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Escolhendo para assumpto da minha 
dissertação inaugural — a innervaçào do 
coração — fui um tanto arrojado, visto que 
elle tem merecido a todos os physiologis-
tas a mais séria attenção. 

Não foi a vaidade de tratar um assum
pto em cujo estudo se teem empenhado as 
mais elevadas summidades medicas, nem 
tampouco a aspiração de desthronar as 
theorias propostas, o que me levou a esco-
lhel-o : foi simples mentemotivada a escol-
lha por eu ter sobre elle, se não idéas ab
solutamente originaes, pelo menos convi
cções profundas. 

Não tem havido physiologista notável 
que se não tenha entregado ao estudo da 
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innervação cardíaca; mas, apesar de todos 
os esforços, o problema não tem sido re
solvido. A prova está na multidão de theo-
rias propostas : umas banaes e erróneas ; 
outras verosímeis n'uns pontos e incom
pletas n'outros. 

Não passo eu revista a todas as theo-
rias que teem, sido apresentadas, porque 
só tenho em vista sustentar a minha mo
desta opinião. Não se me deparou a opi
nião que sustento quando comecei a elabo
ração d'esté trabalho : o estudo da physio-
logia trouxe-m'a ao espirito, e os estudos 
ulteriores arreigaram-n'a. 

A opinião que sustento não ó absoluta
mente original; mas é original a coheren-
cia na explicação de todos os phenomenos, 
assim como o é a refutação dos argumen
tos da douctrina de Weber. 

Os factos apontados por Schiff e Mol-
leschott fizeram em mim a convicção de 
que os vagos são nervos motores do cora
ção; e, desde então, a convicção tem-se 
tornado cada vez mais profunda. 

Eis a razão porque não trato das theo-
rias de Brown-Sequard, de Miot, de Rey-
nier e d'outros — tenho apenas em vista 
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sustentar a opinião da unidade funccional 
de todo o systema nervoso cardíaco. 

Não pretendo fazer a convicção de nin
guém: quero mostrar apenas os motivos 
em que a minha assenta. 

Será verdadeira a douctrina que sus
tento ? 

Vejamos. 



PRIMEIRA PARTE 

ANATOMIA DO SYSTEM NERVOSO DO CORAÇÃO 

O coração, órgão central da circulação, 
é um sacco musculoso, composto de qua
tro compartimentos, destinado a impulsio
nar para as artérias o sangue recebido das 
veias. 

Situado no mediastino anterior, ét susten
tado pelos grossos vasos, pelo pericárdio, 
pelas pleuras, que se refletem de cada lado, 
para constituir o mediastino em que se en
contra, e pelos pulmões. 

O órgão central da circulação é innervado 
por um dos plexos mais notáveis da econo
mia, conhecido pela denominação de —plexo 
cardiaco. 

Este plexo recebe ramos afférentes do gran
de sympathico e do pneumogastrico; dá ra
mos efferentes,-que, depois de acompanha-



rem os vasos, penetram no tecido cardíaco, 
onde terminam. 

E' porisso que n'este capitulo, todo de ana
tomia, seguirei a ordem de Reyner, descre
vendo : 

1.° Os ramos afférentes que vêem do pneu-
mogastrico e do sympathico. 

2.° O plexo cardíaco. 
3.° Os ramos efferentes. 
4.° As suas terminações. 
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CAPITULO I 
-non 

Ramos af fé ren tes 

• 1.° 

Pneumogastrioo 

Os ramos cardíacos que provêem do pneu
mogastrioo teem duas origens différentes: 
uns sanem directamente do tronco do vago; 
outros, do laryngeo inferior. 

Os que nascem directamente do tronco 
apresentam grandes variedades de origem, 
de numero e de volume. 

Segundo Sappey, podem, pelas suas ori
gens cervical e thoracica, ser distinctos em 
dois grupos: ramos cervicaes e ramos thora-
cicos. 

A. — Os ramos cervicaes, ordinariamente 
em numero de três, são designados por Scar-
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pa e Valentin pelas denominações de pri
meiro, segando e terceiro nervos cardíacos. 

l.° O primeiro neroo cardíaco (ramus car
díacas primus) (nervo cardíaco superior de 
Hirschfeld), notável pela sua extensão, pro
vem ordinariamente da parte interna do tron
co do vago, e dirige-se para baixo e para' 
dentro, crusando n'um trajecto obliquo a ca
rótida primitiva adiante da qual elle passa, 
recebendo a este nivel, segundo Valentin, 
filetes anastomoticos dos ramos que o pneu-
mogastrico forneceao plexo inter-carotidiano. 
Unindo-se mais abaixo com o nervo cardiaco 
superior fornecido pelo sympathico, elle rece
beria, segundo Valentin, anastomoses pro
vindo do segundo nervo cardiaco (do vago) 
formando, juntamente, um pequeno plexo si
tuado adiante da carótida. 

Communicando, segundo Valentin, com 
o nervo laryngeo inferior, o primeiro nervo 
cardiaco desce, passando, a direita, adiante 
da sub-clavia, e, a esquerda, adiante da crossa 
da aorta, para, ao nivel da origem da caroti-' 
da primitiva, se lançar no plexo cardiaco di
rectamente, ou depois de se ter unido aos 
outros nervos cardíacos. 

2.° O segundo neroo cardiaco (ramus car-
diacus secundus) provem do vago abaixo da 
origem do primeiro, e, dirigindo-se para bai
xo, para a parte posterior e externa da caro-
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tida primitiva, vem terminar na parte supe
rior do plexo cardíaco, anastomosando-se, 
no seu trajecto, com os outros nervos car
díacos. 

3.° O terceiro nervo cardíaco (ramus car-
diacus tertius) tem a sua origem abaixo da 
do precedente e, dirigindo-se para fora do 
pneumogastrico, vae terminar no plexo car
díaco, depois de se ter anastomosado, segun
do Valentin, com o segundo nervo cardíaco. 

Dos três nervos cardíacos, o primeiro é o 
mais constante. 

B. — Os ramos thoracicos de Sappey (car
díacos inferiores de Hirschfeld, nervos car-
dicos profundos, superiores e inferiores de 
Valentin) provêem do pneumogastrico imme-
diatamente abaixo da origem do récurrente. 
Depois de anastomosados com os filetes car
díacos do laryngeo inferior e do sympathico, 
vão lançar-se no plexo cardíaco, passando os 
da esquerda adiante da crossa da aorta, e 
os da direita atraz. 

Parece fora de duvida que o pneumogas
trico direito põe, na formação do plexo car
díaco, uma parte maior do que o esquerdo. 
Arloing e Tripier 1 concluíram, pelas suas ob-

i Archives de physiologie, 1873. 
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servações no cavallo, que o pneumogastrico 
esquerdo dá aos nervos cardíacos apenas um 
delgado filete, em quanto que o direito daria 
ao coração quatro ou cinco filetes desde a 
entrada no peito até á bifurcação da trachéa. 

Existirão as mesmas differences no ho
mem ? 

Só Reynier *', notando nas estampas de 
Scarpa e Hirschfeld que o vago esquerdo tem, 
na formação do plexo cardíaco, menor im
portância que o direito, julga esta disposição 
como existindo em todos os indivíduos, de
vendo haver notáveis differences individuaes. 

Devemos, comtudo, confessar que este é 
um ponto de anatomia que precisa de futu
ras observações, para entrar definitivamente 
na descripção da innervação cardíaca. 

C. — Os ramos cardíacos do laryngeo in
ferior (nervos cardíacos médios de Hirsch
feld) partem da convexidade da ansa que 
forma o nervo récurrente em volta da aorta 
á esquerda, e da sub-clavia á direita. Os que 
provêem do récurrente direito descem sobre 
a face anterior da trachéa, e, unindo :se aos 
ramos cardíacos superiores do pneumogas
trico, e aos do sympathico, formam com el
les um pequeno plexo antes de se lançarem 

i Reynier, Nerfs du Cœur, Paris, 1880. 
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no plexo cardíaco; os que provêem do es
querdo teem um trajecto muito curto: nas
cem quasi ao nivel do plexo. 

D. —O pneumogastrico fornece ainda ao 
coração um nervo, cuja existenciafoi demons
trada ha poucos annos pelos irmãos Cyon: 
— é o nervo depressor da circulação ou ner
vo de Cyon. 

Este nervo, perfeitamente isolado no coe
lho, resulta da fusão de dois filetes, dos quaes 
um provem do nervo laryngeo superior, e o 
outro do tronco do vago. Constituído pela 
reunião d'estes dois componentes, segue o 
sympathico, conservando-se, porém, distin-
cto d'elle,' e vae perder-se no tecido do cora
ção, perto dos orifícios aórtico e pulmonar. 

2.° 

Sympathico 

Os ramos que o grande sympathico envia 
ao plexo cardíaco não são menos notáveis do 
que os enviados pelo pneumogastrico, sob 
os pontos de vista das variedades d'origem, 
numero e volume. 

A descripção d'estes ramos, considerada 
como clássica, é a de Scarpa ; devemos, com-
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tado, notar que ella não corresponde á ver
dade em todos os casos. 

Cruveilhier, que da dos nervos cardíacos 
uma descripção minuciosa, declara que, cm 
numerosas dissecções, nunca encontrou os 
nervos cardíacos como se encontram nas ma
gnificas estampas de Scarpa. 

Seria necessária uma descripção especial 
para cada individuo, pelo menos, pelas cliffe-
renças de origem e de volume. 

Apesar d'estas differenças, admitte-se com 
Scarpa que os ramos cardíacos do sympa-
thico são em numero de três de cada lado, 
provindo dos três ganligos cervicaes, e dis-
tinguindo-se, como estes, em superior, me
dio e inferior. Esta distineção, fundada em 
geral, é, por vezes, difficil de estabelecer em 
virtude das variedades anatómicas, que aca
bámos de assignalar. Umas vezes, não existe 
o nervo cardíaco medio; outras, o inferior-
e o nervo cardíaco superior pôde apresen-
tar-se extremamente delgado, podendo tam
bém não existir. 

Nota-se algumas vezes que os nervos d'um 
lado se reúnem n'um mesmo tronco, ou n'um 
plexo que se costuma encontrar detraz da sub
clávia, d'onde partem três, quatro ou cinco 
ramos, que vão terminar no tecido cardíaco. 

l.° Nervo cardíaco superior (cardíaco su
perficial de Scarpa.) 

Este nervo m uma origem muito variável. 
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Na maior parte dos casos, nasce da ex
tremidade inferior do ganglio cervical supe
rior, de que parece ser o ramo interno da 
bifurcação; n'alguns, nasce do cordão de 
communicação com o 'ganglio cervical me
dio. 

Quando a sua origem é mixta, o que fre
quentes vezes se nota, ella pôde ter logar: 1.° 
por dois ou três filetes muito delgados vindos 
da parte interna do ganglio cervical superior; 
2.° por um ramo vindo do cordão de commu
nicação; 3.° por dois filetes que provêem do 
pneumogastrico. 

Qualquer que seja a sua origem, o nervo 
cardíaco superior desce detraz da carótida 
primitiva, de que é separado por uma delga
da lamina aponevrotica, e, caminhando por 
fora do pneumogastrico, segue a trachéa á 
direita, o esophago á esquerda, crusa a arté
ria thyroidéa inferior, adiante da qual o nervo 
está collocado, dividindo-se, n'alguns casos, 
em dois ramos, um anterior, que passa adian
te da artéria, outro posterior, que se lança 
no récurrente. 

O do lado direito chega ao plexo cardíaco 
caminhando detraz do tronco brachio-cepha-
lico, depois entre a trachéa e a crossa da 
aorta. 

O do lado esquerdo segue a carótida pri
mitiva, e, passando adiante da crossa da aorta, 
vae lançar-se no plexo. 

Na sua porção cervical, o nervo cardíaco 
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superior anastomosa-sc com o plexo laryn-
geo e com o nervo cardíaco medio do sympa-
thico ; na sua porção thoracica, recebe o ramo 
cardíaco que o vago fornece m parte inferior 
do pescoço, ramo que é algumas vezes bas
tante considerável e que o reforça. 

2." Neroo cardíaco medio. (Grande ner
vo cardíaco ou cardíaco profundo de Scar
pa.) 

O nervo cardíaco medio provem do ganglio 
cervical medio ou, quando este falta, do cor
dão do sympathico, a uma distancia maior 
ou menor do ganglio cervical inferior. 

Muitas vezes, é o maior dos nervos car
díacos, d'onde o nome de grande nervo car
díaco (magnus, profundus); quando, porém, 
o nervo cardíaco superior é muito desenvol
vido, o medio é muito delgado, sendo, em re
gra, substituído pelo cardíaco superior, mas 
podendo sel-o pelo inferior ou pelos ramos 
do récurrente. 

Qualquer que seja o seu volume, caminha 
entre o pneumogastrico e o grande sympa
thico, adiante dos músculos prevertebraes, 
detraz da carótida primitiva, e entra no tho
rax passando detraz da artéria sub-clavia e 
do tronco brachio-cephalico á direita, depois 
entre a trachéa e a crossa da aorta, debaixo 
da qual termina no plexo cardíaco. 

A' esquerda, penetra entre a artéria sub-
clavia e a carótida, passa1 adiante da aorta, 
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e, unindo-se algumas vezes ao reccurente, 
vae terminar na parte superior e lateral do' 
plexo cardíaco. 

3.° Neroo cardíaco superior. (Cardiacus 
minor.) 

Este nervo, que ordinariamente é menos 
volumoso que o precedente, mas que, algu
mas vezes, tem um volume mais considerável, 
nasce, em regra, do ganglio cervical inferior 
ou do primeiro ganglio thoracico, acompanha 
o nervo cardíaco medio, anastomosando-se 
com elle, e, assim constituído, dirige-se obli
quamente para baixo e para dentro, o da di
reita detraz da artéria sub-clavia e tronco 
brachio-cephalico, o da esquerda adiante da 
artéria sub-clavia; chega adiante da aorta, 
para terminar no plexo cardíaco. 

Algumas vezes passa detraz da aorta (Hirs-
chfeld). 

