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0 primeiro movimento que uma pessoa faz,
ao defrontar-se pela primeira vez com outra, é
olhal-a demoradamente no rosto.
Esse olhar é uma profunda analyse. Observa-lhe por meio d'elle a côr, a vastidão, a grandeza e o ondeado dos cabellos ; mede-lhe, na
testa, a altura, conta-lhe e profunda-lhe as rugas, tactea-lhe a lisura, e marca-lhe os contornos; nos olhos, desenha-lhe o sombreado e espessura das sobrancelhas, nota-lhe a delicadeza
e o mimo das pálpebras, e as irradiações das
pestanas, delinea-lhe o rasgado, mede-lhe a vivacidade e o fulgor, e determina-lhe emfim a
alvura da esclerotica e a côr da iris; repara-lhe
no apontar do nariz, traçando-lhe as curvas do
dorso, o formato das azas e a agudeza ou ro-
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tundidade do vértice; analysalhe o colorido e
avultamento das faces; recualhe á expansão e
tamanho das orelhas ; voltalhe adiante, á bocca,
desenhandolhe a grossura dos lábios e a gran
deza da abertura ; descelhe em seguida á pro
eminência e aguçado do cpieixo ; amoldalhe de
pois o formato e tamanho da cabeça ; e prendese
por hm na expressão do conjuncto.
E, de todo esse exame, ora analytico, ora
synthetico, a examinadora lê na pessoa exami
nada, como n'um livro aberto, toda a sua psy
chologia. Lêlhe a perspicácia, a indole, o ca
racter, o sentimento, a docilidade, a altivez, a
pusillanimidade, a bravura... em summa, tudo
quanto possa ôer incluído nas três'faculdades
anímicas—sensibilidade, intelligenciae vontade,
— em eme alguns philosophos convencionaram
ou ■ entenderam agrupar todas as nossas mani
festações da; actividade espiritual. N uma pala
vra, uma pessoa forma d'outra'o seu primeiro
e mais duradoiro e.querido juizo moral da ana
lyse minuciosa feita, por occasiâo do primeiro
encontro, norosto, ou, mais rigorosamente, na
cabeça d'essa pessoa encontrada.
<;
Ora o prologo d'uma obra é como que uma
espécie de cabeça da mesma.
O primeiro movimento que fazemos, ao fo
lheala, é ir vêlo.
D'essa visão, analytica e synthetica, depende
a sorte d'ella.
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Agradou-nos a cabeça, engraçamos com a
sua cabelleira, enfeitiçamos com os seus sorrisos, inebriamo-nos com as palavras sabidas da
sua bocca, apparentemente muda; mas, na realidade, a fallar-nos baixinho e secretamente ao
coração?!... ficamos tentados a vêr-lbe também o corpo.
É imperioso o convite, e não podemos furtar-nos á doce tentação de lhe sondar todos os
escaninhos, na convicção de que, n'essa tarefa,
passaremos mais alguns instantes amenos na
nossa vida.
Pelo contrario, o prologo, ou, melhor, a cabeça, é repellente, arrepella-nos os cabellos,
faz-nos caretas hediondas, solta-nos gargalhadas parvas e grotescas, vocifera-nos pela sua
bocca fora os maiores e mais repugnantes desconchavos d'esté m u n d o ? ! . . . arrumamol-a,
desapontados, para o lado.
Não merece os nossos mais desprendidos
instantes de ócio.
Deve de fazer nauseas vêr-lhe as entranhas.
É possível mesmo que ás nauseas se succedam
os vómitos de que ellas são, por assim dizer, a
antecâmara.
A esta segunda calhegoria de prólogos pertence o meu, a cabeça do meu trabalho.
Por ella facilmente se deduzirão os aleijões
do seu corpo, que, de tão grandes, nem a des-
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treza e mestria dos illustres cirurgiões do meu
jury poderão corrigir.
Mais valerá por isso dar cabo d'esse trabalho por meio de fogo, do que tentar corrigil o
para o archivar depois; visto que lá diz o adagio: «O que o berço dá a tumba oleva.» Assim
o espero, pois, resignado, do meu respeitável
juryE, que a terra lhe seja leve, já que tão má
figura cá viera fazer a este mundo !
#
#

#

Porque escolhi para assumpto da minha
these o somno? Por suggestão.
Porque tendo resolvido á ultima hora, em
agosto passado, defender these n'esta epocha de
outubro do corrente anno, para não perder a frequência do curso de medicina sanitaria, em que
estou licenciado, e tendo-me deitado, por essa
occasião, noites a seguir, a pensar na escolha
do assumpto, acabava sempre por adormecer.
D'ahi, a lembrança de fazer a minha these
sobre o somno.
A razão é fútil, mas nem por isso deixa de
ser uma razão.
Mas, quando essa razão não bastasse, seria
de molde a justificar e applaudir a minha escolha, creio, o facto corrente de que, em média,
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todos nós passamos um terço da nossa vida a
dormir.
E, sendo a missão da classe medica o prolongar o mais possível a vida da humanidade,
não só é naturalíssimo e para applaudir que eu
me lembrasse de dissertar sobre este terço da
nossa vida, mas mesmo censurável que eu não
aproveitasse a lembrança, e que este assumpto
não tenha merecido mais attençâo da classe
medica, visto que o conhecimento profundo do
que seja o sorano normal traz comsigo noções
de grande importância clinica, therapeutica,
hygienica, medico-legal, etc., e implica, portanto, com a vida da humanidade.
E, ao terminar este prologo, eu sinto-me feliz e infeliz ao mesmo tempo : infeliz pela transcendência, vastidão e obscuridade do assumpto,
complexo demais para a minha competência,
saber, e tempo que lhe consagrei; feliz, porém,
porque, tendo por suggestão abordado tão importante problema, por suggestão — quem sabe ? !
— eu levarei alguém a occupar-se d'elle com a
proficiência de que tanto é merecedor.
É por isso que, n'estas circumstancias, o
encontrar, ao folhear alguns trabalhos sobre a
materia, uma theoriado somno, recente, nova, e
extremamente sympathica para mim, foi como
que uma táboa de salvação agarrada do naufrágio no mar immenso e tormentoso em que me
sentia submergir.
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Pressuroso a escolhi para thema da minha
dissertação.
E ella «A theoria biológica do somno de M.
Ed. Claparòde», cujo auctor estreito intelectualmente num abraço effusivo de felicitação pelos
racionalissimos alicerces em que, com tanta
elegância, assenta a sua engenhosíssima theoria.

CAPITULO I

Principaes theorias do somno e objecções a essas theorias

Versando o assumpto da minha these sobre
uma theoria, a primeira coisa que, sem duvida,
suggère ao espirito do leitor, ao compulsar este
meu trabalho, é o saber o que seja uma theoria.
O que é, pois, uma theoria?
Theoria é, em geral, uma mentira gentilmente vestida em trajes de verdade.
É uma verdade, na apparencia, até ao dia
em que se descobre que é uma mentira, na realidade, que é preciso substituir por outra mais
bem trajada, mais artisticamente vestida, para
que nos dê uma illusão perfeita de que essa
nova mentira é a que parece corresponder mais
á verdade.
N'estes termos, cada caso que a theoria não
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explica é um rasgão dado nas suas lindas roupagens, ficando-lhe um pouco do corpo a descoberto. Fica a vêr-se-lhe um pouco da mentira.
Assim, por exemplo, na theoria da atomicidade, a formula do oxydo de carbono (CO), que
ella não explica, é um rasgão que lhe deixa a
nú, permitta-se-me a expressão, uma partícula
da mentira. E, como este, outros rasgões se lhe
poderiam dar. Mas, um chega, para amostra.
Nós, homens, porém, temos uma tendência tamanha a trilhar o caminho da verdade que, á
falta de pés com que o palmilhemos em todos
os sentidos e derivações, somos irresistivelmente
levados a forjar, a phantasiar, a conceber, as
filiaes d'elle, que não nos foi dado ainda percorrer.
D'ahi as theorias. D'ahi essas, quasi sempre,
mentiras mascaradas.
Assim Ed. Claparède dá com tanta vontade,
e d'uma forma tão certeira e mestra, rasgões
sobre rasgões nos vestuários das principaes
theorias do somno até hoje apresentadas, que
chegam quasi a ticar sem vestido, umas; e completamente mias, outras.
Por outro lado, veste tão bem a sua theoria
biológica, arranja-lhe um vestido com tanto engenho e arte, dá-lhe uma textura tão invulnerável, imprime-lhe um colorido tão seduetor, que
íica-se a gente irresistivelmente levada a crer
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que dentro de taes roupagens não pôde de forma alguma estar uma mentira; mas sim uma
verdade.
E—quem sabe?! —talvez seja esta uma das
poucas theorias que não seja uma espécie de
complexo brinquedo no campo da sciencia, como
o xadrez, o voltarete, ou outro qualquer jogo da
mesma laia, o é no campo da ociosidade.
Talvez o Dr. Claparède esteja com a verdade.
E, posto isto, entro propriamente no assumpto.
#
*

