Typ. Academica, 18i8, in-4,.o f;r. de 1 fi., 72 pp.,
1 fi. (II. da {<'.) .

Pontos: LO OIJeraçÕes reclamadail' peJos polyços ulerinos; 2.° Do envenenamento
pelo puospboro; 3." Loucura pucrperal j 4.° l:Iy~teria.

8052.- Observação de um caso do eclampsia por nós trntado (pela parteira M. J.
M: Durocher). V. Ann. Bras. de lIfed., XXX (187!l-79), pg. 32. (B. da F.)

805J.- F;lc. de léd. de Paris. The"e paul' le doclorat em médecine presentée et
sontenue le 7 A ut 1880 à 9 beures par C. J. Botelho. Poinl de dissertation. Con·
triblltion à I'éturle de j'iuverlion ulérine ancirune et de san traitement. Paris, A.
Parent, iS80, in·lJ;.o gr. de /T., i78 pp. (B. da F.)

8054.- These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo
dr. Luiz Ribeiro de Souza Fontes, da Univ. de Bonn. Rio de Janeiro, Typ. Univ.
de E. & H. Laemmc1·t, iE80, in-4,.o gr. (B. da F.)

Ponlo: Breves reflexões sobre os lcistos do ovaria c seu tratamento pela
ovariutom ia.
8055.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Ba

ptista de ~Ioraes. Rio de Janeiro, Typ. Economica de Machado & C. Bo, 1880, in·4,. °
gr. de 2 (f., 36 pp., i O. (8. da F.)

Pontos: LO PIJlegmatin. alba dolens; 2.° Valor da docimasia pulmonar; 3.° Palho
logia da placeo ta ; -l,. ° Hydropesias.

8056.· Gynecolngia. Rupturas do perineo e perineorrapbia pelo dr. A. Pacifico
Pereira. V. Gaz. lIIed. d."L Ba/tia, 1880-81, pg. 16. (B. da F.)

8057.- A endometrile fun!!osa e a medicação intra-uterina pelo dr. Pacifico Pereira.
V. Guz. lIftd. da Bahia, 1880-81, pg. 389. (B. da F.)

á 08.· Tratamento aperfeiçoado do cancro do utero pelo dr. E. A. Kunkler (de
Piaceville, California). Memoria traduziria do inglez (acompanhadl.\ de um parecer)
pelo dr. Joào Pinto do Rego Cezar, &. Rio ele Janeiro, Typ. Cm'ioca, i882, in-8.0 gr.
(D. da F.)

São as proprias paginas (107-120 e H9-152) do vaI. XXIV dos Ann. Bras. de lIfed.,
com foI ba especial de rosto.

8059.- These apre~l'ntada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim Pinto
Machado Portel]a. Riode Janeiro, Imprensa Indllstl'ial, de Joào Paulo Fe/Teira Dias,
i882, in-4.o gr. de i n., 4.05 pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponto: L G Tratamento cirurgico dos fibromas uterinas; 2. ° Aborto simulado; 3.°
Estudo comparativo da tallJa e litaotricia nosealculos ve;icaes; ~.o Febres perniciosas.

8060.· Abcesso intrapelviano, ruptura pela vng-ina com eliminação de um residuo
solido hematico pelo dr. J. F. da Silva Lima. V. Gaz. l11ed. da Bahia, i882-!l3,
pg. (,,9. (B. da F.)

8061. - Observação de um caso de kisto ovaria. Ovariotomia pelo interno Milit~o

da Rocha. V. Gaz. dos lJosp., I (1883), pg. 201. (8. da F.)
8062.- Observação de um caso de alimentação forçada nos doentes. Tratamento de

vomitas iucoerci veis. Hysteria dando lugar a symptomns de tuberculose. Cura. Pelo
sr. dr. 1. A. í."ort. V. Gaz. dos l:1osp., I (i883), pg. 213. (B. da F.)



8063, - Dissertação. Tratamento da invers1io uterina chronica pela taxis e peIn
pe~~llfio ael'co e elastico de Gariel. ProJlosi~ões sobre todas as cadeiras do curso
medico. Thpse apresentllda ã FiIC. de Med. do Rio de Janeiro em 3 de Ml1fço de i883
para ~er sustentada por Cario José Ilotelllo, doutor em medicina pela Fac. de Paris ...
afiai de poder exercer a sua prolls~ão no Imperio do Brazil. Rio de Janeiro, Typ.
Camões, Fonseca, Irmão & Souza Lima, i8~a, in-lJ"o gr. (B. da F.)

806lJ,. - Da intervenção cirurg-ica no cancro do utero. Das quinas chimico-pharma·
col.ogicamente consideradas. Fracturas em /.reral. Febres perniciosas no Rio de Ja
neiro. These apresentada ã Fac. de Med. do Rio de Janeiro em U de Setembro de i883
pura ser sustent:lda por Luiz de Souza BI'andão ... afim de obter o grão de doutor em
medicina. Rio de Janeiro, Imprensa Indl,strial, i883, in-lJ,.o gr. de 2 lf., 58 pp., i fi.
(B. da F.)