No trajecto, anastomosa-se com o nervo 
cardíaco medio e com os filetes do reccurente. 

As relações dos nervos cardíacos medio e 
inferior com o reccurente são dignas de at-
tenção: algumas vezes, o reccurente envia 
grossos ramos a estes nervos, constituindo 
a sua principal origem. 

Gruveilhier viu os nervos cardíacos medio 
e inferior, reunidos, crusarem perpendicular
mente o reccurente, adherindo intimamente 
sem, comtudo, haver ã mistura, que consti
tue as anastomosas. 

3 
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4.° Além dos nervos descriptos, além do 
nervo centrípeto que os irmãos Gyon desco
briram no coelho em 1868, e que eu já des
crevi, ha filetes centrífugos, descriptos por 
Cyon sob o nome de nervo accelerador. 

Este nervo, segundo uns, sahiria da me
dulla com o terceiro ramo do ganglio cervical 
inferior; segundo Claude Bernard, sahiria da 
raiz anterior do segundo par rachidiano dor
sal. 

Strieker, Wagner, Bézold e Cyon admit-
tem outras fibras acceleradoras : os dois pri
meiros até ao sexto ganglio thoracico ; os dois 
últimos até ao primeiro, inclusive. 



CAPITULO II 

P l e x o c a r d í a c o 

Os seis nervos cardíacos do sympathico, 
anastomosando-se entre si e com os ramos 
cardíacos fornecidos pelos vagos, formam um 
notável plexo, situado na concavidade da cros-
sa da aorta, adiante da bifurcação da trachéa, 
acima do anglo de bifurcação da artéria pul
monar :— è o plexo cardíaco. 

Este plexo na sua disposição e na distri
buição dos seus numerosos ramos é tão va
riável, que Gruveilhier assegura que lhe é 
impossível dar uma descripção applicavel ao 
maior numero de casos. 

Eis, porém, o que, de um modo geral, se 
pôde dizer. 

O logar onde o pericárdio se reflète sobre 
os grossos vasos serviu a Valentin para di
vidir o plexo cardíaco em dois planos: um 
superior, outro inferior. 

A união, porém, é de tal modo intima, que 
* 
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a distincção é difficil de estabelecer. E' por 
isso que, seguindo Hirschfeld, Cruveilhier, 
Sappey e Reynier, eu não estudo o plexo de 
cima para baixo, mas de diante para traz. 

Este plexo é disposto em três planos : pla
no anterior, medio e posterior. 

A. — O plano anterior (plano nervoso car
díaco superficial de Cruveilhier) é perfeita
mente visível atravez do pericardo transpa
rente. 

E' o menos considerável, e os filetes que 
o formam são pouco numerosos e assas te
nues. 

Dispostos sobre a face anterior da porção 
ascendente da aorta, oceupam a parte corres
pondente da artéria pulmonar, penetrando 
entre estes dois grossos vasos, seguindo de
pois a artéria cardíaca anterior, ou coronária 
esquerda, á direita do infundibulum do ven
trículo direito. 

Este primeiro grupo fornece filetes aos 
vasos que o supportam, á aurícula direita e 
ao pericárdio. A sua base chega até ás ori
gens do tronco arterial brachio-cephalico e 
das artérias carótida e sub-clavia esquerdas. 

A sua parte anterior emitte ramos desti
nados á gordura, aos ganglios lymphaticos e 
restos da thymus. Na parte mais elevada do 
plano, que Valentin denominou— plexos car
díacos superiores —descreveu Andersch um 
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pequeno ganglio, a que deu o nome de — 
ganglio thyroideo - mas que não tem a im
portância do ganglio que vou descrever. Que
ro fallarde um ganglio situado no plano an
terior, que ainda hoje conserva o nome do 
anatomista que o descubriu : —oganglio car
díaco ou ganglio de Wrisberg. 

Podendo faltar (Cruveilhier), podem appa-
recer, n'outros casos, dois ou três. 

Despojando bem o coração do pericárdio, 
inclinando para a esquerda o musculo car-
diaço, assim como a veia-cava superior, e 
levando para a direita a trachéa, é possível 
descobrir o ganglio, que se mostra sob a for
ma de um pequeno corpo cinzento oblongo, 
de consistência molle, de diâmetro vertical 
de 4 a 6 millimetros, de diâmetro transversai 
medindo 2 millimetros. 

Como n'outro qualquer ganglio, nós en
contramos ali as três raizes: a raiz motora 
constituída pelos filetes cardíacos do reccu-
rente; a raiz sensitiva, pelos ramos do pneu-
mogastrico; a raiz vegetativa, emfim, consti
tuída pelos cardíacos sympathicos, principal
mente pelo grande nervo cardíaco. 

Os ramos que emanam do ganglio de Wris
berg concorrem para a formação do plexo 
cardíaco anterior de que em breve passarei 
a fallar; collocado entre os nervos cardíacos 
de cada lado, é um laço de união entre to
dos. 
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B. — O plano medio (plano nervoso cardía
co medio de Cruveilhier) está situado detraz 
da crossa da aorta, que é preciso levantar 
para d'elle se fazer um estudo completo. 

De um modo geral, pôde dizer-se que o 
plano medio está situado entre a trachea e a 
crossa da aorta, acima do tronco pulmonar 
direito. 

Segundo Cruveilhier e Reynier, elle é cons
tituído por duas partes distinctas : l.a pelo 
grande plexo cardíaco de H aller (Magnus 
profundus plexus cardiacus de Scarpa) situa
do entre a trachea e a crossa da aorta, acima 
do tronco ou do ramo direito da artéria pul
monar; 2.a por uma parte, muito menos con
siderável, situada abaixo do grande plexo de 
Haller, entre a crossa da aorta e o ramo di
reito da artéria pulmonar. 

C. — O plano nervoso posterior (plano ner
voso cardíaco profundo de Cruveilhier) é se
parado do precedente pelo ramo direito da 
artéria pulmonar, que é preciso levantar ou 
dividir para o pôr a descoberto. 

Situado entre o ramo direito da artéria 
pulmonar e a bifurcação da trachea, vem col-
locar-se sobre a face anterior da base do co
ração. 

Os filetes fornecidos por este plexo são 
por Valentin divididos em : 
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1.° Filetes arteriaes, que seguem a aorta e 
a artéria pulmonar pelas suas faces posterio
res, chegando ao coração, onde vão formar 
o plexo coronário posterior; 

2.° Filetes venosos, que, nascendo das par
tes lateraes do plano profundo, são destina
dos ás auriculas e aos ventrículos. 



CAPITULO III 

Ramos efferentes do plexo cardíaco 

Do grande plexo cardíaco, que descrevi 
no capitulo precedente, nascem dois plexos 
secundários, conhecidos com as denomina
ções de—plexo cardíaco anterior e plexo car
díaco posterior (plexo coronário esquerdo ou 
anterior, direito ou posterior). 

A. — O plexo cardíaco anterior ou esquer
do é todo formado pelo plano anterior ou su
perficial de Cruveilhier. 

Applica-se sobre a artéria coronária ante
rior, e, dirigindo-se para diante, para baixo 
e para a esquerda, divide-se em duas partes : 
uma que segue o sulco auriculo-ventricular 
esquerdo, a outra que segue o sulco inter-
venticular. 

Da primeira emergem filetes inferiores ou 
ventriculares, superiores ou auriculares; da 
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segunda, de cada lado, emergem filetes des
tinados aos ventricules. 

E' o plexo coronário anterior ou esquerdo. 

B. — O plexo cardíaco posterior ou direito 
é todo formado dos planos medio e profundo 
do plexo cardíaco. 

N'uma primeira parte corresponde ao sul
co auriculo-ventricular direito, e fornece, pela 
sua parte superior, filetes á aurícula direita ; 
pela sua parte Inferior, filetes ao ventrículo 
direito. 

N'uma segunda parte corresponde ao sul
co interventricular posterior e fornece filetes 
á face posterior dos ventrículos. 

E' o plexo coronário posterior ou direito. 
Os filetes emanados d'este.s plexos não 

acompanham as artérias até á suo raiz : aban-
donam-n'as para seguirem isoladamente para 
o .coração. 

E' preciso notar que nem todos são desti
nados ao musculo cardíaco: uns vão ás tu
nicas aórticas, outros aos vasos coronários, 
outros ás suas ramificações, outros ao plexo 
pulmonar anterior, ao pericárdio, anastomo-
sando-se, emflm, entre si ao nível da parte 
do coração. 



CAPITULO IV 

Terminações dos nervos do coração 
Ganglios do coração 

Entramos n'um obscuro, ponto de anato
mia. 0 modo da terminação dos nervos car
díacos no myocardio tem sido trabalho de 
physiologistas, que, tendo notado uma certa 
disposição na rã, no coelho e no cão, julga
ram bem transportados estes conhecimentos 
para o homem. 

Ex-istem na espessura do musculo cardía
co ganglios nervosos cuja descoberta está li
gada a Remak. Considerados por Kõlliker 
como o resultado de um grande desenvolvi
mento do nevrilema, os trabalhos de Budge, 
Bidder, Remak, Lee, Stannius, Goltz e'Dogiel 
não deixaram duvida alguma sobre a sua na
tureza nervosa. Com o nome dos auctores 
que particularmente os estudaram, descre-
vem-se três ganglios de extrema importância 
physiologica : o ganglio de Remak, situado 
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perto da embocadura das veias cavas; o gan-
glio de Bidder, ao nivel a válvula mitral; o 
ganglio de Ludwig, situado no scepto inte-
rauricular. 

Sabe-se. que existem os ganglios; a con
fusão reina em tudo o mais. 

Serão ganglios absolutamente análogos 
aos ganglios espinhaes? 

Serão agglomerações ganglionares, mais 
particularmente nos pontos acima indicados? 

Schklareswki admittia esta disposição em 
grupos, formando dois anneis : um no sulco 
auriculo ventricular; o outro, em angulo re
cto com o precedente, no sulco interauricu-
cular. 

D'esta opinião aproxima-se a de Ranvier. 
Segundo este notável histologista, os ganglios 
cardíacos não são absolutamente análogos 
aos ganglios espinhaes: são simples agglo
merações cellulares, mais ou menos abun
dantes, tendo o aspecto de glóbulos regula
res isolados ou dispostos em grupo, forman
do, n'este caso, pequenos ganglios. 

De grosso núcleo situado n'um dos poios 
(Ranvier), massa central granulosa, as cel-
lulas que os formam são providas d'uma ca
psula, que Ranvier só admitte para as cellu-
las nervosas da peripheria. 

Ludwig, Bidder, R. Wagner, julgam estas 
cellulas apoiares e unipolares; Kõlliker jul
ga estas ultimas as mais numerosas; Frey, 
emfim, só admitte as cellulas unipolares. 
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Friedlander refuta as asserções de Kollï-
ker e de Frey, não admittindo senão cellulas 
multipolars, sendo, pela maior parte bipo
lares, opinião acceita por Beale. 

Beale, Julius Arnold e Ranvier assignam 
a estas cellulas uma disposição particular: o 
núcleo, que se encontra debaixo da capsula, 
está em relação com uma fibra nervosa, em 
volta da qual se enrolaria uma outra mais 
delgada ; as voltas d'esta fibra se tornam cada 
vez mais cerradas á medida que se aproxi
mam da cellula, perdendo-se, finalmente, na 
substancia envolvente de natureza fibrillar 
(Ranvier). 

Esta cellula tem dois prolongamentos : um 
rectilíneo, o outro em espiral. A fibra espi
ral tem para resultado augmentar considera
velmente as superficies em presença. Ran
vier compara esta estructura á análoga dos 
apparelhos de inducção e dos galvanomètres. 

Que relações teem as fibras nervosas com 
os ganglios cardíacos? 

A resposta é difficil de dar, porque taes 
relações, se não são absolutamente desco
nhecidas, não passam de meras hypotheses. 

Emquanto que uns, como Kõlliker, sup-
põem que os ganglios apenas teem conne-
xões com o sympathico, outros, como Beale, 
acreditam que as connexões são as fibras do 
vago, ou que, pelo menos, a ausência de re
lações com o pneumogastrico não pôde ser 
provada. 
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Eis a hypothèse de Ranvier: — o prolon
gamento rectilíneo da cellula ligal-a-hia ao 
pneumogastrico; o prolongamento espiral ser
viria para relacionar entre si as différentes 
cellulas, cujo agrupamento forma o ganglio. 

São obscuras as relações dos ganglios com 
as fibras dos nervos cardíacos, e não menos 
as terminações dos nervos no coração. 

Conservam as fibras todas as partes que 
as constituem até á sua terminação? 

Gomo terminam na fibra muscular? 
Vejamos as différentes opiniões que os 

auctores teem emittido. 
Os nervos conteem tubos delgados com 

myelina misturados a um numero pouco con
siderável de fibras de Remak (Kõlliker), per
dendo a myelina muito antes de chegarem á 
sua terminação. Esta ausência de myelina a 
uma certa distancia da sua terminação levou 
Volkmarne Bidder a julgar que as fibras ner
vosas intra-cardiacas pertenciam ao sympa-
thico. Tal opinião é errónea. Se não apparece 
a myelina perto da terminação das fibras ner
vosas é porque a perderam a uma certa dis
tancia; além d'isso, a ausência de substancia 
medullar não implica natureza sympathies, 
porque, como Ranvier o faz notar, em certas 
regiões, o sympathico possuefibras com mye
lina, e o systhema cerebro-espinhal possue 
fibras sem ella. 

Terminarão as-fibras por placas motoras, 
como Krause affirma? 
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Terminarão por extremidades livres, como 
Kulliker suppõe? 

Terminarão por uma rede ramificada, co
mo Schweigger-Seidel diz tel-as visto na rã? 

Terminarão livremente nas fibras muscu
lares, como Langerhans admitte? 

Existirão duas redes nervosas, uma inter
fascicular de mais pequenas malhas, mas 
communicando com a primeira, e constituin
do as terminações nervosas, como Leo Ger-
lack estabeleceu? 

Pela diversidade de opiniões se vê a dif-
ficuldade do assumpto. Nada ha bem estabe
lecido até hoje sobre a terminação das fibras 
do coração. Vejamos a opinião do notável his-
tologista, Ranvier. 