#

As diversas theorias do somno até hoje apresentadas podem ser divididas, sob o ponto de
vista do seu valor lógico, em dois grupos: um,
prendendo-se com o mechanismo immediato do
somno, sem se importar com a sua causa; e,
outro, dando conta, além do mechanismo do somno, da sua causa.
O primeiro, fixando-se exclusivamente na
mechanica próxima do somno, fica muito áquem
do valor scientitico do segundo, que, considerando a fadiga como a causa do somno e este
como uma phase reparadora da fadiga, explica
o cyclo de vigília e somno, sendo este uma consequência d'aquella e vice-versa.
Áquelle, sob a denominação em globo de
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theorias de méchantsmo, pertencem as theorias
circulatórias e as theorias neuro-dynarnicas; e
a este, sob o nome genérico de theorias ehiinieas, ou como lhe chama Claparède, autónomas,
pertencem as theorias bio-chimicas, as theorias
toxicas e a theoria da autonarcose carbónica.
A —Theorias de mechanismo
Theorias circulatórias
Os diversos partidários de que o somno é
devido a uma modificação da circulação dos centros nervosos centraes, dizendo uns que ha anemia cerebral durante o somno, e outros que ha
hyperhemia, fundamentam as suas convicções
em observações feitas, accidentalmente, no homem, por occasião d'urna fractura do craneo;
em experiências de vivisecção nos animaes, sobretudo no cão, de compressão das carótidas, de
plethysmographia de Mosso, medindo o volume
do braço durante a vigília e o somno; e no exame dos movimentos de elevação e abaixamento
da fontanella dos recem-nascidos ao adormecer
e acordar.
Assim, entre os que querem que seja a anemia que preside ao somno, posso citar Blumenbach, Bonders, Kussmaul, Durham, Hammond,
Gl. Bernard, Salathé, Howell, Lehmann, Ten-
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ner, F. Franck e Tarchanoff. Dizem que ha congestão R. Brown, Langlet, Kennedy, Csernny
e Brodmann. Outros ha, como Vulpian e BrownSéquard, que sustentam que o phenomeno do
somno é independente da circulação encephalica.
Theorias neuro-dynamicas
Enflleiram-se principalmente nas theorias
neuro-dynamicas: 1.° a da ruptura da conductibilidade, entre o encephalo e o mundo peripherico, localisada, ora, segundo uns, na substancia cinzenta do ventrículo medio e aqueducto de Sylvius, ora, no parecer d'outros, nos
centros dos nervos oculo-motores communs,
ora ainda, na maneira de vêr de uns terceiros,
n'outras fracções, que seria prolixo enumerar,
dos centros nervosos; 2." a da inhibição, denominando-a Brown-Séquard inhibição da actividade intellectual, Siemens inhibição da consciência, uma e outra devida a excitações cuja
natureza e causa os seus auctores não explicam,
Verworn inhibição por occlusão das pálpebras,
visto que esta occlusão, considerando elle a
inhibição uma predominância da assimilação
sobre a desassimilação, traz comsigo a suspensão da melhor fonte de excitações desassimiladoras, e chamando-lhe finalmente Forel e Oscar
Vogt inhibição de origem rejlexa, sendo esta a
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consequência da anemia cerebral que se segue á
excitação dos centros vaso-motores pela suggestão e sentimento de esgotamento do cérebro ;
3." a da ausência dos estímulos externos, que se
funda em que a vigília só tem razão de ser
emquanto que o organismo está sob a acção de
excitações de fora: ora, embora essa ausência
seja um grande auxiliar do somno, contestando
que ella seja o único motor d'elle, ha o facto
corrente de que adormecemos a cada passo no
meio dos maiores excitantes, como sejam os
cambiantes de cores, o ruido, a musica, a luz
viva, a sós ou unidos, etc. ; e 4.° finalmente a
theoria histológica de Mathias Ducal, que pretende que o somno seja produzido pela desarticulação das ramificações de todos, ou maior parte, dos neurones, isto é, cellulas nervosas com
todos os seus prolongamentos. Esta desarticulação faz-se principalmente entre os denclritos, ou
ramificações protoplasmaticas, cuja corrente
nervosa é sempre cellulipeta, dos neurones sensitivos centraes e as ramificações do axone, ou
cylindro eixo, cujo influxo nervoso é sempre cellulifugo, dos neurones sensitivos periphericos.
Segundo Mathias Duval, os neurones são
como que, no campo da biologia, espécie de
aranhas a engancharem-se e a desengancharem-se mutua e periodicamente as patas, velando o organismo se se engancham, e dormindo se se desengancham.
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Objecções ás hypotheses expostas
Os primeiros rasgões que Claparòde dá nas
vestes de verdade d'essas theorias com que os
seus auctores pretendem mascarar, ou vendar,
os olhos dos incautos, ou ingénuos, são textualmente os seguintes:
«1.° As hypotheses enumeradas estão longe
de repousar sobre factos certos ; muitas de entre ellas são-lhes mesmo contrarias.
2.° Se os phenomenos suppostos fossem
reaes (por ex. as variações circulatórias, a discontiguidade dos neurones, a predominância da
assimilação sobre a desassimilação, etc.) poderiam tão bem ser a consequência como a causa
do somno.
3.° Emfim, suppondo que esses phenomenos
sejam na verdade a causa do somno, o porquê
de seu mechanismo fica problemático. Porque
esta anemia ou esta hyperhemia periódicas?
Porque esta retracção dos neurones? Porque
esta inhibição, esta não reacção aos estímulos
de fora?
As hypotheses apresentadas não fazem senão recuar o problema.»

*
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B — Theorias chimicas
Theorias blo-chimicas
Affirmara alguns auctores das theorias biochimicas que o somno é devido a uma asphyxia
periodica do cérebro, visto que, segundo as experiências de Pettenkoffer e Voit, os tecidos
gastam mais oxygenic» durante o somno do que
durante a vigília; outros, fundados nas mesmas
experiências, querem que seja a falta de oxygenio intra-molecular a causa do somno, attendendo a que é precisa a presença d'esté para
manter as combustões orgânicas; etc.
Ha quem attribua o somno á usura periodica do cérebro, etc.
Tlioorias toxicas
Segundo as theorias toxicas, o somno é devido a uma intoxicação periodica do cérebro
pelas substancias ponogenicas (productos de
desassimilação ou dejectos) accumuladas no
sangue durante a vigília.
Ha uma auto-intoxicação periodica produzindo o somno. As divergências dos auctores
d'estas theorias toxicas visam unicamente a
origem do toxico, ou o seu mechanismo de
acção.
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Assim, P. Obersteiner quer que a intoxicação encephalica seja devida ao acido láctico,
produzido pelo funccionamento muscular; Preyer
opina porque o cérebro perca a sua actividade
pela falta de oxygenio que as substancias ponogenicas de fácil oxydação lhe roubam ; Binz pretende que os centros nervosos, sob a acção
narcótica dos dejectos orgânicos, percam a sua
aptidão a oxydar-se; Rachel deseja que a autointoxicação se pôde explicar mais pela lentidão
da eliminação do que por qualquer outro processo; e finalmente Errera, Bouchard e Lahusen
são de opinião que, durante a vigília, entre as
diversas substancias ponogenicas, se formam
certas leucomaïnas que, pelas suas propriedades narcóticas, quando accumuladas em certa
quantidade, provocam o somno.
Theoria da auto-narcose carbónica
Raphaël Dubois, auctor d'esta theoria, sustenta que o somno é devido ao acido carbónico
que, quando accumulado em certa quantidade
durante a vigília, no sangue, tem propriedades
narcóticas, e acção paresiante, torpente, das regiões visinhas do ventrículo medio, que elle denomina— centro do accordar.
Chama-lhe centro do accordar, porque o acido carbónico, continuando a accumular-se durante o somno, chegado a um certo grau de
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tensão, superior portanto á do adormecer, excita-o, desentorpece-o, susta-lhe a paresia, e,
accelerando concomitantemente os movimentos
respiratórios, diminuídos no somno, desperta
o organismo adormecido, fazendo-o de novo
entrar em vigília.
Emlim, para Raphael Dubois o acido carbónico é um verdadeiro pimpão. É como que uma
espécie de clown, ou palhaço, de circo de cavallinhos, baptisado com o nome de «O-faz-tudo».
O acido carbónico, em materia morpheica, também faz tudo: faz respirar devagar-, faz respirar depressa, faz adormecer, faz sonhar, faz
accordai-... em summa, é um genuino «faz-tudo»
dentro do nosso corpo.
Objecções em globo ás theorias ckimicas

Os farrapos, rasgados tão impiamente dos
andrajos de verdade das theorias chimicas, são
de tal maneira colossaes, que a mentira que os
seus adeptos tentaram cobrir, acalentar, agasalhar, com elles, ilea por tal forma ao sereno,
que, se o ultraje d'essa ordem fosse soffrido no
rigor do inverno, devia de ficar a bater o queixo e a tiritar com frio.
Eis ahi os gigantescos rasgões :
1.° Não ha parallelismo
e o somno.