8061>.· Amputação utero·ovarica. Das quinas chimico-pbarmacologlcamente con
sideradas. Da ischemia cirurgica e de sua influencia sobre o resultado das operações
cirurgicas. Acção physiologica e therapeutica do salycilato de soda. These apre·
spntuda ã Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 20 de Setembro de i883 para ser sus..
tentada [lor Joaquim Antonio Monteiro da Silva ... ;tlim de obter o gráo rfe doutor em
medicina. Rio de Janeiro, Typ. Cenlml de Evaristo Rodrigues da Costa, i883, in·lJ,.o gr.
de 2 lf., 69 pp., i fi. (B. da F.) .

8066.- Dissertação. Da intervenção cirurgica no cancro do utero. Proposições.
Prata. Hemorrhagias puerperaes. Natureza e tratamento do beri-beri. Tlie e npre.
sentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 28 de Setembro de i883 para ser sus·
tentada pOl' Manoel Venceslau San Juan ... afim de obter o gráo de doutor em
medicina. Rio de Jan?im, Imprensa Industr'ial, i883, in·lJ,.o gr. de 56 pp., i fi.
(B. da F.)

8067. -- Dissertação. Da applicação da electricidade nos fibromas do utero. Propo·
sições. Do opio chimico pharmacologicamente considerado. Albuminuria. Acção
physiologica e therapeutica dos alcoolicos. 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Hio
de Janeiro em 23 de Setembro de i883 por Francisco Muniz Barretto .•. afim de
obter o gr:ío de dautor em medicina. Rio de Janei7'o, Typ. de J. D. de Oliveira,
i883, in-lJ,.o gr. de 2 lf., 5!l: pp., i fi. (B, da F.)

8068.·· Dissertação. Amputação utero-ovarica. Hygrometros. Loucura puerperal
bypoemia intertropical. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em
30 de Setembro de i883 por Modesto Augusto Caldeira. Rio de Janeiro, A. J.
Gomes Brandão, i883, in-g,.o gr. de i fi., 5'l, pp., i fi. (B. da F.)

8069.- Dissertação. Do melhol' methodo de tratar o pedículo e suturar o ventre
na ovariotomia. Proposições. Idade do feto. Natureza e tratamento do beriberi.
Morte subit.a durante o parto. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro
em ii de Outubro de i883 para ser sustentada por Alfonso Henriq.ues de Castro
Gomes ... afim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro, Typ. de G.
Leuzin,qer & Filhos, i883, in-lJ,.o gr. de 2 lf., i20 pp., i fi. (B. da F.)

8070', Dissertação sobre as inflamações das trompas de Fallope e suas terminações.
These llpresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em ~lJ, de Novembro de i883
para ser snstentada por Jorge ~rederico Faijct, .• a~m de exercer su~ pro~s8ão no
imperio do Brazil. Rio de Janeu'o, Imprensa Industrial de J. P. Ferre~7'a Dws, i883,
in-lJ,.ogr. deiU., 2ôpp.,ifI. (B.daF.)

807l.- Fac. de Med. da Babia. Tbese para o dotorado em medicina apresentada
por João Candido Lima,.. Ba!lia, Typ, dos doul Mundos, i883, in-lJ,.o gr. de 3 ff' j

6i pp., i fi. (B. da F.)
Pontos: LO Tumores fibrosos do utero, e seu tra~amento; 2.° ~ysente~lá I

3.° Feridas por arma de fogo e seu tratamento; &,.0 Quat e o processo mais vantajoso
para a dessecação dos vegetaes destinados aos usos pbarmaceulicos.

8072 .... Considerações sobre os abcessos que atacão o systema vascular durante o
puerperio (pela parteira Maria Josephina Mathilde Durocher). V. Ann. Bras. de Med.,
XXXV(1883-8!l:), pg. 257. (8. da F.)

8073.-, Observação de um caso de cysto,s:lfcoma do ovarlo dtreito pelo sr. Chapo
Prevot. V. Gaz. dos Hasp., li (i8d~), pg. 9. (B. da F.)
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8076. .• Narrntiva de 11m ttlohslro dn e~pe('ie humnná (por Antonio de Freitas
Santo.), i793. V. Ann. de lI/ed. B,az., lI1 (134.7·4.8). pg. 6J. (13. da F.)

SOi5.· Nota áce.rca de um casal que procreoll lllternndamente filho~ mudos e
com falia. Pelo senhor Januario Aloxandrino Caneca. V. Ann. da Med. Perll.,
pg. 265.

Reprod. no AI·eh. Med. Bt·as., IV, pg. 88.
Exp.: Bibl. Naeional.

S076.- Observação do sr. dr. José Mauricio Nunes Garcia sobre um féto anen·
cephal0. y. Ann. Bras. de Meá., Vl1l (:1.85:2·53), pg. 5i.

Exp.: Bibl. Naeional.

8077.· Caso de :JU~encin congenifa dos orgãos genitaes internos, ob~p.rvadl) no
Ho~p. da Mi~erico1"Llin do Ceará. pelo dr. Melon da Franca Alencar. V. Gaz. Med.
da Ba/na, VI (187 ~·73). pg. 355.

Exp.: Dr. J. Z. do Mon,ozos BrunÍ.

807S.· Sur un fait d'p(:lromélie, par M. José Riheiro (de Rio de Janeiro). V;
Gazelle de Med. et dp Chir., i878, pg. 4.1.7. (13. da F.)

8079.- Degenernção hydatirormc d:> ovo. (Mixoma r.ystoidll fia pennug-cm cl1o
rial.) Observação obstetrica do dr. Erico Coelho. V. Guz. lIfed. Bruz., I (18!l2),
pg. ~3L (B. da F.)
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