Servindo'-se do methodo de coloração pelo 
vidro1, Ranvier julgou-se auctorisado a po
der affirmar que quando o nervo chega ao 
feixe muscular, o seu diâmetro é pequenis-

i Prepara-se antecipadamente uma mistura de chloreto de 
oiro e de acido fórmico., faz-se ferver e deixa-se refrescar antes 
de a empregar. (Uma parte de acido fórmico para cpatro de uma 
solução de chloreto d'oiro a 2 p. c) . Ligando todos os outros 
vasos, injecta-se pela aorta, no coração, um ou dois centímetros 
cúbicos da mistura, e o órgão inteiro é mergulhado na mesma 
solução durante uma hora. Abrem-se então as auriculas, lavam-
se com agua distillada, expõem-se em seguida á luz para obter 
a reducção do ar. Este eífeito pode demorar dez, doze e mesmo 
vinte e quatro horas a produzir-se. Quando elle é suficiente, o 
scepto interauricular é destacado debaixo da agua por meio de 
finas thesouras, e guardado em preparação na glycerina simples 
ou addicionada d'acido fórmico (Ranvier). 



simo, medindo uma, duas ou três millesimas 
de millimetre, e geralmente meia millesima. 
As flbrillas nervosas entram então na fibra 
muscular, e, dividindo-se e sub-dividindo-se 
na sua espessura, penetram nas cellulas mus
culares até á visinhança dos núcleos, anasto-
mosando-se dentro da cellula \ 

Taes são os conhecimentos que, na actua
lidade, se possuem da innervação cardíaca. 

Extremamente rico em elementos nervo
sos, de harmonia com as funcções tão im
portantes, tão activas, tão rhythmicas e tão 
continuas, o coração apresenta uma grande 
difflculdade quando n'elle se querem estudar. 

Como vimos, no estudo anatómico do sys-
tema nervoso cardíaco, ha pontos perfeita
mente conhecidos e que todos podem obser
var, e ha outros obscuros, que necessitam 
de novos estudos desembaraçados um pouco 
da physiologia. Não possuo observações do 
que ha de miúdo nos nervos do coração : apre
sento as duvidas como me foram transmi
tidas pelos auctores que consultei. 

No estudo anatómico dos nervos dos co
ração comprehende-se, sem duvida a origem 
d'esses nervos: julguei, porém, que, pelas 
relações com a parte physiologica, é mais 
conveniente fallar da origem na 2." parte do 
nosso estudo. 

i Ranvier, Leçons d'anatomie générale, 1880, pag. 153. 

» 
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P H Y S I O L O G I A 

CAPITULO I 

E s b o ç o h i s t ó r i c o 

Não me perderei ern longas considerações 
históricas, pois que quero reduzir o meu tra
balho ao preciso e ao positivo. Indo até Ga
leno,1 ojniciador da medicina scientiflca, va
mos ali encontrar uma hypothèse, que, com 
ligeiras modificações, foi adoptada até 1811, 
época em que Legallois aventou uma outra. 

Galeno acreditou na independência do co
ração, depois de haver mostrado que o co
ração de um animal continua a palpitar de
pois da destruição da espinhal medulla, e que 
palpita mesmo separado do peito. 

Soccorrendo-se d'estes dados experimen-
taes, e tendo observado a persistência dos 
movimentos cardíacos depois de haver liga
do os nervos e vasos do pescoço, o que o fa
zia suppor que o coração é independente do 

» 4 
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cérebro, inaugurou a doutrina da indepen
dência do coração, que, mais tarde, tão ar
dentemente foi sustentada por Haller. 

Galeno notou que uma parte do pneumo-
gastrico ia terminar no coração; mas consi
derou aquelle nervo, não como nervo motor, 
mas como sensitivo, visto que o órgão cen
tral da circulação se contraída mesmo fora da 
cavidade thoracica, o que, para elle, consti-
tuia uma prova peremptória de que não pre
cisava de nervos motores para executar os 
seus movimentos próprios. 

«Le cœur, pour faire mouvement double 
par diastole c'est-à-dire dilatation, ou systole 
c'est-à-dire contraction, n'a pas besoin de 
mouvement voluntaire. Mais les muscles n'ont 
pas mouvements semblables au cœur, et sans 
volonté ne se pourraient jamais faire» h 

A douctrinade Galéno pôde resumir-se no 
seguinte: —A força do coração, a faculdade 
de se mover, está n'elle próprio; o coração, 
porém, é ligado ao cérebro por um nervo 
sensitivo. 

E' bem certo que, desde Galeno até Le-
gallois, appareceram ideas que discordavam 
da dominante; mas foram ellas tão despren
didas de verificação experimental, que nem 
sequer conseguiram arredar os espíritos por 
algum tempo. 

i Galeno, De Vntililé des parties, traducção de, Daremberg. 
» 
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Assim, Piccolomini, pelo fim doseculaxvi, 
attribuia os movimentos cardíacos ao vago; 
mas Longetx affirma que aquelle auctor não 
fez experiência alguma n'esse sentido. 

Assim,, Willis suppoz que os movimentos 
do coração eram commandados pelo cerebel-
lo, chegando as ordens ao seu destino pela 
via do pneumogastrico; mas faltou-lhe a ve
rificação experimenta], que o convenceria da 
enormidade do seu erro. 

E' no fim do século xvu que a doutrina 
da independência do coração é defendida com 
ardor. 

Experimentadores, taes como Riolan, Mor-
gagni, Vieiissens e Berger, procuraram os 
resultados da secção do vago. 

Dos animaes operados, uns morreram pas
sadas algumas horas, em quanto que outros 
sobreviveram maior lapso de tempo. 

Haller julgou concluir d'estas experiên
cias com rigor —que o vago não tem acção 
alguma sobre o coração. 

Haller repetiu as experiências de Galeno, 
e, notando sempre a independência do cora
ção, avançou que a contractilidade cardíaca 
depende de uma propriedade commum ao 
tecido muscular —a irritabilidade, cujo es
timulo seria o sangue. Haller foi verdadeiro, 
embora não fosse completo. 

1 Anat. et phys. du système neroexise, t. il, pag. 309. 



30 

E' bem verdade que a força das pulsações 
cardíacas está na rasão directa da quanti
dade de sangue, verdade de que Marey deu 
uma demonstração peremptória. 

Para Haller, o sangue não só era o mo
tivo da contracção cardíaca, mas também o 
do rhythmo —outra verdade de que Dastre 
e Mçrat deram demonstração cabal. 

Antes de Haller, Vieussens e Boerhaave 
deram explicações do rhythmo cardíaco, que, 
se não foram verdadeiras, foram engenhosas 
e dignas de citação. # 

Vieussens attribuia-o ú innervação e á ir
ritação sanguínea, hypothèse de palpite, visto 
que lhe faltou a sancção scientiftca. Boer
haave julgou que o rhythmo tinha a sua causa 
na passagem do sangue pela aorta e artéria 
pulmonar. Na occasião em que o coração ex-
pelle o sangue para aquelles vasos, entre os 
quaes existem os nervos do coração, estes 
seriam comprimidos, dando logar á resolu
ção cardíaca. 

Haller refutou as explicações de Vieussens 
e de Boerhaave, e a sua douctrina foi geral
mente a admittida até á occasião das famosas 
experiências deLegallois (1808 a 1812), embo
ra já Scarpa houvesse mostrado que o coração 
recebe nervos do sympathico como do vago. 

Legallois avançou que a actividade car
díaca provinha de todos os pontos da espi
nha medulla. 

As suas experiências consistiram na se-
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cção da medulla em différentes alturas e na 
destruição cie parte ou de toda. 

Legallois observou que a destruição da 
medulla cervical e dorsal é rapidamente mor
tal nos coelhos de vinte dias, emquanto que 
a destruição da medulla lombar não dá a 
morte senão um minuto ou minuto e meio 
mais tarde. 

Depois de observar que a destruição da 
medulla lombar não é seguida de morte nos 
coelhos de menos de dez dias, e que a des
truição de toda é seguida de morte em todas 
as idades, concluiu que a porção da medulla 
que é preciso destruir para produzir a morte 
é tanto mais extensa quanto o animal é mais 
novo e a capacidade do apparelho circulató
rio é menor, e que, em resumo, o coração 
recebe o principio dos seus movimentos de 
todos os pontos da espinhal medulla. 

As conclusões de Legallois foram refuta
das, antes de produzidas, por Spallanzani e 
Zimmermann e por todos os que tinham já 
demonstrado que os movimentos cardíacos 
persistem depois de destruída a medulla, e 
mesmo fora do peito. 

Mas Legallois, que previa estas objecções, 
negou que taes movimentos fossem capazes 
de entreter a circulação: a persistência dos 
movimentos cardíacos só seria indicada quan
do determinassem o escoamento de um jacto 
de sangue rutilante, provindo das carótidas 
Ou das artérias dos membros. 
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Todos os auctores clássicos de physiolo-
gia, desde 1812até 1845, acceitoram a doutrina 
de Legallois, não fazendo menção alguma da 
acção do pneumogastrico. 

Alguns factos contradictorios foram, com-
tudo, assignalados. Wilson Philip repetiu as 
experiências de Legallois em rãs, 'e notou 
que, n'estes animaes, a destruição completa 
da medulla não é seguida da suspensão dos 
movimentos cardíacos. Observou o mesmo 
nos coelhos, precedendo a operação de uma 
pancada sobre a cabeça com o fim de os entor-, 
pecer.. Gift, Treviranus, Nasse, Wedemeyer 
e Flourens chegaram também aos resultados 
obtidos por Wilson Philip. 

Mayer (de Bonn) observou uma accelera-
ção enorme dos movimentos cardíacos depois 
da secção dos vagos. * 

Proximo do termo dó periodo da doutrina 
de Legallois, era adoptada uma opinião mix
ta, que Muller formula do modo seguinte: 2 

«La souree constante des contractions du 
cœur est en primier lieu la force motrice du 
nerf grand sympathique; mas la cause con
servatrice et excitatrice de cette dernière ré
side dans le cerveau et la moelle épinière.» 

Magendie exprime assim o resultado im
profícuo dos seus trabalhos sobre o assum-

i Citação de Longet, obr. cit. 
2 Manuel de physiologie, traducç. do Jourdain, 1845, t. I, 

pag. 154. 
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pto em questão: v «Le pourquoi des phéno
mènes n'est pas facile à donner en physiolo
gie; les diverses explications du mouvement 
du cœur en sont une preuve palpable. Les 
organes qui transmettent au cœur l'influence 
de la moelle épiniëre et du cerveau sont des 
filaments nerveux provenant de la huitième 
paire et peut-être un grand nombre de filets 
des ganglions cervicaux du grand sympathi
que. J'ai, à diverses reprises, cherché à dé
terminer si les ganglions cervicaux et même 
le premier thoracique avaient une action sur 
lé*cœur, mais je n'ai rien obtenu de satisfai
sant et je n'en ai remarqué aucune influence 
directe.» 

Desde esta epocha, os estudos da physio-
logia do coração entram n'uma phase de luz. 
A descoberta dos ganglios intra-cardiacos 
por M. Remak em 1844; a experiência de 
Volkmann que mostrou que a secção da base 
do coração conduz, na maior parte das vezes, 
este órgão ao repouso, experiência repetida 
e modificada por Ludwig em 1848, por Sta-
nius em 1852, por Heidenhainn em 1854 e 
por outros, inauguraram o período contem
porâneo. 

Os irmãos Weber demonstraram em 1845 
que a excitação da medulla alongada e dos 
vagos retarda os movimentos do coração. 

i Précis élémentaire de physiologie, 1825, 2.» ediç., pag. 399. 
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Este facto, annunciado primeiramente no 
congresso scientiflco medico reunido eirfNa-
poles, tornou-se publico no flm do mesmo 
anno. 

Pela mesma época, Cl. Bernard chegou 
indirectamente ao mesmo resultado: — aus
cultando um cão durante a galvanisação dos 
vagos, notou a suspensão dos movimentos 
cardíacas. y Qb obBbÍYlJofí ,B]j t 

Pûuco tempo depois, Budge observou o 
mesmo facto, tornando-o publico em 1846 nos 
Archivos de Muller. 

Foi assim inaugurada a doutrina dos ner
vos paralysantes, doutrina que tem sido ac-
ceita geralmente, mas que não sahiu incó
lume dos famosos golpes vibrados por Mol-
leschott, Hufschmied, Schiff, Legros e Onimus 
e por outros auctores de subido credito scien
tiflco. , 

Proseguir na historia das doutrinas apre
sentadas para a explicação dos movimentos 
cardíacos equivaleria a tratar a questão n'este 
capitulo. 

O periodo contemporâneo será desenvol
vido á medida da discussão critica. 

E' essa discussão o objecto d'esté tra
balho. 

q '3 
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CAPITULO II 

Leis da actividade do coração 

O assumpto d'esté capitulo é de extrema 
importância. 

A doutrina dos nervos paralysantes é anti-
physiologica. 

Experiências interpretadas com o fim de 
obter explicação para o rhythmo cardíaco, le
varam um grande numero de physiologistas 
a acceital-a. Do jogo combinado dos accele-
radores e moderadores cardíacos nasceria o 
rhythmo. 

Se se demonstrar que a successão regu
lar e periodica dos movimentos cardíacos é 
independente da influencia dos vagos, não 
haverá mais necessidade de nervos paralysan
tes, e as experiências de Weber e Budge de
verão ser interpretadas de modo différente. 
E' por isso que, antes de expor e discutir as 
doutrinas modernas para a explicação das 
pulsações do coração, estudarei as leis de 
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actividade d'esté órgão, entre os quaes figu
ram, pela sua grande importância, a lei da va
riação periodica cia excitabilidade cardíaca 
e a lei da uniformidade do trabalho ou do 
rhythmo do coração. Estas duas leis, com-
quantojaconhecidas ha alguns annos, só hoje 
teem a verdadeira explicação. 