entre o esgotamento
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Com effeito o somno não se dá, em geral, o
braço com o esgotamento. Muito ao contrario,
a excessiva fadiga, quer physica, quer intellectual, tem por consequência a insomnia.
E essa, por exemplo, uma das modalidades
da neurasthenia. E o neurasthenico é mais ou
menos um esgotado cerebral. Em contraposição, a demora ao ar livre favorece o adormecimento. Ora devia dar-se exactamente o contrario, visto que a oxygenação dos tecidos se oppõe
á asphyxia. Por outro lado, attenta a actividade
cerebral dos velhos, muitíssimo superior, sem
duvida, á dos recemnascidos, não se comprehende por que estes durmam 15 a 20 horas por
dia, emquanto que aquelles apenas 5 a 6 horas.
Não é natural que o systema nervoso central do recemnascido, ainda pouco desenvolvido
e activo, se consuma mais, ou fabrique, em tão
poucas horas de vigília, 4 a 9 horas, mais quantidade de substancias ponogenicas do que o velho, vigilante, e em pleno vigor mental, durante
18 a 19, e, por isso, aquelle precise de 15 a 20
horas de somno para se restaurar, emquanto
que este apenas de 5 a 6.
N'estes termos, se houvesse parallelismo entre o esgotamento e o somno, devia de dar-se
exactamente o contrario ; o velho, ainda na pujança das suas faculdades mentaes, e muitas vezes do movimento, precisar de dormir mais do
que o recemnascido, passando uma vida quasi
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vegetativa, tanto no que diz respeito ao movimento, como, sobretudo, ao funccionamento dos
centros nervosos centraes.
2." Segundo as theorias chi/nicas, a alternativa de vigília e somno deveria revestir um typo
de periodicidade com curtas phases.
Se, conforme dizem as theorias chimicas,
para se adormecer é necessário que haja uma
certa alteração chimica dos tecidos, ou um certo
grau de concentração de toxinas, no sangue,
attendendo á restauração ou á eliminação contínua que se faz durante o somno, esta alteração
chimica, ou esta concentração de toxinas necessária para o produzir, deve de descer, dentro
em pouco, abaixo do minimo indispensável ao
effeito hypnico, e por isso trazer com esse descimento o accordar.
Assim, supponhamos que o individuo A adormece ás 10 horas da noite. Não adormeceu ás
10 horas menos um quarto; porque, afíirmam
os adeptos das theorias chimicas, as substancias ponogenicas, a essa hora, ainda não tinham
attingido a concentração necessária para produzir o somno. Mas, se assim é, porque é que
o mesmo individuo A não accorda ás 10 horas e
um quarto, ou, pelo menos, ás 10 e 20 minutos,
ou 10 e meia, visto que o somno, suspendendo
a accumulação das substancias ponogenicas,
sem todavia diminuir a sua eliminação, deve
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de ter feito descer, a essa hora, a percentagem
dos dejectos orgânicos abaixo do minimo essencial ao somno, á concentração que essas substancias tinham ás 10 menos um quarto, e que
era a da vigília ainda?
Pelas theorias chimicas, o individuo A devia
de accordar, com effeito, ás 10 e um quarto, para
adormecer ás 10 e meia e tornar a accordar ás
11 menos um quarto, e assim por diante, conforme alternadamente, pela accumulação e eliminação no mesmo periodo de 15 minutos, a
concentração das substancias ponogenicas fosse,
ora a do accordar, ora a do adormecer.
E assim se estava, de 15 em 15 minutos,
accordando e adormecendo.
Poder-se-hia formular, em objecção ao que
acabo de expor, a triple hypothèse de que as
substancias ponogenicas: 1.° Devido a certas
das suas propriedades physico-chimicas, quando ultrapassam um certo grau de concentração,
soffrem bruscamente um novo arranjo molecular, tornando-se nesse novo estado hypnoticas;
2.° Se tornam de muito mais difficil eliminação,
n'essa nova modalidade, do que antes ; 3." N'esta
nova mutação chimica, não são reversíveis ainda
mesmo depois de se passar o tempo de somno
necessário a fazer descer o seu grau de concentração abaixo da percentagem necessária á
dita mutação.
Ainda, porém, que tal hypothèse fosse chi-
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raicamente possível, ella é, todavia, contradita
pelos factos.
Ao adormecer, ou mesmo depois de algum
tempo de somno, pôde o homem, sendo necessário, entregar-se a exercícios ou trabalhos de
grande actividade.
Não é fácil comprehender como isso se poderia dar, se houvesse uma mutação chimica
não reversível nas substancias ponogenicas,
conferindo-lhes ao mesmo tempo propriedades
hypnoticas e duma maior difficuldade de eliminação.
3.° Curva da profundeza do somno.
Kohlschutter, Monninghoff U. Piesbergen,
Michelson, Sanctis e Neyroz, aparte ligeiras
divergências de pouca monta, são todos unanimes, fundados nas suas experiências sobre a
profundeza do somno, em que esta attinge o seu
máximo no fim da primeira, ou segunda hora,
desce em seguida bruscamente a metade, ou
três quartos, e continua a descer depois em
declive suave até ao momento do accordai-, que
é muitas vezes precedido d'uma nova e leve ascensão da curva (fig. 1), que exprime graphicamente estes diversos cambiantes de profundeza do somno. Ora essa curva do somno de
Michelson não parece harmonisar-se com as
theorias chimicas, visto que, segundo ellas, o
decrescimento de somno deve de caminhar pa-
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rallelamente á eliminação progressiva das substancias ponogenicas ou á reparação das perdas.
Assim, a profundeza do somno subiria ao
máximo bruscamente, em vertical, ou, pelo menos, n'um intervallo de tempo muito breve, e
não só ao cabo de uma, ou duas horas, como
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Fig. 1—Curva da profundeza do somno n'tltn individuo normal o vigoroso (segundo Michelson). As ordenadas indicam a profundeza do sornno o as abscissas a duração. A profundeza é medida pela intensidade do ruido neeesBario para produzir o aceordar.

acontece, na verdade, pois que seria ao principio do somno que os factores hypnicos se achariam concentrados na maxima quantidade.
Depois, se a causa do somno fosse devida
ao esgotamento do systema nervoso, o decrescimento do somno deveria de marchar propor-
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cionalmente ao augmente» da relação entre a reparação e as perdas.
De modo que, estando a relação entre a reparação e a usura total quasi reduzida a zero
ao principio do somno, e indo depois augmentando, em proporção crescente no mesmo período de tempo, a curva do somno deveria tomar esta forma:

Fig, 2 — Ao principio o somno deveria chegar ao seu máximo de profundeza
(OA), depois decrescer, primeiro lentamente, em seguida rapidamente até
ao aceordar {lt). A linha ponteada Bcria a curva do somnn segundo a theoria da autonarcose carbónica. Quando o acido carbónico attingisse a concentração do aceordar {B), a profundeza do somno deveria descer bruscamente a zero, segundo a linha B R.

Se a causa do somno fosse a accumulação
de substancias ponogenicas, no sangue, não seria fácil traçar a curva da profundeza do somno ;
porque não se sabe bem como se faz a eliminação dos venenos durante o somno.
No entanto, suppondo que essa eliminação
fosse tão rápida quanto a concentração do to-
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xico fosse maior, se ficava d'esse modo explicada a queda brusca da curva do sorano, não o
ficava a descida suave e doce da curva em seguida a essa grande oscillação, nem tão pouco
as varias outras pequenas oscillações que se lhe
seguem.
É certo que Foster tem, algures, os seguintes
dizeres que parecem dar conta d'essa descida
suave da curva do sorano em seguida á sua
grande oscillação: «Em toda a curva de fadiga
normal o decrescimento é primeiramente muito
rápido e em seguida fraco. Isso faz suppôr que,
no principio, o factor mais activo é uma autointoxicação e que, quando a oxydação dos dejectos ponogenicos está acabada, a profundeza do
somno diminue e fica em seguida a um fraco
nivel para permittir ás cellulas reparar os effeitos de esgotamento e fazer provisão de novas
reservas.»
Se isso assim é, as theorias chimicas não
explicam, todavia, por que o individuo, durante
esta phase de restauração, fica ainda levemente
adormecido em vez de estar em plena vigília.
Para explicar esse ligeiro somno seria precisa, portanto, uma nova hypothèse, e uma terceira hypothèse ainda seria preciso juntar a
esta para explicar a transição da phase de eliminação para a de reparação, isto é, para mostrar como o segundo processo deriva necessariamente do primeiro.
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1.° A concepção toxica do somno é anti-physiologlca.
Na verdade, não é nada natural que o systema nervoso soffra uma asphyxia ou intoxicação
quotidiana de tal ordem, que lhe roube a vigília durante 8 ou 9 horas, sem que se altere profundamente, e sem que assim comprometta a
vida do individuo. Demais, o somno é acompanhado d u m a sensação de bem-estar que não se
parece nada com o sentimento penoso e de angustia, que precede a asphyxia, como sejam
tonturas de cabeça, vertigens, zumbidos de ouvidos ; ou com a depressão e agonia do desmaio; ou ainda com o obscurecimento da vista,
a cephalalgia, etc. da intoxicação.
5.° Somno parcial. O torpor do nosso systema nervoso central devia de ser total, caso ibsse
devido a uma usura ou a uma intoxicação.
E, porém, facto corrente que não dormimos
para certos excitantes durante o somno.
Assim, a mãe accorda aos mais leves movimentos do filho doente, o moleiro accorda se o
moinho pára, o passageiro accorda se o vapor
em que sulca os mares ancora, etc.
Ora, se a mãe, o moleiro e o passageiro
accordam sob a acção desses excitantes especiaes, é porque a attenção lhes reage, entrando
em actividade durante o somno.
E, sendo, por outro lado, absolutamente ne-
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cessaria a integridade dos centros nervosos para
o funccionamento da attenção, não se comprehende de maneira nenhuma como esta attenção
possa entrar em actividade com o systema nervoso esgotado.
D'ahi, o absurdo do esgotamento nervoso das
theorias chimicas, incompatível, como se vê,
com o funccionamento da attenção, durante o
somno, que é um facto.
6.° A vontade pôde auxiliar o adormecimento. Ha pessoas que não dormem as mais das
vezes senão quando querem. Teem a faculdade
de adormecer em qualcjuer momento do dia ou
da noite. Assim o menor intervallo, que teem,
nas suas occupações, aproveitam-no para se entregar nos braços de Morpheu. Diz Claparède
que se dava o.caso com Napoleão.
Inversamente, a falta de vontade pôde ter
como consequência a insomnia.
Os abúlicos, na maior parte dos casos, custa-lhes muito a adormecer.
7.° Suggestão do somno. O esgotamento nervoso não explica o adormecimento por suggestão, visto que uma pessoa sem estar nada fatigada pôde adormecer por suggestão. A vista do
quarto de dormir, do leito, a posição deitada, a
vista d'outras pessoas a dormir, podem provocar em nós o somno. Certas creanças não dor-
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mem senão tendo na mão certo objecto, ou
brinquedo. A accumulação de substancias ponogenicas, no sangue, também não pôde de forma alguma explicar esses factos, attendendo a
cpie o somno devia de ser fatal quando attingida
certa concentração, e esta concentração não
pôde ser accelerada, sem duvida, por esses diversos factores enumerados.
8." Acção trophica nu reparadora do somno.
Myers, citado por Claparède, diz que o somno
é uma—vis medicatrix Naturae. Os processos
trophicos seriam mais intensos durante o somno. Na verdade, o somno faz desapparecer
para sempre certas indisposições, e não lia duvida de que o somno restaura muitíssimo mais
do que o mesmo tempo de repouso sem dormir.
Por outro lado, se todas as funcções vegetativas: respiração, digestão, combustão, caloritícação, etc. são mais ou menos retardadas durante o somno, e se, além d'isso, o organismo
está privado das múltiplas excitações que favorecem os processos vitaes, é a acções plásticas,
trophicas, proprias de somno, que é devida a
sua influencia benéfica. Pelas theorias chimicas
o somno acabaria, sem produzir outro effeito,
quando o sangue sé tivesse desembaraçado das
substancias ponogenicas que o tinbam produzido.
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9.° A vontade, o interesse podem retardar o
somno. Toda a gente sabe por observação pessoal, que, no momento em que uma pessoa se
vae deitar estimulada pela necessidade de dormir, pôde prorogar esse primeiro rebate hypnico, esse primeiro convite ao repouso de Morpheu, para uma hora muito mais adiantada,
quando as circumstancias a isso a obriguem.
Sendo assim, como realmente é, não se comprehende bem como, segundo as theorias chimicas, o individuo pôde adiar essa hora de
repouso. Com effeito, se, conforme affirmam os
adeptos das theorias chimicas, as substancias
ponogenicas teem attingido, nos primeiros rebates de somnolencia, a concentração que produz o somno, o organismo em questão devia de
fatalmente cahir no entorpecimento hypnico,
n'esse momento, e não poder transferil-o para
muito mais tarde.
Poder-se-hia dar de barato que, conforme
diz Pupin, sob a acção de «excitações intensas
e prolongadas» possamos «forçar as cellulas
cerebraes a íicar em actividade, não obstante a
sua necessidade de repouso», durante alguns
instantes apenas; porém, que essas excitações
proroguem esse praso de repouso hypnico, como
acontece muitas vezes, durante horas e horas,
isso é que não é nada natural.
Demais, não é, de ordinário, a intensidade
das excitações que faz recuar o somno: é o in-
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teresse. Adiamos muitas vezes as primeiras
auras do somno, não porque os excitantes que,
accidentalmente nos estimulam, são intensos;
mas apenas porque nos interessam. Realcemos
o pensamento por um exemplo. Supponhamos
que um marido estremecido pela esposa, estando ausente ha mais de um mez do lar conjugal, chega inesperadamente a casa ás onze
horas da noite, hora a que a esposa, como de
costume, ia deitar-se. A esposa estava ralada
de saudades, e o marido trazia, além de saudades também, uma grande larica. As criadas,
partindo da hypothèse de que no supposto lar
havia meios para tanto, estavam já a dormir, e
a ama não quiz accordal-as. A esposa repenicou
beijos no marido, preparou-lhe petisqueiras,
comeu com elle, pairou e repalrou a respeito
de tudo, e só altas horas da madrugada é que
se foi deitar. De certo não foi a intensidade dos
beijos, que, porventura, deu no marido, que
a fez conservar alerta tanto tempo. Foi o calor, o enthusiasmo, o interesse provocado pela
chegada d'elle, que lhe afugentou por tanto
tempo o somno. Ora, se, conforme rezam as
theorias chimicas, se desse uma perturbação
chimica dos humores tal, que suspendesse a
vida de relação, este interesse e a vontade que
d'elle depende não podia existir, visto que são
o interesse, a attenção e a vontade os principaes factores psychicos d'essa vida de relação.
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É legitimo, pois, concluir, no exemplo que
dei, que, se as theorias chimicas fossem verdadeiras, bem o marido tinha de ficar sem os
beijos e com a larica, que os petiscos preparados pela criada que chamasse, n'essas condições, por certo lhe não haviam de fazer muito
bom estômago.

-#

CAPITULO II
Theoria biológica do somno

A — A missão biológica do somno

A circumstancia de podermos adormecer
sem estar fatigados, e de accordar muito tempo
depois da hora a eme costumamos fazel-o sem
que d'abi nos advenha qualquer perturbação
physiologica, leva-nos á conclusão de que, normalmente, a necessidade de dormir apparece
muito antes do verdadeiro esgotamento. Em a"ftpoio d'esta conclusão, poder-se-hiam dar muitos exemplos. Basta, porém, para não ser supérfluo, lembrar o que acabo de dar no final do
capitulo precedente, e que, aqui também, tem
cabal applicação.
Pôde ainda afflrmar-se, em defeza d'aquella
asserção, que o verdadeiro esgotamento mata
mais depressa do que faz adormecer. Quando
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se adormece devido a um verdadeiro esgotamento, adormece-se para sempre. É o somno
da morte. É o que acontecia aos exemplares da
raça canina que M. me Manaceine submettia á insomnia absoluta durante 4 ou 5 dias. Eram alcançados, n'essas experiências, do verdadeiro
esgotamento, e morriam, por effeito d'elle, sem
ter adormecido um instante.
Ora o facto de, nas circumstancias normaes,
os primeiros convites do somno precederem de
muito o esgotamento, leva-nos a crer que o fim,
que tem em vista, é evital-o, é impedil-o.
O sentir precisão de dormir muito antes do
esgotamento é um meio de prevenil-o : é uma
funcção de defeza.
De resto, é essa a indole de todas as actividades vitaes de defeza. Para que certa funcção
seja preventiva, é absolutamente necessário, que
ella entre em actividade muito antes que o objecto, que ella pretende evitar, comece a produzir
os seus estragos no organismo.
É o que se dá com as andorinhas que deixam os nossos climas antes da chegada do inverno; é o que se dá com os animaes que se
entregam á tarefa da caça antes da inaniçâo;
etc.
As necessidades da lucta pela existência
harmonisam-se perfeitamente com esta antecedência do somno para com o esgotamento. Se o
animal estivesse esgotado no momento do ador-
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mecer, teria de fatalmente morrer, na impossibilidade de fugir, ou de se defender, quando,
n'esse instante critico, fosse atacado por qualquer inimigo.
Portanto, o somno é realmente uma funcção
positiva, de defeza, que é preciso entrar em
actividade logo que a causa nociva, que pretende
evitar, comece a produzir os seus ruins effeitos,
a causa ou os phenomenos que lhe estão associados habitualmente, e se lhe substituem. E é
precisamente essa circumstancia do estimulo
provocar esse phenomeno vital activo, essa funcção positiva, que o faz distinguir do phenomeno
orgânico passivo, dependente apenas de processos physico-chimicos brutos. No phenomeno
physico-chimico bruto, a grandeza do effeito
depende da natureza e grandeza da causa, emquanto que, no phenomeno vital activo, ha uma
certa independência entre a grandeza ou natureza da causa (excitação) e o effeito (reacção)
produzido. Inclusivamente, a reacção pôde darse por completo desde que o estimulo principiou a actuar.
N'esta ordem de ideias, diz Claparède textualmente o seguinte: «No processo nervoso, o
factor actua como excitante, no processo physico-chimico bruto como modificador bruto.
A pata dos crustáceos offerece-nos um exemplo bem nitido da differença d'estas duas espécies de phenomenos, activo e passivo: a fra-
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ctura passiva d'uma pata de lagosta exige um
traumatismo mechanicamente muito mais considerável que a beliscadura (le pincement) que
basta para provocar a amputação activa, a autotomia por via reflexa.
De facto, nenhuma funcção de preservação
é a expressão d u m processo physico-chimico
bruto: todas pertencem aos phenomenos activos, reflexos : a emissão da urina, por exemplo,
não é devida a que a pressão physica do liquido
forçou a resistência do sphincter vesicae; não, a
necessidade de urinar faz-se sentir muito antes
que a pressão seja bastante considerável para
produzir esse effeito. Não é senão nos casos
pathologicos (paralysia do sphincter) que a urina se escapa sob a acção exclusiva das leis da
gravidade.
Ora o acto do somno é inteiramente comparável ao da micção ; não é a consequência immediata d u m phenomeno physico-chimico bruto
(alteração dos neurones cerebraes), mas um phenomeno activo provocado quando os dejectos
começam a accumular-se no organismo. O
somno está para o esgotamento como a micção
está para a distensão da bexiga, como a autotomia está para a fractura traumatica da pata de
lagosta.
Podemos mesmo levar mais longe ainda o
parallelo entre o somno e a micção, e notar
que, da mesma maneira que a distensão exage-
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rada da bexiga (que sobrevem quando nos descuidamos por muito tempo de satisfazer a necessidade de urinar) produz a anuria por retenção, do mesmo modo o esgotamento produz
a insomnia.
O somno normal não tem nada de commum
com a perda de consciência ou de movimento
que succède a uma destruição ou a uma verdadeira paralysia dos elementos nervosos (hemorrhagia, anemia ou compressão cerebraes, etc.);
n'este ultimo caso o organismo é a victima passiva das circumstancias physico-chimicas, que
actuam sobre elle de modo bruto, e de que não
pôde por conseguinte moderar mais nem regular os effeitos invencíveis.
Em resumo :
O somno não ê um estado puramente negativo, passivo, não é a consequência d'ama simples suspensão de funccionamento : é uma funcção positiva, um acto de ordem reflexa, um
instincto, que tem por fim esta suspensão de
funccionamento; não êporque estejamos intoxicados, ou esgotados, que dormimos, mas dormimos para o não estar.»
Quer-me parecer que seria util, para haver
mais propriedade de linguagem, substituir o
termo,— instincto, — de que se serve Claparède,
pelo de — acto instinctivo.
Os instinctos do animal, penso eu, são apenas dois : o instincto da conservação do indivi-
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duo, e o instincto da conservação da espécie. O
emprego do termo, — instincto, — para significar o somno, dá-nos ideia de que o somno é
mais um terceiro instincto. Ora a verdade é
que a actividade do animal se desdobra, por assim dizer, em vários actos instinctives que, á
maneira de parcellas, permitta-se-me o grosseirismo da imagem, sommados, dão o total, a
somma:— instincto. Assim, o somno seria, e
creio que é esse, na verdade, o pensamento de
Claparède, um acto instinctivo que constituiria
uma das parcellas da somma : — instincto da
conservação do individuo.
Empregarei, portanto, de ora avante a denominação de acto instinctivo onde Claparède usar
a de instincto.