Descoberta a primeira por Morey, a se
gunda por Cyon, ambas obtiveram confirma
ção e explicação completa nos modernos es
tudos de A. Dastre. * 

O rhythmo cardíaco tem a razão sufficiente 
na lei da variação periodica da excitabilidade 
cardíaca, mas esta mesma lei tem a explica
ção experimental, a localisação que lhe foi 
assignada, nos notáveis estudos de Dastre. 

A variação periodica da excitabilidade de
pende da parte muscular ou da parte ner
vosa do apparelho myocardio-nervoso? De
penderá de ambas? 

A uniformidade do rhythmo cardíaco de
pende da constituição anatómica do coração 
ou é determinada pelo systema nervoso? 

Vejamos. 

i Journal de l'anat. el phys. dé Robin, 1882, pag. 433. 
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1.° 

A lei da variação periodica da excitabilidade cardíaca 
é uma lei muscular 1 

Bowditch, em 1872, notou que excitações 
idênticas do coração em todos os tempos da 
sua revolução não produzem sempre o mes
mo effeito. Experimentando em animaes de 
sangue frio, observou que, «n'umas vezes, a 
excitação dava logar a uma pulsação que se 
intercalava na serie dos movimentos cardía
cos, e que, n'outras, a excitação era ineffi-
caz.» 

Bowditch, que notou a diversidade dos 
resultados, não pôde precisar a razão do fa
cto. 

Marey resolveu a questão 2. Notou que a 
diversidade dos resultados da excitação pren
dia com a época da revolução cardíaca em 
que era applicada. Quando é na phase sys-
tolica nada produz; quando surprehende o 
coração na phase diastolica, produz uma con
tracção intercalar. 

Marey concluiu que o coração é refractá
rio ás excitações eléctricas no período da sua 

i A. Bastre, Lois de l'activité du cœur. 
2 Marey, Recherches sur les excitations électriques du cœur. 

Journal de Variât, et phys., 1877, pag. 60. 
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revolução comprehendido entre o extremo da 
diastole e o fim da systole. 

O coração, portanto, durante a sua revo
lução apresenta dois estados diversos e con
trários sob o ponto de vista da resposta á 
excitação: n'um é excitavel; n'outro, não o é. 

Tal é a lei que os physiologistas hoje co
nhecem sob a denominação de lei da inex-
citabilidade cardíaca, que mais propriamente 
deve chamar-se— lei da variação periodica 
da excitabilidade cardíaca. 

A figura 1, extrahida da memoria de Ma-
rey, mostra e faz comprehender a realidade 
da lei da variação periodica. 



Fig. 1 
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A linha 00 representa a origem commum 
das revoluções cardíacas, durante as quaes 
as excitações são feitas. Faz-se a excitação 
no começo de uma systole (linha 1); depois 
n'um momento mais avançado da systole (li
nha 2); emfim n'um momento mais tardio 
ainda (linha 3). 

Taes excitações foram inefficazes. E' des
de que o coração entra em diastole que s§M 
excitações começam a produzir effeito; e a 
reacção é tanto maior quanto a excitação en
contra a diastole n'uma phase mais adianta
da (linhas 4, 5, 6, 7 e 8). 

Tal era o estado da questão em 1877, quan
do Marey divulgou a interpretação que deu 
aos factos já notados por Bowditch. Em 1879, 
Marey restringiu um pouco as asserções ab
solutas de dois annos antes, não consideran
do o coração na sua phase systolica como 
absolutamente inexcitavel. 

Com effeito, a différence que, sob este pon
to de vista, se nota entre as phases diastolica 
e systolica é a seguinte: a phase systolica é 
menos excitavel que a diastolica, e de tal modo 
que uma excitação sufficiente para a segunda 
é inefficaz para a primeira; se, porém, a ex
citação augmentar de força, virá um momento 
em que ella é efficaz. 

Resumindo, o coração apresenta periodi
camente uma diminuição de excitabilidade 
em quanto se contrahe. 



42 

«Plus l'intensité des courants employés 
est grande, plus cette phase est courte; elle 
se réduit aus premiers instants des périodes 
systoliques, puis disparaît complètement si 
l'excitation est plus forte encore '.» 

A. Dastre reduz a quatro os argumentos 
para demonstrar a exactidão da lei da varia
ção periodica da excitabilidade: 

1.° A necessidade de uma excitação mais 
forte para produzir a contracção cardíaca, á 
medida que se aproxima o começo da sys- -
tole espontânea. 

2.° A amplitude menor da contracção pro
vocada por um excitante, á medida que se 
aproxima o começo da systole espontânea. 

3.° A demora maior que separa o momen
to da reacção do momento da excitação (tem
po perdido d'Helmholtz) a medida que se 
aproxima o começo da systole espontânea. . 

4." Ascircumstancias geraes que augmen
ta m a excitabilidade cardíaca supprimem o 
periodo refractário ou diminuem a sua ex
tensão. 

A variação periodica da excitabilidade car
díaca dependerá da parte muscular ou da par
te nervosa do apparelho myocardio-nervoso? 
Dependerá de ambas? 

i Marey, C. Rendus. Acad, des Sc, 28 de julho de 1879. 
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A questão, resolvida por Dastre e Morat \ 
já havia chamado a attenção de eminentes 
physiologistas como Milne Edwards e Cl. Ber
nard, mas faltou-lhe a sancção superimental 
que á questão deram os dois primeiros. 

Milne Edwards, depois de haver conside
rado os diversos focos de innervação cardíaca 
(cérebro, medulla, grande sympathico, gan-
glios intra e extra-cardiacos) concluiu que a 
contractilidade do coração é independente do 
systema nervoso 2. 

O mais notável de todos os physiologistas 
exprimia-se sobre a questão do modo seguin
te: «Nous devons déjà pressentir que cet or
gane musculaire possède la propriété de se 
contracter sans l'influence du système ner
veux 3.» 

Milne Edwards e Cl. Bernard apoiam as 
suas conclusões em simples dados theoricos, 
que não mereceram muita consideração a 
Miot4. Este ultimo refuta como pôde os argu
mentos d'aquelles dois physiologistas, dizen
do que «si le cœur jouit, comme tout muscle 
d'une irritabilité essentielle, celle-ci comme 
partout ailleurs, ne peut donner lieu à la con-

1 C. Rendus de l'Acad. des Se, i l de agosto de 1879. 
2 Leçons sur la pliys. et anat. comp. des homm. et des 

anim.,, 1859, 4.» 
s Leçons sur les propriétés des tissus vivants, 1866, ipag. 

449 (Cl. Bernard). 
4 L'innervation du cœur, 1876. ' 

5 
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tractilité sans l'influence d'une portion quel
conque du système nerveux1.» E' forçoso con
fessar que os argumentos de Milne Edwards 
e Cl. Bernard se prestavam um tanto a refu
tação, o que Miot aproveitou habilmente. 

A's asserções d'aquelles dois auctores fal
tava a verificação experimental de que mais 
tarde se serviram Dastre e Morat. 

E' bem certo que o coração é um órgão 
muscular paradoxal, como lhe chamou Cl. 
Bernard. Com effeito, se ha analogias entre o 
musculo cardíaco e os outros músculos da 
economia, ha também, o que muito vale, diffe
rences bem pronunciadas. 

Se se procura a variação da excitabilidade 
muscular, muito pouco se encontra de aná
logo ao coração. 

Uma excitação n'um musculo augmenta 
o effeito produzido por uma outra anterior 
separada por um pequeno intervalle: os ef-
feitos de uma serie de excitações sommam-se 
para darem logar ao tétano; no coração dá-se 
exactamente o contrario : uma excitação exer
cida durante o periodo de actividade de outra 
anterior fica sem effeito, ou produz pequeno 
effeito se ella fôr de subida intensidade. 

Comtudo, os physiologistas tendem a pro
curar nos músculos alguma coisa de análogo 
ao que se passa no coração. 

' i Miot, obra cit., pag. 31. 
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Marey é um dos mais empenhados. Jul
gou encontrar vestígios de analogia nas re
centes experiências de Boudet. 

«Si l'on prend comme excitants des dé
charges très faibles de condensateur et qu'on 
envoie à un muscle gastrocnémien de gre
nouille deux décharges successives, les effets 
des deux secousses provoqués dans ce mus
cle s'additionnent pour produire un raccour- -
cissement total plus grand que celui qui ré
sulte d'une secousse isolée. Or, si l'on rap
proche de plus en plus l'une de l'autre les 
deux excitations électriques, on voit q'ue le 
raccourcissement total qui résulte de l'addi
tion des deux seceusses devient moindre 
.quand l'intervalle entre les deux excitations 
est très petit (2 a 3 millièmes de seconde). 
Ainsi, on n'a pas trouvé, à proprement par-
1er, de période réfractaire du muscle gastro
cnémien, car le raccourcissement produit par 
les deux excitations a toujours été plus grand 
que celui que provoque une excitation unique: 
mais, comme ce raccourcissement est moin
dre que celui qui résulte de deux secousses 
moins voisines l'une de l'autre, il semble pro
bable que la seconde excitation, quand elle a 
été trop rapprochée de laprimière a trouvé le 
muscle moins excitable.-» 1 

i Marey, la circulation du sang., 1881, pag. 49, cit. de A. 
Bastre. 

* 
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Experiências relativas ao fado cm queslào 
por Daslre e Moral 

E' preciso para resolver a questão, isto é, 
para se saber com qual dos elementos do 
apparelho myocardio-nervoso prende a va-
riaçãoperiodica, provocar, o rhythmo de uma 
parte do coração desprovida de ganglios, e 
excital-a nos dois períodos da revolução. Por 
esta razão é escolhida a ponta do coração. 
O rhythmo é produzido por effeito de excita
ções eléctricas. Heidenhain submettia a ponta 
do coração á acção da corrente contínua, e 
observava uma primeira contracção quando 
fechava a corrente, contracção seguida de 
uma serie decontracçõesrhythmicas, que per
sistiam durante a passagem da corrente. 

Dastre não se serve da corrente contínua, 
por esta dar logar a duas ordens de incon
venientes: 1." a corrente contínua produz de
composições, cujos elementos se accumulam 
contra os eléctrodos, modificando a excita
bilidade do musculo e impedindo que o rhy
thmo se mantenha regular pelo tempo neces
sário; 2." produzido o rhythmo, é necessário 
excitar o coração, o que, usando da corrente 
contínua, só poderia ser conseguido empre
gando um segundo circuito em relação com 
um apparelho de inducção e, em momento 
opportuno, sobrepondo uma serie de descar-
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gas á corrente contínua, que, n'este caso, 
deixava de o ser e perturbava o rhythmo. 

Daslre serve-se então das correntes indu
zidas, bastando, para o effeito, que o numero 
de interrupções seja superior a 50 por se-

- gun do. 
Aproveita as vantagens do apparelho de 

inducção com diapasão interruptor de 200 vi
brações por segundo. 

Para fazër as descargas depois de entretido 
o rhythmo, faz no apparelho o seguinte arti
ficio: introduz, antes de principiar a expe
riência, no circuito inductor uma bobina de 
fio fino, que exerce o papel de resistência, 
que pôde ser supprimida rapidamente,, se-
guindo-se, portanto, o augmento instantâneo 
na corrente induzida. 

A resistência é calculada com o fim de a 
sua suppressão dar uma corrente forte, mas 
incapaz de provocar o tétano. 

Serve-se d'uma bateria formada de oito 
elementos de Daniell. A resistência é consti
tuída por cem metros de fio de maillechort 
(liga de cobre, nikel e zinco) de V8 de milli
metre de diâmetro. 

Primeira experiência. Depois de produ
zido o rhythmo na ponta do coração, faz inter
vir uma excitação em a (hg. 2) no começo da 
systole. E' inefficaz, sendo certo que seria 
efflcaz na phase diastolica. 
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Segunda experiência. Depois de produzi
do o rhytbmo, faz intervir ama excitação em 
b, no começo da diastole. 

E' efficaz, como se vè na fig. 2. A mesma 
excitação applicada um instante depois em 
c é inefflcaz porque coincide com a phase da 
systole. 

Fia. 2 

As restantes experiências de Dastre cor
roboram os resultados d'estas duas, e todas 
ellas demonstram a mais completa analogia 
entre os resultados obtidos pela experimen
tação na ponta do coração e a experimenta
ção in totO'. 

A lei da variação periodica da excitabili-
dade'cardiaca é, evidentemente, uma leimus-
cular. 

Para completar a analogia do que se passa 
quando se excita a ponta com o que produz 
a excitação no coração inteiro, vem ainda o 



49 

facto de se provocar uma contracção inter
calar, se se faz actuar uma forte excitação no 
periodo systolico da ponta. 

E' o conhecimento da variação periodica 
da excitabilidade cardíaca o que nos explica 
as duas seguintes propriedades do musculo 
cardíaco : executar movimentos descontínuos 
sob a acção de correntes contínuas, e, sob a 
acção de excitações descontínuas, tomar um 
rhythmo de movimento que não está em rela
ção com o numero d'ellas. 

Estas duas propriedades teem a sua expli
cação na inexcitabilidade periodica do cora
ção 1. 

0 rhythmo cardíaco é propriedade do tecido muscular 

* Esta parte é de máximo interesse, e, por 
isso, reclama especial attenção. Deve ser con
siderada a pedra angular, a base de todo o 
estudo sobre o assumpto que serve de épi
graphe a este trabalho. 

Demonstrado que a lei da inexcitabilidade 
periodica do coração é uma lei muscular, es
tava intrinsecamente demonstrado que o rhy-

i Maroy, C. Rendus de ÏAccul. des Sc, 28 de julho de 188», 
cit. de Dasfrc. 
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thmo'cardíaco é uma funcção do tecido mus
cular. 

Levemos a conclusão"á evidencia. 
Ha a considerar de um lado a opinião dos 

que suppõem o rhythmo uma funcção do sys
tems nervoso, e do outro a d'aquelles que 
suppõem que elle é uma funcção do tecido 
muscular. 

Para os primeiros, era coisa fácil susten
tar a sua opinião desde que fos'se uma ver
dade scientiflca a existência de nervos acce-
leradores e moderadores, que, pelo seu jogo 
antagonista, dariam logar ás alternativas de 
contracção e de dilatação. 