B —Natureza biológica do somno
Acto reflexo e acto instinctivo
Parece que todos os biologistas são unanimes em definir o «acto instinctivo um acto adaptado, executado, sem ter sido aprendido, d u m a
maneira uniforme, por todos os indivíduos d u m a
mesma espécie, sem conhecimento do fim ao
qual tende, nem da relação que ha entre esse
iim e os meios postos em acção para o attingir.»
Vejamos agora se o somno se harmonisa
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com essa definição. Não ha duvida de que o somno é um acto que se executa sem ter sido
aprendido, e d u m a maneira idêntica na mesma
espécie. Para provar que o fim que tem em
mira é desconhecido ao animal, bem como a relação entre esse fim e os meios de que se serve
para o conseguir, bastaria citar o grande numero de trabalhos tendentes a precisar o fim do
somno e o seu mechanismo.
A quem, porventura, se lembrasse de objectar de que aquella definição tanto se pôde applicar ao acto instinctivo propriamente como ao
acto reflexo, e que por isso havia mais propriedade em empregar n'ellao termo,—reflexo,—em
vez do termo,—instinctivo,— responder-se-lhehia que é apenas, essa, uma questão de palavra.
Chamar-se-lhe-ha acto reflexo se encarado physiologicamente, se visto pelo lado do seu mechanismo ; e acto instinctivo se olhado no sentido da biologia, se tomado como acto adaptado.
D'ahi, essas duas classificações referidas por
Claparède:

CLASSIFICAÇÃO PHTSIOLOGICA

i. \í simples
: reflexos rpropriamente
dito^
l
M ovnnentos
'
TGÍIGXOS

Í

( compostos : instinctos.
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CLASSIFICAÇÃO BIOLÓGICA

*f parciaes; acto limitado á resposta ao estiActos
\ m u l ° : r e f l e x °sinstinctives i , ,
,
l globaes: acto ultrapassando a resposta ao
estimulo : instinctos propriamente ditos.

A primeira classificação olha o plienomcno
sob o ponto de vista apenas physico-chimico
bruto, emquanto que a segunda sob o da grandeza da reacção, posta em jogo sob a acção do
estimulo. O reflexo propriamente dito é uma
reacção parcial, é um acto rígido, independente
da actividade do animal no seu conjuncto.
O acto instinctivò é uma reacção global, é
uma reacção resultante de vários reflexos propriamente ditos que se conjugam, e se adaptam
ao meio ambiente.
D'essa adaptação, a malleabilidade, a plasticidade do acto instinctivò, a sua obediência
cega á lei da supremacia do instineto momentaneamente o mais importante e que pôde formular-se n'esses termos : A cada instante, é o
instineto que importa mais, que toma a dianteira aos outros; ou, ainda: A cada instante
um organismo actua segundo a linha de seu
maior interesse. Por abreviatura Claparède chama-lhe Lei do interesse momentâneo. Assim, o
animal abandonará a sua presa, á vista d u m a
fêmea, se o instineto sexual, no momento dado,
o interessar mais do que a propria fome, e,
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vice-versa, a vista d'uma presa o levará a desistir da sua aventura amorosa, se a sua fome
fôr mais imperiosa do que os impulsos de amor
que o levavam nesse instante a entregar-se a
essa aventura.
Por outro lado, o acto instinctivo exige uma
disposição especial, um certo estado interno do
organismo para se executar, ao passo que o
acto reflexo se dá independentemente d'essa
disposição.
Assim, por exemplo, o instincto sexual é,
por assim dizer, a consequência da secreção
das glândulas sexuaes, factor interno que, quasi
sempre associado ao estimulo sensorial, provoca
a acção. Este instincto requer, portanto, uma
certa idade, em certos animaes mesmo uma determinada estação, etc. Ao passo que o acto reflexo, como, por exemplo, o reflexo pupillar,
o reflexo cardíaco, etc., realisa-se em todas as
idades, em todas as estações, em todos os climas, etc., sem que seja precisa a cooperação
de determinados factores internos. Deriva d'esta
maneira de ser especial ao acto instinctivo o
facto de sermos avisados subjectivamente d'elle
por sensações sui generis, que a nossa mentalidade aproveita para o amoldar ás circumstancias exteriores, retardando-o, apressando-o,
etc., conforme as exigências do nosso próprio
interesse. O acto instinctivo é, pois, mais ou
menos plástico. O acto reflexo não.
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Mas ha mais : o acto reflexo restringe-se á
resposta ao estimulo; o acto instinctivo ultrapassa-a.
O coração desembaraça-se do sangue que o
faz entrar em contracção : é a resposta á lettra
ao estimulo, e mais nada. É um acto reflexo.
E o reflexo cardíaco. Um animal foge ao vêr
outro animal inimigo que se nutre á custa d'elle:
é mais do que a resposta ao estimulo. Quasi é
não responder. É tomar outro rumo. Que tem
a fuga com o mechanismo da visão?
Nada. E a prova é que o mesmo animal fugiria do seu inimigo, se o ouvisse sem o vêr.
Na fuga, depois da accommodação do órgão visual ou auditivo, entram em acção os centros
nervosos superiores do animal no sentido do
seu interesse.
Além d'isso, a reacção instinctiva não ó limitada, de ordinário, a um ou dous movimentos.
Desencadea-se n'uma serie de movimentos coordenados de natureza diversa: «a vista d'uma
palheira, diz Claparède exemplificando, incitará
a ave, não somente a agarral-a, mas ainda a
procurar um sitio para a fixar, segundo certos
processos determinados, n'um lugar determinado, em vista da construcção d'um ninho.»
E fundamentado n'este caracter dos actos
instinctivos que Claparède, na classificação acima exposta, lhes chamou reflexos compostos,
ou combinações reflexas.
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Uma outra difíerença ainda entre o acto reflexo e o acto instinctive é que aquelle é sempre produzido pelo mesmo estimulo, pelo estimulo especifico, primário, primitivo, ao passo
que este pôde ser posto em acção por efleito
de estímulos os mais variados, contanto que
elles se tenham associado com o estimulo especifico no exercício do acto instinctivo em
questão. Dá-se ahi o phenomeno de psychologia
conhecido pela expressão de associação por contiguidade.
Assim um cão, acostumado a sahir para a
caça por certos toques de assobio do dono, pula
de contente em volta d'elle, prompto a entregarse a essa mesma tarefa, se vê o amo agarrar da
espingarda e pôl-a ao hombro. É que os toques
de assobio eram acompanhados sempre d'essa
operação do caçador : o pegar da arma e o collocal-a ao hombro. D'ahi, a substituição do estimulo assobio pelo que lhe era concomitante.
Eis ahi uma summula das características
differenciaes entre o acto reflexo e o acto instinctivo, podendo, todavia, dar-se todos os intermediários entre um e outro :
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ACTO REFLEXO

ACTO INSTINCTIVO

1. Reacção parcial.

Reacção global.

2. Rigido.

Elástico, malleavel.

3. Independente dos outros
reflexos.

Dependente dos outros actos
instinctivos.

4. Independente da disposição interna.

Disposição interna necessária.

5. Não plástico, não mental.

Mais ou menos
mental.

6. Limitado á resposta ao
estimulo.

Ultrapassa a resposta ao
estimulo.

7. Reacções simples.

Reacções coordenadas.

8. Estimulo especifico.

Estímulos variados, podendo substituir-se ao especifico, por associação
por contiguidade.

plástico,

0 somno como acto instinctivo
Considerando o somno, não somente sob o
ponto de vista lethargico propriamente dito, mas
também dos phenomenos que o antecedem e que
se lhes pospõem, e é n'esse âmbito, que, biologicamente, deve de ser tomado, analysemos
se elle corresponde aos caracteres enumerados
para o acto instinctivo.
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1.° —O

ADORMECIMENTO

O somno é uma reacção global. Essa reacção global põe em actividade o organismo no
seu conjuncto, e adapta-se ás circumstancias do
momento. E plástica, é malleavel, obedece a lei
do interesse momentâneo, em summa.
Assim, n'um dado instante, é o somno que
vence o individuo; noutro, é o somno que é
vencido, e o individuo o vencedor.
Um animal, por exemplo, que se dispunha a
dormir, fugirá, em vez de o fazer, se sobrevier
n'esse momento um perigo que a isso o obrigue.
Pelo contrario, uma sentinella, no seu posto,
cahirá nos braços de Morpheu, se o somno fôr
bastante imperioso para a desinteressar do receio do castigo, que a espera, quando se deixe
cahir n'elles.
2.°-O

ACCORDAS,

O accordar, bem como o estado morpheico
propriamente dito, é regido também pela lei do
interesse momentâneo. O accordar pôde ser espontâneo ou provocado. No primeiro caso, accordamos; porque não temos mais somno. É como
se estivéssemos cançados de dormir. Biologicamente, a explicação é fácil, que a biologia não
tem nada que vêr com o mechanismo physiologico do accordar. Accordamos espontaneamente;
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porque, n'esse momento, o somno deixou de ser
o acto instinctivo que mais nos era util, que
mais nos interessava. O accordar provocado dáse sob a acção d'um estimulo externo ou orgânico, ou d'um sonho.
Accordar por estimulo. Se a maior parte dos
estimulos externos não nos accordam, não é porque, como affirma Broussais, haja «cessação das
funcções dos sentidos.» E a prova de que os
nossos sentidos funccionam durante o somno
está nos sonhos. Sonhamos ; porque, reagimos
aos estimulos de fora e de dentro.
Quando não nos accordam, é porque não nos
interessam mais do que o somno de que estamos possuídos. E, se nos accordam, é porque,
ao contrario, teem para nós, no momento dado,
mais interesse do que o próprio somno.
As proprias excitações fortes se podem reconduzir a este estado de intetesse. Uma excitação forte accorda-nos ; porque exige de nós uma
reacção de adaptação, de défeza, etc., e, por
isso, nos interessa. O interesse do excitante,
pois, como se vè, não tem nada de objectivo.
É todo subjectivo. É medido pela nossa propria reacção, e depende portanto dos outros
objectos em presença, e da nossa disposição interna.
Somno parcial. Ha somno parcial quando
certos excitantes teem para nós um interesse
tão grande, que, sob a acção d'elles, accorda-
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mos, ainda que tomados do somno mais profundo.
Não dormimos para esses excitantes ; porque
cahem sob a alçada da lei do interesse momentâneo.
Accordar premeditado. O facto de certas
pessoas poderem accordar a uma hora de antemão fixada tem uma explicação análoga á precedente. E um caso particular do somno parcial. O excitante para que não dormimos é uma
convenção. Para uns, será o bater d'umas tantas horas do relógio que teem no seu quarto;
para outros, a janella entre-aberta de maneira
a deixar entrar, de manhã, uma certa claridade;
para uns terceiros, o ruido produzido pelo comboio que, sempre á mesma hora, porventura,
lhes passe á porta; etc.
Nos casos, porém, em que o accordar premeditado não obedece a convenção alguma, em
que não interveem certos signaes exteriores no
momento marcado do accordar, é-se forçado a
admittir, que os processos physiologicos se vão
succedendo no nosso organismo de forma a imprimir-lhe, de instante para instante, um certo
cunho, um como que determinado signal interior. D'ahi, o accordar premeditado por signaes
exteriores e signaes interiores.
Accordar por habito. O accordar por habito
a única differença que faz do accordar premeditado é ser o resultado de associações creadas
*
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pela repetição entre o acto do accordar e certos signaes exteriores ou interiores.
Accordar por sonhos. Aqui são as imagens,
as percepções, que, quando são de natureza tal
que exigem uma adaptação rápida, ou qualquer
outra reacção defensiva do nosso organismo,
nos accordam.
É ainda, n'este caso particular do sonho, applicavel a lei do interesse momentâneo. Accordamos, porque é, biologicamente fallando, do
nosso interesse accordar.
Um exemplo : O individuo A sonha que o
individuo B lhe arromba a porta do quarto para
o roubar, e lhe aponta um punhal ao peito. B
chega mesmo a vibrar uma punhalada em A
que, afflictissimo, e banhado em sangue, accorda para se defender.
3." — PLASTICIDADE DO SOMNO

Allegam os que negam que o somno seja um
acto instinctivo, que não o é ; porque não é absolutamente similhante nos vários representantes da espécie humana.
É falsa a ideia de que o acto instinctivo, para
o ser, ha de ser absolutamente similhante nos
exemplares d'uma mesma espécie. Pelo contrario, o acto instinctivo é extraordinariamente
plástico, nos limites compatíveis com o fim a
que se propõe. A vontade, o habito, o costume,
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os variados interesses, amoldam o acto instinctivo ás proprias utilidades dos vários representantes da mesma espécie. Por exemplo: este
homem gosta mais das mulheres loiras, aquelle
das morenas ; este outro prefere a alimentação
de carne, aquell'outro a de vegetaes ; etc.
Do mesmo modo se passam as coisas quanto
ao somno. Uns dormem muito; outros pouco;
estes, deitando-se tarde, prolongam o somno
durante o dia; aquelles deitam-se ao cahir da
tarde, para se levantarem quasi de noite ; etc. ;
conforme as proprias utilidades. O somno obedece em summa, na sua marcha geral, á lei do
interesse momentâneo.
4." —ESTÍMULOS D O SOMNO