Esta hypothèse foi reforçada por Stan-
nius, que julgou demonstrar a realidade de 
representantes d'aquellas duas espécies de 
nervos nos ganglios intra-cardiacos. 

Bernstein e Bowditch, por uma serie de 
experiências, concluíram que o rhythmo per
tence ao systema nervoso ganglionar. 

Estes experimentadores praticaram «a se
paração physiologies» da ponta do coração, 
exercendo uma fói-te constricção na união do 
terço superior com os dois terços inferiores 
do ventrículo. Observaram que a parte su
perior (que contem os' ganglios) continuava 
a pulsar, emquanto que a inferior (puramente 
muscular) se conservava inerte. 

D'aqui a conclusão que acima fica. 
Para os segundos, a empreza foi mais 

difficil, mas a conclusão foi mais rigorosa. 
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Embora Brown-Sequard e Schiff coïïabo-
rassem n'este sentido, a demonstração dire
cta de que o rhythmo cardíaco é uma funcção 
muscular foi dada por Eckhard e Heidenhain : 
Eckhard observou o movimento rhythmicoda 
ponta submettida á acção de uma corrente 
eléctrica contínua; Heidenhain observou fa
cto idêntico. Estas experiências foram repe
tidas, e o seu resultado foi confirmado por 
Dastre, Morat e Ranvier. 

As observações d'estes auetores levavam 
com segurança á conclusão do exclusivismo 
do musculo sobre o rhythmo; comtudo, as ex
periências de Bernstein e Bowditch, que go-
savam de grande auetoridade sobre o assum
pto em questão, pesavam um pouco sobre a 
consciência dos seus contradictores. 

Fr. Franck resolveu a questão e dissipou 
os escrúpulos. Franck fez no congresso me
dico internacional, que se reuniu em Lon
dres em 1881, o exposto critico de todos os 
trabalhos sobre o assumpto. 

Distinguiu as experiências em três se
ries: ' 

l.a Serie.— A ponta do coração separada 
do animal, não submettida a uma circulação 
artificial, recebe excitações eléctricas e reage 
por movimentos rhythmicos. 

i A. Dastre, log. cit. 
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São as experiências de Eckhard, Heide-
nb'aip, Ranvier, Dastre e Morat. 

2.a Serie. —A ponta do coração isolada, 
recebendo sangue desprovido de fibrina, dá 
pulsações espontâneas e regulares. 

São as experiências de Bowditch, Luciani, 
Rossbach, Merunowicz, a que Franck deu 
grande importância, que consistiam na liga
ção do coração sobre uma cânula ao nivel 
do sulco auriculo-ventricular, de maneira a 
continuar a irrigação do musculo. 

O liquido exercia o papel de corrente elé
ctrica na provocação dos movimentos rhy-
thmicos. 

3.a Serie. — A ponin do coração, separada 
«physiologicamenle» da base por uma cons-
tricção muscular, apresenta movimentos rliy-
thmicos em certas condições de circulação \n-
trinseca. 

Estas experiências, devidas a Ludwig, Mi
chael Foster, Luchsinger e Gaskell, são a re
petição das de Bernstein e Bowditch, mas corn 
a addição do elemento—pressão. 

Fazendo intervir a pressão, o resultado 
foi absolutamente opposto ao observado por 
estes dois últimos experimentadores. 

Eis as duas conclusões tiradas por Fr. 
Franck: 

l.a Que a influencia dos ganglios do cora-
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ção não é indispensável para a producção dos 
movimentos rhythmicos d'esté órgão. 

2.a Que a funcção rhythmiça parece per
tencer propriamente á fibra muscular car
díaca. 

O rhythmo cardíaco é, portanto, uma func
ção do tecido muscular do órgão. 

3.° 

0 rhythmo é o resultado de dois factores : 
nutrição e pressão 

Analysandoos resultados obtidos por Bow-
ditch e Bernstein, e confrontando-os com os 
obtidos por Ludwig, Luchsinger, etc., vemos 
que estes últimos realisaram o rhythmo da 
ponta do coração irrigando-a de liquido e au-
gmentando a pressão. Fizeram a separação 
«physiologies» por uma compressão circular 
exercida, como no processo de Bernstein, na 
união do terço superior com os dois terços 
inferiores. A ponta do ventrículo conservava-
se inerte e cheia de sangue; mas, elevando 
a pressão pela compressão da aorta, viram 
que a ponta, até então immovel, executava 
movimentos de um rhythmo particular e inde
pendente do do resto do órgão. 

Vários experimentadores teem procurado 
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o liquido mais próprio a favorecer a excita
bilidade do coração. 

Todos affirmam que a influencia do liqui
do depende de umas certas propriedades chi-
micas e physicas. 

O sangue, o soro e a lympha são os mais 
próprios. 

E', portanto, a nutrição um dos factores 
do rhythrno. 

O outro factor é a pressão. 
Além das já referidas experiências de Lu-

clwig, Luchsinger, etc., para demonstrar a po
derosa influencia da pressão na determinação 
do rhythrno, temos a experiência dos dois co
rações conjugados externamente, a que Das-
tre dá um valor capital. 

Na aorta com m urn do coração da rã sepa
rado do corpo introduz-se uma cânula, e, em 
seguida, faz-se a separação «physiologica» do 
vértice pelo processo de Bernstein. 
, Uma outra cânula é introduzida na aorta 
da tartaruga, mas intacto o coração. 

Conjugam-se as duas cânulas por meio de 
tubos de caoutchouc inextensiveis. 

Emquanto separados os dois corações, o 
vértice do coração da rã,'separado «phys'iolo-
gicamente» da base, conserva-se immovel e 
cheio de sangue; mas, desde o momento em 
que a conjugação é estabelecida e que a pres
são do coração intacto se pódc transmittir ao 
coração preparado da rã, vô-se que a ponta, 
até então inerte, pulsa regularmente. A pon-
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ta do coração da rã adquire o rhythmo do co
ração da tartaruga, emquanto que as auricu
las conservam o seu rhythmo.próprio. 

Se se accéléra o coração intacto, as pulsa
ções da ponta do coração da rã acceleram-se 
também, conservando uma correspondência 
absoluta. 

E', como se vê, a pressão a rasão sufficien
ts do rhythmo; veremos depois o papel adju
vante do systema nervoso. 

Antes de proseguir, é preciso demonstrar 
que o augmento de pressão actua pela dis
tensão do musculo. 

Ainda serve para a demonstração a expe
riência dos corações conjugados, mas com 
uma determinada modificação. 

O coração da rã, preparado segundo o pro
cesso de Bernstein e com a cânula, é collo-
cado n'um vaso cheio de olco, azeite por 
exemplo. A pressão desenvolvida pela con
tracção do coração intacto (da tartaruga) não 
se vae exercer no interior do coração prepa
rado, mas sim no exterior. 

N'este caso, não se dá a pulsação da pon
ta, facto que, evidentemente, tem a sua ex
plicação na não dilatação em virtude da pre
sença do óleo. 

Logo, o que excita é a distensão do mus
culo cardíaco. * 

1 A. Dastre, log. cit. 
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D'esté modo fica explicado o rhythmo, as
sim como a lei da inexcitabilidade cardíaca: 
a excitabilidade do coração é maior na phase 
diastolica porque a distensão produz uma 
excitação que se junta áquella de que se pro
cura o effeito. 

4." 

A lei da uniformidade do rhythmo é uma propriedade 
do apparelho ganglionar do coração 

Ha aqui a considerar duas coisas distin-
ctas : se existe a lei, e demonstrada a sua exis
tência, d'onde procede. 

uAprès chaque systole provoquée, il se pro
duit un repos conpensateur qui rétablit le rhy-
thme du cœur un instant altéré; de sorte que 
le même nombre de systoles a lieu, soit 
qu'on excite le cc&ur, soit qu'on le laisse à son 
rhythme spontané. L'existence de ce repos 
est très-importante; elle vient confirmer une 
loi que j'ai cherché à établir, à savoir que le 
travail du cœur tend a rester constant. Les 
expériences auxquelles je fais allusion mon
traient que le cœur règle le nombre de ces 
mouvements sur les résistances qu'il doit 
vaincre à chacune de ses systoles : que si on 
élève la pression du sang dans les artères, 
le cœur, devant à chaque systole soulever 
une charge plus forte, ralentit ses battements ; 
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car chacun d'eux constituant une plus grande 
dépense de travail, devra être suivi d'un plus 
long repos.» x 

Marey confirma então a lei já estabelecida 
por elle em 1860, tão contraditada por Lu-
dwig e Gyon. 

«Toutes choses égales d'ailleurs, une con
dition qui facilitera le passage du sang des 
artères dans les veines augmentera la fré
quence des battements du cœur. Récipro
quement, une condition qui rendra ce pas
sage plus difficile ralentira les battements de 
cet organe.» 2 

Esta ultima questão terá o logar por oc-
casião da discussão do nervo depressor de 
Cyon. 

Por agora devemos limitar-nos á lei da 
uniformidade do trabalho cardíaco, que Das-
tre formula assim: A somma dos períodos de 
actividade do coração, em um tempo deter
minado, ê sempre a mesma, qualquer que seja 
a rapides dos movimentos. Com effeito, d'um 
grande numero de experiências feitas n'este 
sentido, é assente que o coração da rã, qual
quer que seja a rapidez dos movimentos, está 
em actividade durante 12 segundos e em re
pouso durante 48. 

i Marey, Journal de l'inat. et Phys. de Robin, 1877, pag. 71. 
. 2 c. Rendas de la Société de biol. (Gaz., nxéd. de Paris, 

1880). (Marey). 



58 

Vejamos a qual dos elementos do appare-
lho myocardio-nervoso pertence a regulari
dade do rhythmo. 

Gomo já temos visto,'uma excitação suffi-
ciente para produzir uma contracção interca
lar quandoé exercida na phase diastolica, não 
produz tal contracção quando é exercida na 
phase systolica: —é a lei da inexcitabilidade 
periodica do coração. 

Porém, apesar de a excitação ser inefflcaz 
para produzir a systole intercalar, é ella se
guida d'um repouso compensador. 

A fig. 3, extrahida do trabalho de Dastre, 
mostra um repouso ab succedendo a uma 
excitação inefficaz ex. : 

Servindo-se do seu processo para entreter 
o rhythmo da ponta do coração e para produ
zir systoles intercalares pela ablação da re-
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sistencia, Dastre demonstra, pelos traçados 
graphicos, que nem as excitações efflcazes 
(as que actuam no momento da diastole) nem 
as inefficazes (as que actuam durante a sys
tole) são seguidas de repouso. 

D'aqui a seguinte differença entre o cora
ção inteiro (nervos e musculo) e a ponta (só 
musculo): o primeiro apresenta repouso com
pensador quando sobre elle actuam excita
ções efficazes ou não; o segundo, isto é, a 
ponta, não apresenta repouso, qualquer que 
seja o effeito da excitação. Logo, a lei da uni
formidade do rhythmo é uma propriedade do 
apparelho ganglionar do coração 1. 

Ahi ficam as duas leis da actividade do 
coração, ambas ellas leis musculares, embora 
o apparelho ganglionar intervenha como ele
mento de segunda ordem na uniformidade do 
trabalho cardiaco. 

Em logar opportuno considerarei como o 
apparelho ganglionar exerce este papel. 

i 0 trabalho de A. Daste, que me deu a substancia d'esté 
capitulo, termina do modo seguinte : «Le cœur reçoit d'ailleurs 
une stimulation qui a son origine dans la nutrition et en second 
lieu une stimulation d'ordre mécanique, due à la pression du 
sang, parfaitement appropriée à. l'entretien d'un rythme régulier. 

«Telle est ia part, de l'appareil musculaire dans le fonctione-
ment de l'organe. Cette partie est considérable, et le rôle du mus
cle cardiaque est tout a fait, dominateur. 

«Quant à l'appareil nerveux ganglionaire, c'est d'abord un 
appareil de perfectionnement. Il functione en aidant l'appareil mus
culaire dans l'entretien du rythme. L'expérience vient de nous 
démonstrer qu'il intervient pour la régulation du travail cardiaque». 

6 



CAPITULO III 

Acção dos pneumogastrioos sobre o coração 

A influencia dos vagos sobre o coração é 
o ponto que tem dado logar a maior numero 
de controvérsias n'este assumpto — innerva-
ção cardíaca. 

Esta questão começou a ter interesse de
pois que os irmãos Weber demonstraram 
que a excitação da medulla alongada e dos 
vagos retarda os movimentos cardíacos, ef-
feito ao mesmo tempo notado por Cl. Ber
nard, e confirmado depois por Budge. 

Das experiências d'estes três physiologis
tes foi tirada a seguinte conclusão, que tem 
dominado quasi todas as doutrinas sobre a 
innervação do coração: o pneumogastrico ó 
um neroo suspensor, inhibitorio ou mode
rador. 

Os que adoptaram este modo de vêr não 
se contentaram com um nervo paralysante, 
o vago: uma multidão de nervos de detenção, 

* 
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de effeitos análogos aos dos vagos, foi posta 
ao uso dos physiologistas. Assim appareceu 
na sciencia a hypothèse dos nervos vaso-dila-
tadores; assim appareceram os nervos mo
deradores dos nervos caloríficos, os frigorí
ficos, etc. E', na verdade, um meio fácil de 
evitar as difficuldades das questões de phy-
siologia, o invento de órgãos antagonistas. 
O coração move-se porque actuam os seus 
acceleradores; este órgão pára porque entra
ram em jogo os seus detensores. Os vasos 
contrahem-se porque estão em actividade os 
nervos vaso-constrictores; elles dilatam-se 
porque funccionam os vaso-dilatadores. Ha 
calor por influencia dos nervos caloríficos; 
ha frio porque os frigoríficos sahiram da sua 
phase de inércia. 

Era um meio fácil de resolver as questões. 
Os inventores dos nervos de luxo esque-

ceram-se.de arranjar um jogo idêntico para 
o diaphragma, que funcciona rhythmicemen-
te, para os músculos intercostaes, etc. 

Que differença haverá entre o funcciona-
mento do coração e do diaphragma? 

Em quanto não demonstrarem que a res
piração abdominal é o effeito dos nervos ac
celeradores do diaphragma, e que a costal su
perior é obra dos moderadores do mesmo mus
culo, declaro que me não converterei a tão 
extravagante douctrina. 

Deixemos esta questão para occasião op
portune. 

http://ceram-se.de
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Em quanto que uns sustentam a acção pa
ralysante clos vagos, outros, como Schiff, Mo-
leschott, Legros e Onimus, não vêem n'esses 
nervos senão adjuvantes da estimulação do 
órgão que innervam. Estes últimos attribuera 
os effeitos observados por Weber e outros á 
fadiga do cordão nervoso em virtude da alto 
potencia da excitação, a excitação eléctrica, 
que elles consideram a mais violenta. 

Os partidários da douctrina de Weber e 
Budge sustentam: 

1.° Que a excitação da medulla alongada 
como a dos vagos dá em resultado: 

a) Quando é pouco pronunciada um retar
damento dos movimentos cardíacos. 

b) Quando é forte, a detenção do coração. 
c) Quando ella é excessiva, uma supra-

a.ctividade no numero dos movimentos do 
musculo cardíaco, effeito devido ao esgota
mento nervoso. 

2.° Que o enfraquecimento da acção, com 
maior rosão a paralysia, como a destruição 
da medulla alongada ou dos pneumogastri-
cos, dão logar á acceleração das pulsações 
cardíacas. 

3.° Que depois da ligadura ou da secção dos 
vagos, a excitação da extremidade peripheri-
ca detém ainda os movimentos do coração \ 

i Aproveito o resumo dos argumentos empregados pelos 
partidários das duas theorias feito por Miot na obra já citada. 
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Em contraposição, Molleschotte Schiff ad-
mittem : 

s 

1.° Que a detenção do coração não é obtida 
pela excitação dos vagos senão quando esta 
é muito forte, de maneira a paralysar o nervo. 

2.° Que uma excitação sufficientemente de
morada é sempre seguida da acceleraçâo do 
coração. 

3.° Que a excitação da extremidade peri-
pherica, depois da secção* do vago, conduz 
ainda uma supraactividade no numero das 
pulsações cardíacas. 

Examinemos os resultados da excitação 
artificial sobre o vago intacto, os effeitos da 
secção e os effeitos da excitação dos topos 
central e peripherico depois de seccionado. 

Eu sigo n'esta exposição a ordem de Rey-
nier, porque quero combatel-o passo a passo. 
Reynier é, n'este ponto, um partidário ar
dente das doutrinas de Weber, doutrinas que 
não acceito. 

Reynier, seguindo Dastre e Morat, affirma 
que os effeitos observados por Moleschott e 
Schiff se não dariam, se o animal fosse collo-
cado em condições em que o effeito modera
dor se não escondesse. Essas condições são 
as seguintes: secção dos nervos accelerado-
res; animal resfriado e anemiadopor hemor-
r hag ia rápida, e injectado de carbonato de 
soda. 



Isto devia ir sem commentaries. Nada ha 
mais em abono das affirmações de Moles-
chott e de Schiff. 

Na verdade, excitando n'aquellas condi
ções, actua-se sobre um coração enfraque
cido sob todos os pontos de vista. 

Falta uma parte da sua innervação mo
tora, pela tal secção dos acceleradores; fal-
ta-lhe a excitação do agente physico —calor 
— em resultado do resfriamento e da ane
mia; faltam ao coração os dois estímulos nu
trição e pressão. Estes effeitos devem ser 
progressivos, e de tal sorte que o retarda
mento, que pela excitação se observa, não é 
devido a ella, mas sim ás condições em que 
collocaram o órgão. 

D'aqui um fortissimo argumento em favor 
das asserções de Moleschott e Schiff. 

E' mais uma victoria sobre Weber e seus 
partidários. 

Effeitos da excitação dos nervos vagos intactos 

Os partidários da thooria de Weber dão 
a seguinte lei que dizem reger a acção das 
excitações eléctricas sobre os vagos inta
ctos:— a excitação eléctrica, conforme a sua 
intensidade, retarda ou paralysa os movi
mentos do coração. 
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Esta lei, posta de um modo tão absoluto, 
é falsa. 

Está bem provado que excitações bran
das, de pequena intensidade, longe de retar
darem os movimentos cardíacos, acceleram-
nos. 

Os que formulam a lei a que me refiro 
não teem mesmo mais auctoridade nem são 
mais probos do que Schiff, Giannuzzi, Mo-
leschott, e outros, que demonstraram que 
correntes fracas acceleram os movimentos 
cardíacos, que as correntes médias determi
nam uma diminuição das pulsações, que, em-
flm, sob a influencia de correntes fortes, o 
coração se detém um instante para depois exe
cutar novas contracções, mas que se succe-
dem lentamente. N'estas experiências colla-
boraram activamente Arloing e Tripier. 

Em abono da conclusão a que levou o re
sultado d'estas experiências, Onimus e Le-
gros l mostraram, que, quando se faz uso de 
corrente forte em animaes de sangue quente, 
a detenção não excede 15 a 20 segundos, pas
sados os quaes as contracções reapparecem 
se se continua a applicar electricidade, len
tas a principio, mas tornando-se cada vez 
mais frequentes; que nunca o coração se 
torna immediatamente immovel, e que é pre
ciso um certo numero deintermittencias para 

i Citação de Poincaré — l'hys. du syst. nerveux, 56.a lição. 
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obter este resultado; que este se réalisa tanto 
mais rapidamente quanto o animal estiver 
mais fraco; que o effeito é ainda mais rápido 
nos animaes em hibernação ; que o effeito de 
detenção nada depende da intensidade da 
corrente, mas tudo da frequência das inter
rupções, sendo precisas pelo menos 15 por 
segundo. 

Estas experiências de Onimus e Legros 
dão um profundo golpe na doutrina de We
ber e Budge. 

E' bem certo que, se o pneumogastrico 
fosse um nervo moderador do trabalho car
díaco,, a detenção dependeria mais da inten
sidade da excitação do que da frequência das 
excitações. Vè-se que o animal enfraquecido 
por soffrimentos ou por inanição anteriores, 
ou por hemorrhagias, é notavelmente pre
disposto para a retardação do trabalho do 
coração pela excitação forte dos vagos. 

Assim deve ser: o animal, de tal modo 
enfraquecido, experimenta os effeitos da di
minuição nos actos nutritivos de que depen
dem a actividade do coração e do pneumogas
trico como nervo excitador. Mas deixemos 
esta conclusão e continuemos na exposição 
dos factos. Continuemos demonstrando que 
o principio absoluto estabelecido pelos parti
dários da douctrina de Weber com relação á 
excitação dos vagos é falso. 

Deveria eu aproveitar o que se tem dito 
com relação ao vago direito, que, segundo 
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os que defendem a theoria de Weber, deter
mina, quando excitado, mais facilmente do 
que o esquerdo a paralysia do coração, e 
isto, dizem elles, pelo facto de distribuir no 
coração maior numero de fibras; direi ape
nas que Reynier, adversário de Moleschott, 
declara que a predominância pôde ser inver
tida accidentalmente em certas espécies, ha
bitualmente n'outras, e que a excitabilidade 
pôde em ambos ser igual, sem que a anato
mia tenha mostrado que á inversão das pro
priedades physiologicas corresponde uma in
versão na distribuição anatómica. 

Moleschott demonstrou que as fracas ex
citações dos vagos são seguidas de augmento 
de frequência das pulsações; mas que, quan
do a excitação se prolonga por muito tempo, 
os movimentos cardíacos se tornam mais 
lentos do que antes da experiência. 

Elle demonstrou que as excitações de mé
dia intensidade provocam primeiramente a 
precipitação dos movimentos do coração, po
dendo depois ser seguidos de retardação ou 
mesmo de detenção completa. 

Elle demonstrou ainda que, quando a ex
citação é assas forte para produzir a paraly
sia, esta é precedida ainda de alguns movi
mentos. 

Os resultados obtidos por Moleschott teem 
sido confirmados por muitos outros experi
mentadores. 

D'onde se conclue que excitações de pe-



quena intensidade acceleram os movimentos 
do coração, e que excitações de média e gran
de intensidade produzem effeito contrario, 
mas sempre precedido da precipitação dos 
movimentos. 

2.° 

Effcitos da secção dos vagos 

Eu não admitto a theoria de Weber. Para 
fundamentar o meu modo de pensar bastar-
me-bia soccorrer-me do que dizem os que 
mais ardentemente combatem a douctrina, 
que mais ou menos sigo, a de Moleschott. 

Até ha pouco tempo, os experimentado
res davam apenas conta de uma ordem de 
effeitos produzidos pela secção dos vagos: 
a acceleração do coração. 

Hoje distinguem-se duas ordens de effeitos: 
um de retardamento ; outro de acceleração. 

Diz Francois Franck1: um pneumogastrico 
intacto, a ligadura do outro provoca, nas con
dições normaes, um retardamento das duas 
ou três pulsações que se seguem. 

A razão, diz Franck, está em que a exci
tação centrípeta produzida pela ligadura se 

1 Innervation accélératrice du cœur (Travaux du Lab. de 
Marey). 
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transforma no bolbo em excitação centrífuga, 
que, vindo pelo vago intacto, augmenta a 
acção moderadora d'esté. Reforça esta expli
cação com o facto de uma outra ligadura feita 
abaixo nada produzir, emquanto que outra 
feita acima dá logar a um novo retardamento 
no trabalho do coração. 

Pergunta-se: se o vago é um nervo mo
derador, não deveria a sua ligadura accele-
rar o coração ? 

Se o vago é um nervo moderador, a ex
citação da ligadura não deveria retardar o 
coração pela excitação centrífuga? 

Se o vago é um nervo moderador, não 
deveria a ligadura abaixo dar logar a novo 
retardamento pela nova excitação centrifuga ? 
E' bem claro que as respostas deviam ser 
affirmativas, se fosse verdadeira a douctriua 
de Weber e Budge. 

Mas não acontece assim, porque a razão 
dos phenomenos que se observam depois da 
ligadura é outra bem différente. 

A razão é porque a ligadura do vago, sen
do este nervo motor do coração, obsta á pas
sagem da excitação centrifuga. Ha, portanto, 
diminuição na excitação cardiaca ; ha, por
tanto, retardamento. 

Mas os partidários de Weber tornam-se 
mais contradictorios quando se trata da li
gadura de um vago estando o outro seccio
nado. 

Quando se liga um dos vagos, estando o 



71 

outro seccionado, ha retardamento no traba
lho cardiaco. 

Por onde veio a excitação centrífuga re
sultante da excitação centrípeta pela ligadura ? 
Pelo próprio nervo ligado, diz Reynier apoia
do em Franck ! 
, Porque se não diz o mesmo com relação 

ao primeiro caso; isto é, quando um dos va
sos está intacto? 

Para provar que no primeiro caso a exci
tação é centrípeta, Franck soccorre-se do ar
gumento—que a ligadura nova feita acima 
produz um novo retardamento, e que a liga
dura abaixo o não produz porque tudo passa 
para o centro e nada para a peripheria; para 
dar a razão do segundo caso vem dizer-nos 
que a excitação centrífuga se faz pelo próprio 
nervo ligado! Isto relativamente á primeira 
ordem de effeitos. 

Vejamos os da segunda. Estes effeitos são : 
a acceleraçâo dos movimentos cardicos e a 
sua regularisação. 

Contradicção flagrante. Pois os vagos, se
gundo os partidários da theoria de Weber, 
são moderadores dos excitadores para regu-
larisar o trabalho do coração, e a sua secção 
é seguida de regularisação?! 

Dá-se depois da secção dos vagos um facto, 
que os que defendem os nervos paralysan
tes reputam para elles de importância capi
tal, porque só com a sua theoria se explica : 
—é acceleracão. 



72 

Eu reivindico-o porque também o tenho 
por capital para a theoria que defendo. Mo-
leschott quiz repudial-o, porque lhe não via 
explicação que não fosse a consequência da 
irritação inflammatoria. 

E' certo que, algum tempo depois da se
cção dos vagos, os movimentos cardíacos au
gmentant de numero. 

Von Bezold explica o facto pela suppres-
são das influencias moderadoras dos vagos. 

E' bem sabido que a theoria de Weber e 
Budge appareceu para explicação de pheno-
menos d'esta ordem, e que ella não tem por 
si nenhum facto anatómico nem nenhum acto 
physiologico. Portanto, explicados os factos 
de modo mais satisfactorio e com apoio da 
physiologia, a theoria cahe. E' o meu propó
sito. Executal-o-hei no fim d'esté capitulo, 
para não separar elementos que devem ser 
considerados conjunetamente. 

E' preciso ainda dizer aqui que a accele-
ração se não dá quando o animal é atropini-
sado ou curarisado profundamente (Reynier). 

3." 

Effeitos da excitação central do vago seccionado 

A experiência pôde fazer-se em duas con
dições différentes: corrente fraca e animal 
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estupefacto ou insensibilisado: corrente forte 
e animal em condições normaes. 

A estes dois différentes modos de experi
mentar correspondem também duas ordens 
différentes de phenomenos. 

Empregada excitação muito enérgica, es
tando o animal em perfeitas condições de 
sensibilidade, não se observa modificação no 
rhythmo: observa-se acceleração. Este resul
tado foi obtido por Budge e Cl. Bernard. 

Empregada excitação moderada em ani
mal estupefacto ou insensível, o resultado é 
différente: observa-se retardamento. 

Ha, diz Reynier, um reflexo cardíaco e 
moderador. 

D'aqui a pouco veremos a explicação do 
phenomeno. 

4.° 

Effeitos da excitação da extremidade peripherica 
do vago seccionado 

Não ponho em duvida os factos relatados 
pelos que suppõem o vago um nervo para
lysante. 

Acceito que a excitação da extremidade 
peripherica do nervo cortado seja seguida de 
retardação no trabalho do coração. 