Muito embora o somno não seja simultâneo
com o esgotamento, não ha duvida, todavia, que
a necessidade de dormir é mais ou menos proporcional á fadiga. É, portanto, racionalissimo
suppôr, que seja a fadiga, que constitue esta disposição interna, tão propria do acto instinctivo,
e que predispõe ao somno, sem que, como querem as theorias chimicas, seja a sua causa.
A fadiga, devo repetil-o, predispõe ao somno :
não o produz. D'ahi, attendendo a que o papel
do somno seja o evitar o esgotamento, o ser
naturalíssimo considerar as sensações da fadiga, que são como que a antecâmara d'esté es-
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gotamento, como a causa primaria do estado
hypnico. Ás impressões da fadiga atrelam-se,
como que encadeados, o repouso a que ellas
convidam, a attitude que este provoca, como
seja, por exemplo, no homem, a posição deitada, etc.
As substancias ponogenicas, sem duvida,
teem também o seu quinhão na etiologia do somno. O sangue encarrega-se de levar essas mensageiras de Morpheu até ás partes centraes e
periphericas do systema nervoso, onde lhes é
dado desempenhar o seu mandato.
Porém, habitualmente, não são estas causas
especificas, primarias, de que acabo de tratar,
isto é, as sensações da fadiga e as substancias
ponogenicas, que são os factores determinantes
do adormecer : são causas secundarias que por
effeito de associação por contiguidade, teem
vindo, segundo os diversos interesses do individuo, ou da raça, substituir aquellas. Entre
esses factores secundários, que são os mensageiros ordinários do somno, posso citar a obscuridade para os animaes diurnos, a luz para
os animaes nocturnos, a vista do lugar onde se
está acostumado a dormir, uma determinada
attitude, a occlusão das pálpebras, a ideia do
somno, a vista d'outras pessoas a dormir, a
noção da hora, a noção d'um certo tempo de
vigília decorrido, etc.
É incontestável, sabe-o toda a gente, que a
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obscuridade é um dos factores mais importantes do adormecer. Ha animaes que se deitam
ao cahir da noite, e se levantam ao romper da
aurora. São os animaes diurnos. Outros, os animaes nocturnos, que invertem os termos, deitando-se ao apontar da madrugada, e levantando-se aos primeiros fulgores das estrellas. Terceiros ha que, quer sejam animaes diurnos, quer
nocturnos, embora influenciados pela obscuridade e pela luz, não obedecem todavia aos impulsos de Morpheu com tanta pontualidade como
aquelles, que são como que chronometros a marcar a chegada do dia e da noite.
Outras espécies de animaes ha para as quaes
o dia e a noite não tem que vêr com o momento
do seu somno. As theorias chimicas não nos explicam estes diversos cambiantes do somno
em funcção da obscuridade ou da luz nas variadas espécies de animaes. Se, porém, considerarmos o somno, como um acto instinctivo, e,
como tal, adaptável ás necessidades da lucta pela
existência, todas as difficuldades se removem.
Cada espécie dorme ou vela, de dia ou de
noite, ou indifferentemente, de dia ou de noite,
conforme as suas proprias utilidades, ou interesses. N'esta ordem de ideias, diz Claparède:
«A theoria instinctiva explica portanto todos os
casos que se apresentam : connexão estreita,
em certos animaes, entre a obscuridade (ou a
luz) e o somno ; n'outros animaes, ausência com-
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pleta de correlação entre estas duas ordens de
phenomenos; emllm, faculdade d'esta dependência, no mesmo individuo. — Pelo contrario,
a theoria chimica não tira d'estas difficuldades,
porque :
1." Se admitte que a luz tem sobre os neurones uma influencia excitadora capaz de compensar a acção toxica, o que explicaria numa
certa medida a influencia da obscuridade sobre
o somno, então torna incomprehensivel os casos
em que este parallelismo falta (animaes cujo
somno é independente das variações de luz), e
mais incomprehensivel ainda aquelles em que a
relação é invertida (animaes nocturnos) ;
2." Se admitte que a acção do toxico ou da
fadiga é invencível, e não poderia ser impedida
pela da luz, não dá conta dos casos em que a
correlação entre a obscuridade e o somno é evidente.»
Outro factor dos mais frequentes, que determinam o adormecimento, é a noção da hora,
isto é, do tempo decorrido desde o ultimo despertar.
As pessoas que teem uma vida regular, como
os camponezes, deitam-se e levantam-se sempre á mesma hora. Ha casos mesmo em que a
noção da hora é tão imperiosa, que chega quasi
a mascarar completamente a influencia dos cambiantes de luz.
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Claparède cita um d'esses casos, que diz elle
encontrou referido n'um artigo de K. Groos.
Transcrevel-o-hei por o achar interessantíssimo.
É do theor seguinte :
«A observação de que se trata foi feita por
um viajante, que, tendo comprado uma fêmea de
orangotango, de idade de 3 annos, em Java, tinha-a embarcado para a trazer com elle para a
Allemanha. Verificou primeiramente que a macaca se deitava ás 6 horas da tarde e dormia exactamente 12 horas sem interrupção. O seu accordar e o seu adormecer eram tão regulares como
um relógio. A's 6 horas precisas, no momento
do nascer do sol, deixava o seu leito, para ahi
voltar ás 6 horas da tarde, no momento em
que o ultimo raio do astro se esvaia no horisonte. Pareceria até aqui que é a variação da
luz que era o factor do adormecimento e do accordar ; mas não é nada assim : á medida que o
barco se dirigia para o oeste, a macaca deitava-se mais cedo e levantava-se mais cedo ; a duração do seu somno era de resto sempre exactamente de 12 horas. Chegada ás proximidades
do cabo da Boa Esperança, a macaca adormecia ás 2 horas depois do meio dia e levantava-se
ás 2 horas da noite! N'outros termos, a macaca
continuava a regular o seu somno pela hora de
Java, e não de modo algum pela do lugar onde
se achava. »
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De forma que, pelo visto, esse exemplar da
raça simiana não queria saber da luz para nada. O ser noite, ou o ser dia, isso, lá para elle,
era de pouca monta. Era dormir e velar, alternada e successivamente, 12 horas por dia, fosse
onde fosse, e sem se importar que fosse a lua,
ou o sol, que andasse cá por estas paragens.
E fazia elle muito bem, se isso lhe fazia
muito bom proveito !
5."-REACÇÕES DIVERSAS

Vejamos agora se o somno ultrapassa a resposta ao estimulo, se elle, como todo o acto instinctivo, é constituído por uma serie de reacções dependentes umas das outras, levando-nos
resolutamente a enfileiral-o no numero dos reflexos compostos. É o caso. Não cahimos em
lethargia hypnica. Preparamo-nos para o estado
morpheico, quando sentimos necessidade de dormir. Esses preparativos divergem com os animaes. Assim, uns procuram um esconderijo; outros, como certos cães, preparam um leito que
fazem e desfazem todos os dias; e ainda outros,
que são o maior numero, tomam attitudes especiaes.
Os cães e os gatos, por exemplo, enovelamse,para dormir, ageitam-se, como dizem os francezes, «en rond»; o leão deita-se de lado, as aves
com a cabeça debaixo da aza.
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Entre essas attitudes, ha algumas mesmo
que são penosas : reclamam um certo esforço
para ser tomadas e mantidas. Ha> vista certas
aves que não dormem senão sobre uma perna;
os morcegos engancham-se pelas suas patas
para dormir ; muitos solipedes dormem em pé ;
e certos insectos exóticos, para cahir em lethargia hypnica, suspendem-se pelas suas mandíbulas ás folhas.
Emquanto ao homem, nem sequer vale a
pena fallar. E supérfluo e prolixo tudo quanto
se diga, tanto são evidentes, e do dominio de todos, os cuidados e attenções que lhe merecem os
aposentos de Morpheu. Ahi quer tudo : ar, luz,
calor, vastidão, macieza... ás vezes mesmo perfumes . . . e por ahi fora ! Ha alcovas que são
verdadeiros ninhos de amor ! Dá vontade de fazer a pergunta de Claparède : « . . . isso não significa que o somno não é um estado passivo, e
que, mesmo dormindo, sentimos o confortável
do lugar em que estamos ??;Depois, seguidamente ao estado morpheico propriamente dito,
nós, os homens, espreguiçamo-nos, e esfregamos os olhos, muitas vezes.
De forma que, desde os primeiros rebates do
somno até ao accordar, passamos por uma serie de reacções que se colligam, e que bem podem conglobar-se no numero dos reflexos compostos, referidos a propósito do acto instinctivo.
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*
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Em ultima analyse, porém, o fundamental
d'esta theoria biológica não está na questão de
termo : não está em que o somno seja um acto
reflexo, ou um acto instinctivo; mas sim em
que seja uma actividade preventiva de ordem
reflexa, uma funeção de defeza.
C —Mechanismo do somno
Desinteresse e inhibição
Embora o mechanismo do somno não seja
da alçada d'uma theoria biológica, mas sim do
domínio da physiologia, não deixa de ter sua
importância abordal-o também aqui, no intuito
de esclarecer e desenvolver certos pontos ligeiramente referidos nas linhas precedentes. Attendendo a que, para que caiamos em estado
hypnico, é preciso que todos os objectos exteriores, ou interiores, de momento, tenham para
nós menos interesse do que o próprio somno,
lógico é concluir que o somno consiste n'um
phenomeno de desinteresse pela situação presente.
E d'esta maneira de vêr que são também
partidários, entre outros, Weygandt e Bergson.
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Assim diz este: «Dormir é desinteressar-se.
Dormimos na medida exacta em que nos desinteressamos.»
*

*

Emquanto ao mechanismo d'esté desinteresse, não devemos olhal-o como a consequência da
cessação do funccionamento dos sentidos, nem
do dos centros da recepção ou ideação, visto
que uns e outros continuam em actividade durante o somno.
É um phenomeno primário.
É do centro para a peripheria que se dá a
suspensão. Não é, porque as impressões ambientes tenham cessado, que dormimos. Dormimos, porque deixamos de lhes reagir. Com effeito, o perder o interesse por tudo que dentro e fora
de nós se passa, pela situação presente em summa, é desattender. Desattender, visto que a attenção é o resultado de reacções a estímulos, é
deixar de reagir. De forma que, em ultima analyse, o mechanismo d'esté desinteresse, que caractérisa o somno, consiste n'uma suspensão,
ou, pelo menos, num relaxamento maior ou
menor da nossa reactividade.
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E a natureza não podia conseguir melhor o
seu fim, isto é, prevenir o esgotamento, do que
desinteressando o animal pela situação presente
antes da chegada d'esse esgotamento.
Com effeito, se o somno não consistisse n'um
abaixamento do interesse por tudo o que nos
cerca, o que aconteceria é que o homem, nada
disposto a abdicar d'aquillo que constituia para
elle um bem, o mundo exterior, continuaria vigilante até ao esgotamento. D'ahi, o não desempenhar o fim que se propõe, que é de o evitar.
Por outro lado, se o somno não tivesse nada
com o interesse e a vontade que d'elle depende,
se fosse absolutamente independente d'esses dois
factores, o que se daria é, que o somno, quando
chegasse, seria invencível, fatal, inadiável. Não
poderia ser retardado mesmo que isso fosse de
grande utilidade para o animal. Não obedeceria,
emfim, á lei do interesse momentâneo. D'ahi,
grande perigo para a vida do animal.