Mas, como elles affirmam, o retardamento 
não principia com a excitação; não termina 
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com ella e não ha, em todo o período da ex
citação, retardamento. 

a) O effeito de detenção não principia com 
a excitação; isto é, decorre um certo lapso 
de tempo entre os momentos da excitação e 
da reacção, que é avaliado em 2 segundos 
nos animaes de sangue quente (usando da 
velha e imprópria linguagem), podendo mes
mo attingir meio minuto nos animaes de san
gue frio. 

b) O effeito de detenção não termina com 
a excitação. 

c) Quando a excitação continua algum 
tempo, a detenção cessa e os movimentos car
díacos reapparecem. 

A detenção, diz o próprio Reynier, é um 
phenomeno essencialmente transitório. A de
tenção não dura mais do que 15 a 20 segun
dos nos animaes de sangue quente, appare-
cendo então contracções que vão augmen-
tando de frequência e de força. 

Ha aqui a assignalar um facto de extraor
dinária importância para a resolução do pro
blema: é o augmente de força que adquirem 
as pulsações cardíacas durante a galvanisa-
ção do vago, que poderá ser explicada pelo 
augmente de força imprimido ao coração 
pela excitação de um dos seus nervos moto
res, que poderá mesmo ser explicada pela 
diminuição da resistência arterial (Arloing e 
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Tripier), mas nunca o pode ser pela douctrina 
dos nervos paralysantes. 

Nos paragraphos precedentes fleam as ex
periências que mais interessam com relação 
ao assumpto em questão. 

E' preciso interpretal-as. A resposta a in
terrogação experimental constitue o ponto 
mais contradictorio do assumpto inneroação 
do coração. Eu ponho de parte todas as theo
ries de phantasia, que nem pretexto teem 
nos phenomenos observados. 

E' o pneumogastrico um nervo moderador 
ou um nervo eœcitador? E' a resposta a esta 
interrogação o que apenas me préoccupa n'es
te momento. As theories de phantasia foram 
abandonadas ao nascer; a theoria de Weber 
é geralmente acceita. E' contra ella que eu 
lueto. 

Não entrarei no que diz respeito á origem 
das fibras cardíacas dos pneumogastricos. 
Vêem ellas do espinhal? Vem apenas parte? 
Pouco importa para o facto em questão. O 
meu propósito é demonstrar que o feixe de 
fibras nervosas, que termina no coração com 
o nome de pneumogastrico, não constitue um 
nervo moderador do trabalho cardíaco. 

O que se sabe é que esse feixe contém fi
bras sensitivas e fibras motoras, quer estas 
ultimas lhe pertençam como nervo mixto, que 

* 
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é, quer provenham do espinhal como nervo 
motor. 

As fibras dos vagos devem terminar nos 
ganglios intra-cardiacos, e esta é a opinião 
provável e geralmente acceita, não havendo 
pelo menos nada que prove o contrario. Ran-
vier é de opinião que fibras dos vagos termi
nam nos prolongamentos rectilineos das cel-
lulas bipolares dos ganglios. 

Tudo faz crer que os ganglios intra-car
diacos são verdadeiros centros de innervação. 
Recebem impressões centrípetas, que trans
formam em excitações centrífugas. 

A excitação produzida na extremidade pe-
ripherica das fibras centrípetas dos ganglios 
é trazida até estes. Uma parte volta por via 
centrífuga para regularisar a funcção propria 
do myocardio; outra parte sobe pelas fibras 
centrípetas do pneumogastrico até ao bolbo, 
d'onde volta pelas fibras motoras até ao co
ração. Ha quem negue que os ganglios tenham 
relação com os vagos; tel-a-hiam com o sym-
pathico. D'esta opinião é Kõlliker. Parece que 
a maior parte das fibras dos vagos se dirige 
directamente para o tecido próprio do coração. 

Os vagos, portanto, ligam o coração ao 
bolbo, como centro coordenador do trabalho 
dos pequenos centros intra-cardiacos. 

Vejamos então a interpretação que se deve 
dar aos factos referidos nos precedentes pa
ragraphes. 

No § 1.° d'esté capitulo conclui que excita-
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ções de pequena intensidade accéléra m os 
movimentos do coração, e que excitações de 
média e grande intensidade produzem effeito 
contrario, mas sempre precedido da precipi
tação dos movimentos. 

Vimos que, mesmo quando se produz a 
detenção, esta não vae além de 15" a 20" nos 
animaes de sangue frio, embora se continue 
a applicação do excitante eléctrico: as con
tracções reapparecem, indo progressivamen
te augmentando de numero; que a detenção 
depende mais do numero das excitações do 
que da intensidade do excitante, e que ella se 
produz tanto mais facilmente quanto o ani
mal estiver mais enfraquecido. Estarão estes 
factos de harmonia com um papel modera
dor assignado ao vago? De certo que não. 

Todos estes factos são incompatíveis com 
tal funcção. 

Com effeito como nervo moderador, o vago, 
todas as vezes que fossé excitado, branda ou 
fortemente, devia responder pela retardação 
cardíaca. Mas responde de modo completa
mente contrario; logo, tem o vago uma fun
cção também opposta — é excitador. 

Se o vago fosse um nervo moderador, no 
caso em que a sua excitação forte produz, de
pois de certo tempo, a detenção do coração, 
esta não deveria continuar emquanto duras
se a excitação? Porque é que reapparecem as 
contracções, apesar da persistência da exci
tação ? 
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E' porque o nervo é attingido de esgota
mento nervoso, respondem os que o suppõem 
moderador. 

Quando os adversários affîrmam que o re
tardamento pela excitação do vago é devido 
á fadiga, respondem que não acreditam em 
tal fadiga; quando se vêem embaraçados para 
explicar o reapparecimento de contracções, 
apesar da persistência da excitação, respon
dem que é effeito da fadiga, reivindicando o 
que, quando lhes não convém, repudiam des
denhosamente. 

Dárse, na verdade, um esgotamento, mas é 
n'outro período de tempo, tendo por isso, 
outro effeito. 

A excitação forte produz a detenção, mas 
depois de precipitar as contracções. Começou 
o esgotamento com a excitação? De certo que 
não, e esta é também a opinião dos partidá
rios dos nervos moderadores. 

Então a precipitação foi devida ao effeito 
activo da excitação. Mas, passado um pe
queno lapso de tempo, apparece a detenção; 
logo, foi effeito do não funccionamento do 
nervo, visto que, emquanto funccionava, im
primia energia ao coração; logo, ò esgota
mento corresponde á phase do esgotamento. 

Se o vago fosse nervo moderador, não 
produziria a detenção, quando excitado for
temente, tanto mais.facilmente quanto maior 
fósse o grau de energia propria? Porque é 
então que a detenção se faz com tanta maior 
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facilidade quanto o animal estiver mais en
fraquecido? Poderá responder quem consi
derar o vago como moderador? Não. 

O facto é devido a que n'este estado o vago 
se esgota mais facilmente; logo, a detenção é 
devida á fadiga do vago; logo, o vago não 
énervo moderador. 

Se o vago fosse nervo moderador, a de
tenção não deveria depender mais da inten
sidade da excitação do que do numero das 
excitações? De certo. 

Dá-se o inverso porque muitas excitações 
repetidas fatigam mais um nervo do que uma 
excitação forte; logo, o vago não é nervo 
moderador. 

Em conclusão: o vago, quando excitado 
moderadamente, activa a fracção propria do 
órgão central da circulação, porque a exci
tação se somma á energia funccional do ner
vo; quando é excitado fortemente, faiiga-se, 
perturba o bolbo, d'onde resulta a ausência 
de um dos motores do coração, o mais forte, 
havendo, portanto, attenuação no trabalho. 

A conclusão é rigorosa. Pôde agora per-
guntar-se : porque reapparecem depois as 
contracções, se o nervo está esgotado1* 

A falta de resposta não prejudicaria a con
clusão que acima fica; mas o facto tem a ex
plicação em que o nervo se vae habituando 
ao estimulo anormal, em que o bolbo vae 
adquirindo a tranquillidade, e cm que os ou-
trop motores entram n'uma phase de maior 
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actividade para supprirem a falta dos esgo
tados. 

Eis a conclusão a que chegou Moleschott : 
«Um nervo que, quando é irritado, augmen

ta a frequência e a intensidade dos movimen
tos cardíacos, e no quai, durante esta irrita
ção, se observa o mesmo estado eléctrico 
excito-motor que caractérisa as propriedades 
excito-motoras dos outros nervos dos movi
mentos; um nervo, digo eu, que transmitte 
ao coração directamente, no sentido periphe-
rico e sem intermédio do cérebro ou da me
dulla, as influencias que põem em jogo a 
actividade d'esté órgão, um tal nervo deve 
seguramente ser considerado como um nervo 
motor do coração.» 

«Por consequência, continua Moleschott, 
se uma forte irritação d'esté nervo retarda as 
contracções do coração, ou as suspende pas
sageiramente, é natural o considerar este ef-
feito como um facto de esgotamento que, para 
se estender á totalidade do coração, não apre
senta, porém, nada de particular, nada que 
não seja muito plausível.» 

Entremos na apreciação dos phenomenos 
relatados no § 2." d'es{,e capitulo. 

Já então, quando me referi ás experiên
cias de Franck, que consistiam na ligadura 
de um vago, estando um ou outro intacto ou 
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cortado, eu notei ao experimentador umas 
certas contradicções na interpretação dos phe-
nomenos observados. Eu mostrei então que 
essas experiências levavam a considerar os 
vagos, não como moderadores, mas sim mo
tores do coração. 

Isto com relação aos factos da retardação, 
que constituem a primeira ordem dos que se 
seguem á secção ou á ligadura do vago. Ve
jamos como interpretar a segunda ordem de 
factos. Se podermos explicar a acceleração 
do coração que se segue á secção dos vagos 
sem os suppôr moderadores ou inhibitorios, 
teremos demonstrado que os vagos são mo
tores do órgão central da circulação —tere
mos dado o passo mais agigantado para a 
resolução do problema. 

Suppondo os vagos moderadores, era fá
cil a explicação. Era a dada por Von Bezold : 
feita a ablação das influencias moderadoras, 
o coração desenfreava-se e multiplicava os 
movimentos. Nasceu para isto a douctrina 
dos nervos paralysantes, que, só a titulo de 
grande necessidade, poderia ser admittida 
como hypothèse. Se a douctrina é anti-phy-
siologica, se não ha mesmo necessidade de 
a conservar ainda que considerada absurda, 
é preciso banil-a. 

O facto acceleração, que agora se apresenta 
á minha consideração, ainda não teve expli
cação categórica da parte, dos que combatem 
a douctrina dos nervos paralysantes. 
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Aponta Poincaré a explicação verdadeira, 
a que me demoveu e convenceu de quanto 
falsa era a theoria de Weber. 

Além de tudo quanto tenho dito em des-
abono da theoria de Weber, tenho mais um 
argumento, e capital, n'uni facto que jâ apon
tei, e que me é referido por Reynier. 

«Cette accélération, consicutive à la section 
des pneumogastriques, est expliquée depuis 
Von Bezold par la suppression des influen
ces modératrices, apportées au cœur par les 
vagues par la suppression du tonus pneumo
gastrique. 

La preuve résulte de ce que la section n'a 
plus effet accélérateur, si préalablement ce 
tonus est supprimé, si le vagues sont mis 
hors d'état d'agir sur le cœur par l'atropini-
sation ou la curarisation profonde '.» 

Este facto é referido por um antagonista 
da idéa que adopto; não é escolhido em Mo-
leschott ou Schiff. 

Qual será o motivo da ausência da acce-
leração no caso da suppressão do tonus pneu-
mogastrico? 

Será a indole moderadora do nervo? 
Pois se assim fosse não deveria dar-se a 

acceleração pela suppressão de toda a influen
cia moderadora dos vagos? 

Não admitte a menor duvida. Logo, a ra-

i Reynier, obra cit. 
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zão é outra, embora esteja filiada no embo
tamento-dos nervos. 

Vejamos, em primeiro logar, como se ex
plica a acceleração pela secção dos vagos 
cortados, estando o animal em perfeitas con
dições de sensibilidade. 

Os vagos conduzem ao bolbo parte da ex
citação castripeta, que chegou aos ganglios 
intra-cardiacos. 

Da excitação chegada ao bolbo, uma parte 
volta ao coração por via centrífuga, outra 
perde-se nos centros nervosos em connexões 
com o bolbo. Esta ultima é perdida; não se 
traduz em trabalho cardíaco. 

Ora, quando os vagos são seccionados, 
toda a excitação peripherica é aproveitada; 
toda se traduz em trabalho activo no cora
ção. 

Então apparecem os movimentos cardía
cos em maior numero, embora pouco coor
denados, em virtude da não ligação com o 
centro coordenador. 

A physiologia ensina-nos que a trasmis-
são nervosa se não faz por nenhum fluido ou 
coisa semilhante, que possa perder-se nos 
tecidos visinhos que se põem em contacto 
com a extremidade central do topo periphe-
rico do nervo cortado. 

Dá-se então um phenomeno perfeitamen
te análogo ao que se dá quando vemos a ex
citabilidade reflexa da medulla augmentada 
á medida que lhe vamos fazendo ablação das 
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partes que ficam acima do centro onde se 
faz o reflexo. 

E aqui explicamos o phenomeno como fi
cou explicada a acceleração do coração pelo 
corte dos vagos. 

Na medulla, uma parte da excitação peri-
pherica perde-se nas regiões superiores e 
mesmo no cérebro: cortada ella, essa parte 
perdida volta com a primeira por via centrí
fuga para augmentar o movimento reflexo. 

Com o corte dos vagos dá-se o mesmo 
phenomeno. 

Isto é o que a physiologia pura ensina, a 
physiologia desprendida de phantasia e de 
hypotheses absurdas. 

Só a explicação que apresento é que nos 
dá a razão da não acceleração quando os va
gos são cortados ao animal em atropinisação 
ou curarisação profunda. 

Com effeito, os filetes dos vagos ligam a 
cadeia ganglionar cardíaca. Os vagos não 
funecionam, não levam aos ganglios a exci
tação que, quando funecionam, se perde nos 
centros visinhos do bolbo; logo, os ganglios 
não recebem o excesso de impressão, e, por
tanto, não determinam excesso de movimento. 