*

*

A causa physiologica immediata d'esté desinteresse não é o esgotamento do interesse, da
attencão, da vontade : é uma funcção positiva,
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é um processo activo. Não pôde ser uma anemia cerebral.
Se houvesse anemia cerebral, o cortex devia
de ser attingido d'essa anemia, e não se comprehenderia como, n'essas condições, os centros de ideação e recepção, ahi localisados, poderiam funccionar durante o somno. Demais, é
difficil, se não impossível, explicar o somno parcial por um simples mechanismo vaso-motor.
Accresce, além d'isso, que, n'essa hypothèse de
anemia cerebral, o adormecer e o despertar deviam de revestir o caracter do individuo que
cahe e se liberta d'uraa syncope, e não como se
dá no somno. Haja vista a lucidez rápida do
accordar.
A theoria histológica de Mathias Duval não
nos explica também a razão, por que os nossos
sentidos e esses centros referidos se conservam
em actividade durante o somno.
Já foi dito, algures, em objecção a que a intensidade das excitaçõos pôde vencer as distancias existentes entre as ramificações dendriticas e axonicas dos neurones, que não é da
intensidade das excitações que depende a sensibilidade e o despertar do individuo, que dorme,
mas sim do interesse d'essa excitação.
Lembre-se, para exemplo, o caso do somno
parcial. De forma que, no parecer de Claparède,
a explicação physiologica, que melhor conta dá
dos factos, é a da inhibição activa, neste ou
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naquelle grau, da tensão mental indispensável
â vida de relação.
O desinteresse pela situação presente é, pois,
uma consequência d'uma inhibição activa maior
ou menor dos centros do interesse, da attenção
e da vontade.
*
*

*

No que diz respeito á natureza intima d'esté
phenomeno inhibitorio, podel-a-hemos considerar, como pensa Verworn, uma predominância
da assimilação sobre a desassimilação.
Segundo a theoria biológica, essa predominância da assimilação sobre a desassimilação,
cujas causas Verworn não esclarece demais,
seria um phenomeno activo, seria o resultado
de estímulos externos e internos, physicos e
psychologicos, e do consentimento individual,
d'uma maior ou menor vontade, d'uma certa
energia emfim.
O chá e o café, que, ordinariamente, tiram o
somnú, podem provocal-o, quando estamos muito
fatigados. E que, n'esse caso, os nossos centros
nervosos não tinham a energia sufficiente para
inverter os termos do biotonus, sendo o biotonus a relação -g- entre a assimilação e desassimilação na unidade de tempo e n'uma cellula
dada. E o chá, ou o café, fornece-lhe essa ener-
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gia necessária para se cahir no estado morpheico.
Era summa, esta inhibição é uma funcção
activa, é um processo que requer uma certa
energia para se realisar.
E esta hypothèse da inhibição activa a que
melhor explica os seguintes factos, inconcebíveis com as outras theorias do somno :
1.° A rapides com que o somno succède ã
vigília e, inversamente, a lucides ao somno. Haja
vista os múltiplos accordares e adormecimentos d'uma pessoa que fica durante a noite á cabeceira d'um doente querido.
2.° A congestão que, segundo o verificou
Brodmann nas suas recentes experiências, se dá
no nosso cérebro ao adormecermos, vem em
apoio de que elle é, n'esse momento, a sede
d'uma actividade especial.
3.° A similhança entre as curoas do somno
e do trabalho. Tanto nas curvas do somno como
nas do trabalho, o ponto culminante não é attingido bruscamente. Só ao cabo d'um certo tempo,
é que umas e outras chegam ao seu apogeu.
As coisas passam-se como se o nosso organismo para subir ás culminancias, ora no somno,
ora no trabalho, tivesse de subir uma ladeira.
E como se tivesse de se ir fornecendo de carvão, aprovisionado á medida que fosse vencendo
o íngreme da encosta. Esse carvão seria, no
caso de somno, que é o meu, a energia latente,
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posta de reserva para consumir no esforço, a
fazer pelo nosso organismo, para a inhibição,
para a predominância da assimilação sobre a
desassimilação.
As pequenas oscillações da curva do somno
corresponderiam também a pequenos esforços,
feitos para reforçar o processo inbibitorio, todas as vezes que um ruido extranbo ou um sonho impressionante ameaçasse a ambrosia de
Morpheu.
4.° Esta hypothèse da inhibição, da predominância da assimilação sobre a desassimilação, é a que melhor explica o desinteresse pela
situação presente, que provoca o somno.
Com effeito, correspondendo todo e qualquer
interesse a um processo desassimilador maior
ou menor nos centros nervosos, quanto mais
este interesse baixe, se relaxe, caminhe para
zéro, tanto mais a relação entre a assimilação e
desassimilação irá crescendo. D'ahi, a chegada
do momento em que a assimilação supplante,
vença a desassimilação, e, com essa victoria, o
içar cia bandeira de Morpheu.
Acção restauradora do somno
A regeneração propria do somno depende de
dous factores : a immobilidade e uma acção reparadora especifica. A immobilidade, trazendo
comsigo a suspensão do trabalho muscular, faz
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restringir consideravelmente as perdas dos tecidos e a accumulação das substancias ponogenicas. D'ahi, a sua influencia bemfazeja.
A acção regeneradora especifica é um facto,
pois que, toda a gente o sabe por observação
pessoal, o somno restaura muitíssimo mais do
que o simples repouso, sem dormir.
Em apoio d'essa influencia benéfica, privativa do somno, vêem os seguintes factos:
1.° O somno restaura tanto mais quanto mais
é profundo.
Haja a vista ás pessoas que, sendo accordadas á hora da noite, ou da manhã, em que o
seu somno é mais profundo, se resentem, mentalmente, d'esse despertar, durante o dia. Pelo
contrario, se forem despertadas a qualquer outra hora do seu somno, não mostram a menor
fadiga: sentem-se bem dispostas e aptas a entregar-se ás suas occupações.
2.° Um somno muito curto pôde ter uma acção reparadora muito grande. Para exemplo,
lembre-se cada um do facto de, alguns instantes
apenas de somno, fazerem desapparecer, como
que por encanto, a fadiga invencível que antes
nos impedia de proseguirmos no nosso trabalho, quer fosse physico, quer intellectual.
3.° A profundesa do somno é proporcional
ás necessidades de reparação. Aqui devem ser
mencionados os casos de longa vigília. A alguns
dias de vigília absoluta, devia de seguir-se um
*
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somno de longa duração. Não acontece, de ordinário, assim. A duração é, pouco mais ou
menos, a mesma que habitualmente; porém, em
compensação, o somno 6 muito mais profundo.
*
*

*

Esta influencia restauradora especifica, olhada physiologicamente, implica na propria concepção adoptada, a da inhibição, isto é, da predominância da assimilação sobre a desassimilação.
Outros preferem baseal-a n u m a lei de physiologia dos centros nervosos, que diz: «A
inhibiçâo das funcções superiores do interesse
produz uma exaltação reflexa da actividade dos
centros inferiores, e, entre estes, dos centros
trophicos.»
Dar-se-hia uma espécie de derivação entre
os centros superiores da vida de relação e os
da vida vegetativa. Ao relaxamento da tensão
mental, indispensável ás funcções superiores
do interesse, e próprio do somno, succederia a
exaltação, a pujança, o apogeu da actividade
trophica; e, vice-versa, ao abaixamento da tensão vegetativa, próprio da vigilia, seguir-se-hia
o pleno exercido das faculdades da vida de
relação.
N'uma palavra, o período de decadência dos
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centros superiores da vida de relação seria o
período áureo dos centros trophicos ; e, inversamente, o período de decadência d'estes seria o
período áureo d'aquelles.

*

*

Eis ahi fica, em synthèse, a theoria biológica do somno, que tanto merece ser conhecida.

PROPOSIÇOKS
Anatomia
Se o grande sympathico tem sj'mpathias, a denominação de sympathieo deve do passar para physiologia.
Physiologia

A occlusào das pálpebras é um dos maiores auxiliares do somno.
Pathologia geral

A causa immediata da morte é a suspensão da actividade do systema nervoso.
Materia medica
0 somno é o melhor remédio de poupança.
Anatomia pathologica
A infiltração é um passo dado para a degenerescência.
Pathologia externa
O externo da pathologia externa, muitas vezes, vemlhe immediatamente de dentro.
Pathologia interna
0 interno da pathologia interna vem-lhe sempre de
tora.
Operações
Gs cuidados d'antes e depois d'uina operação são
d'uma importância capital.
Hygiene
A agua é, a um tempo, um dos nossos maiores bens
e um dos nossos maiores males.
Medicina legal
Deviam de cahir, sob a alçada dos tribunaes, as mães
que confiassem a amamentação de filhos d'uma ama de
leite, sem que esta tivesse sido sujeita, previamente, a um
exame medico dos mais rigorosos, feito n'esse sentido.
Obstetrícia

A reappariçào da menstruação, na mulher que só tem
sido menstruada durante a gravidez, ó um signal quasi
pathognomónico de concepção.
Visto.

Pôde imprlmir-se.

O presidente,

O director,

jí/frech de jtfagylhães.

Jtforaes Ca/das.
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