Ahi fica explicado o facto mais importan
te que se observa quando se experimenta 
com os vagos em estudos de innervação car
díaca. 
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Fazendo a apreciação das experiências do 
§ 3.° d'esté capitulo, tudo ali vejo de harmo
nia com a theoria que adopto. 

Vimos ali que correntes fortes, se o ani
mal está em perfeitas condições de sensibi
lidade, determinam acceleração cardíaca. No-
te-se que este facto foi observado por Budge 
e Cl. Bernard, e que é referido por A. Beynier. 

Se os vagos são nervos moderadores, não 
deveria a excitação do topo central do vago 
cortado, estando o outro intacto, dar logar á 
retardação cardíaca? Se este facto se não dá, 
a theoria é errónea. Mas dá-se o contrario, a 
acceleração; logo, a theoria é absurda. 

Dá-se a retardação quando o animal é es
tupefacto ou insensível, ao que Reynier cha
ma reflexo cardíaco moderador ! 

Quer dizer, excitam o topo central do vago 
cortado na mesma occasião em que já ha 
retardamento cardíaco porque os vagos não 
funccionam. O retardamento, emflm, é de
vido a que ao coração faltam os vagos como 
nervos motores : um porque está cortado, o 
outro porque não está em condições de func-
cionar. 

Ainda as experiências referidas no paragra
phe 4.° d'esté capitulo confirmam a verdade 
da opinião que sustento. 



Vimos ali que, quando é excitado o topo 
peripherico do vago cortado, o coração se 
retarda, mas depois de um certo tempo, por
que, como affirma Reynier, a. detenção não 
principia com a excitação; que a detenção 
não termina com a excitação, e que, quando 
a excitação continua algum tempo, a deten
ção cessa, e os movimentos cardíacos reappa-
recem. 

Se o vago é nervo moderador, em que se 
gasta o tempo que medeia entre a excitação 
e o apparecimento da detenção? 

Se fosse moderador, a detenção seria rá
pida e prompta. 

Esta consideração, lacónica e sóbria de 
palavras, é bastante poderosa para demons
trar a falsidade da theoria de Weber. 

Se o vago fosse moderador não deveria a 
detenção terminar com a excitação? Se o 
vago assim podesseser considerado, não de
veria a detenção durar tanto tempo quanto 
dura a excitação? Porque apparecem então 
os movimentos cardíacos, apesar da persis
tência da excitação? 

Só a theoria, que sustento, pôde respon
der. 

O retardamento é devido á fadiga do ner
vo, e, portanto, não pôde apparecer senão 
depois de certo tempo —o que explica o não 
synchronismo da detenção e excitação. 

Sc o nervo está esgotado, é preciso um 
certo lapso de tempo para que readquira as 
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suas propriedades funccionaes, o que explica 
porque reapparecem os movimentos do co
ração, apesar da persistência da excitação so
bre o topo peripherico. 

Ahi fica demonstrado que os vagos são 
nervos excitadores do trabalho activo do co
ração. 

A conclusão foi apoiada em factos, nos 
mesmos factos de que se servem os que sup-
põem os vagos nervos moderadores. 

Nem um só facto se podia explicar, sem 
aberração de razão, pela doutrina dos nervos 
paralysantes; nem um só d'esses factos ficou 
sem explicação racional dada pela theoria 
que sustento. 



CAPITULO IV 

Acção do sympathico sobre o coraçãto 

O que se diz n'este capitulo não corres
ponde bem á épigraphe, porque temos de en
trar em consideração com a medulla. 

Apresento a épigraphe, que acima fica, 
para correspondência d'esta segunda parte 
do meu trabalho (physiologia) com a primeira 
(anatomia). 

Que papel representa o sympathico na in-
nervação do coração? Nem todos respondem 
do mesmo modo; ha mesmo quem lhe negue 
qualquer influencia. 

Desde Prochaska, a sede de innervação 
cardíaca tem sido collocada nos ganglios cer-
vicaes. 

Muitas experiências feitas, mas que de 
opiniões contradictorias! Gomprehende-se a 
difficuldade. O sympathico envia filetes ao 
coração, innerva os vasos pelos vaso-moto-
res; d'aqui a difficuldade de saber se os fa-
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ctos observados no coração eram devidos á 
acção directa do sympathico ou á sua acção 
vaso-motora. 

A technica experimental aperfeiçoou-se, e 
o problema caminha para a resolução. 

ProchaskaeBrachet pretenderam demons
trar que á secção dos nervos ganglionares se 
seguia a detenção immediate do coração. Mil
ne Edwards e Vavasseur rebateram esta con
clusão. Entre os experimentadores que de
terminaram a acceleração do coração pela 
excitação do sympathico cervical figuram Va
lentin, Humboldt, Henle, Cl. Bernard, Lon-
get e Giannuzi. 

Bezold e Bernstein dão a extremidade su
perior do grande sympathico como não tendo 
influencia alguma sobre o coração, conceden
do toda a influencia á porção inferior. 

Cyon e Ludwig tomam conta da questão e 
emittem a opinião de que o sympathico não 
tem influencia alguma sobre os movimentos 
do coração. Butherford explica os factos ob
servados por Bezold e Bernstein pela trans
missão das excitações até ao ganglio cervical 
inferior, que é atravessado pelos ramos ac-
celeradores vindos da medulla dorsal. 

Parece fora de duvida que os effeitos que 
se notam, quando se excita o ganglio cervical 
inferior, são devidos á excitação das fibras 
musculares. 

Com effeito, se se faz a secção dos dois 
pneumogastricos, dos dois sympathicos no 
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pescoço, dos dois depressores, da medulla 
acima da origem dos dois esplanchnicos para 
abolir a influencia dos vaso-motores e da 
pressão sanguínea, a excitação da medulla 
cervical produz a acceleração dos movimen
tos cardíacos. Esta acceleração não pôde ser 
devida a uma acção reflexa sobre o coração, 
pois que todos os nervos do pescoço estão 
cortados; não pôde de nenhum modo ser de
vida á pressão sanguínea, attendendo a que 
os depressores e os esplanchnicos estão se
ccionados; logo, é devida á acção directa da 
medulla sobre o coração1. Com effeito, se se 
extirpa o ganglio cervical inferior, a accele
ração não se produz. 

Tal é a opinião hoje adoptada pela maior 
parte dos auctores. 

Até ha pouco tempo, grande numero de 
experimentadores negavam ao sympathico 
qualquer influencia sobre o trabalho cardíaco, 
porque o excitavam ou seccionavam, e elle 
não respondia por acceleração do trabalho 
cardíaco; hoje, estes últimos phenomenos 
teem sido observados, mas as condições pre
cisas de experiências novas fazem negar ao 
sympathico a influencia acceleradora, sendo 
esta concedida á espinhal medulla. 

"Todavia, ainda não ha certeza absoluta de 
que os effeitos da excitação do ganglio cervi-

Beaunis — Elements de physiologie humaine, 1881, v. 2.» 
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cal inferior sejam devidos só á excitação das 
fibras medullares, embora razões fortes abo
nem este modo de vêr. O que é certo é que 
esses filetes cardíacos que procedem, mais 
rigorosamente, que emergem dos ganglios 
cervicaes, particularmente do inferior, teem 
sobre o coração uma acção acceleradora, que 
ninguém hoje nega. 

Uns admittem-n'a por exigências theori-
cas; isto é, porque precisam de oppôr á po
tencia moderadora outra acceleradora; outros, 
porque são levados por uma rigorosa expe
rimentação. A'priori não pôde ser admittida, 
porque, como temos visto, os vagos são po
tencias acceleradoras, o que, portanto, dis
pensava as do sympathico. 

Não entro na exposição do grande nume
ro de experiências que teem sido feitas com 
o intuito de demonstrar a influencia accele
radora do sympathico, referindo-me, já se vê, 
á parte do sympathico que vae até aos gan
glios cervicaes. 

Mas como é que o sympathico réalisa esta 
acção? 

Será como Traube affirmava quando di
zia que os nervos sympathicos actuam so
bre os vasos do coração e que modificam os 
movimentos d'esté por intermédio dos va
sos? 

Ninguém admitte tal explicação desde que 
se demonstrou que o calibre dos vasos não 
soffre modificação, e que a ligadura e a ob-
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turação das artérias coronárias não modifi
cam em nada os phenomenos observados. 

Actuará o sympathico sobre os ganglios 
intra-cardiacos, communicando-lhes uma ex
citabilidade maior? 

Esta hypothèse é tão inconcebível como o 
é a que dá aos vagos uma acção moderadora 
sobre os mesmos ganglios. 

Por ser inconcebível, por se não conhe
cer nada de análogo na physiologia do sys-
tema nervoso (a hypothèse de Cl. Bernard 
para explicar a acção das chamadas fibras 
nervosas vaso-dilatadoras é incomprehensi-
vel) não pôde admittir-se nem mesmo tem 
jús a ser considerada. 

Seria explicar um phenomeno obscuro 
por outro mais obscuro e que ninguém com-
prehende. 

Vamos ao util. Vejamos se, sob o ponto 
de vista da acceleração cardíaca, o sympa
thico se affasta dos vagos, como nervos mo
tores do coração, que são. 

Tudo é inteiramente semilhante; apenas 
os vagos são mais excitáveis e, portanto, res
pondem mais facilmente ao estimulo e se 
fatigam mais rapidamente, quando esse esti
mulo actua com uma certa energia e durante 
um certo tempo. 

Assim devia ser: a physiologia do sym
pathico não se separa em nada no modo de 
funccionar do systema cérebro espinhal. 

Em favor do que fica dito podem citar-se 
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as quatro seguintes proposições de Moles

chott : 

1.° Uma fraca irritação do sympathies pô

de elevar o numero dos movimentos cardía

cos quasi ao dobro. 
2.a Este effeito só é produzido quando se 

irrita a porção do sympathico que vae ao co
ração, quando se actua por correntes inter
rompidas sobre a porção do sympathico se
parada do pescoço, effeito que se produz 
n'este caso, não por acção reflexa, mas por, 
acção directa sobre as fibras motoras quejse 
distribuem na substancia muscular.do órgão. 

3.a Uma forte irritação do sympathico di
minue a frequência dos movimentos do co
ração, podendo"mesmo terminar peld sua de
tenção passageira. 

4.a Por consequência, o grande sympa
thico gosa, relativamente á innervação car
diaca, o mesmo papel que o vago. 

Com effeito, tudo é análogo ao que se 
passa com o vago. 

Como este é excitavel; como este accé
léra o coração quando excitado; como este, 
emflm, se esgota quando a irritação excede 
os limites da sua tolerância functional. 

No que se differenceiam, repito, é em que 
o vago é mais excitavel do que o sympathico. 
A excitação suffîciente para esgotar os vagos 
é sem este effeito sobre o sympathico. Mas 
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indo mais além, o sympathico fatiga-se, a 
sua influencia activa sobre os movimentos 
do coração extingue-se por momentos e o 
coração retarda-se. 

Os movimentos do coração são submetti-
dos a duas influencias extrínsecas : a do vago 
e do sympathico. ' 

Mas qual será a mais poderosa? 
Na resposta a esta pergunta encontro eu 

um poderosíssimo argumento em favor da 
doutrina que sustento. 

Se o vago fosse um nervo moderador, 
quer dizer, se não fosse uma potencia deter
minante dos movimentos do coração, a outra 
seria, como afflrmam por necessidade os par
tidários da theoria de Weber, constituída pelo 
sympathico. 

Feita a secção do sympathico deveria ne
cessariamente acontecer que os movimentos 
cardíacos se retardariam, se se não detives
sem absolutamente. Pois não se dá nada 
d'isso. 

«Après avoir constaté les résultats que 
donne l'excitation des grands sympathiques, 
se nous cherchons à étudier leur mode d'a
ction, comme nous l'avons fait pour le pneu
mogastrique, par les effets de la section, ici 
nous sommes surpris de ne produire par 
cette expérience des résultats contraires à 

1 Poincaré, obra cit. v. 3.°, pag. 373. 
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l'excitation; la section qui sur le pneumo
gastrique avait donné lieu à l'accélération des 
battements cardiaques pendant que l'excita
tion occasional le ralentissement, la section 
sur le grand sympathique ne determine pas 
comme on devait le prévoir á priori le ralen
tissement. Fait carieux, embarassant au point 
de vue théorique. 

Il y a là, comme le fait remarquer Franck, 
un cas particulier, une condition fonction
nelle spéciale aux filets cardiaques accéléra
teurs que nous nous contenterons de signa
ler, en même temps que nous en donnons 
l'explication très acceptable, qui en a été 
fournie. «Lp système accélérateur ne ser'ait 
qu'un système surajouté, n'agissant que par 
intervalles, mais n'entretenant pas les mouoe-
ments; il ríinterbient pas d'une manière con
tinue, mais intermittentes « 

Vê-se claramente que a secção do sympa-
thico é sem influencia alguma sobre os mo
vimentos do coração, o que prova que elle é 
simplesmente um adjuvante do motor prin
cipal—os vagos. Reynier, embaraçado por 
este phenomeno que contradiz bem a dou-
ctrina que sustenta, diz-nos então que le sys
tème accélérateur ne serait q'un système su
rajouté, etc. Se o systema accelerador não 
é essencial aos movimentos do coração, se 

1 Reynier, obra cit., pag. ]09. 
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elle é dispensável, se elle não intervém se
não intermittentemente, para que, corn que 
fim, poderia existir um systema moderador? 
A causa dos movimentos cardíacos está no 
próprio coração? Pois bem; se assim é, essa 
causa actua intermitentemente; logo, a exis
tência do vago como moderador é inutil. Mas 

,a nenhuma influencia da secção do sympa-
thico sobre o coração não auctorisa a tirar 
a conclusão que Franck tirou e Reynier per
filha : ella prova simplesmente que a influen
cia do sympathico sobre o coração é uma in
fluencia surajoutée mas á dos vagos, mas in
fluencia de pouco valor. 

O sympathico tem uma outra missão a 
cumprir: é unir o systema cardíaco aos cen<-
tros effectivos. E' por elle que o coração se 
torna um agente de mímica interna e intima; 
é por elle que as emoções se traduzem por 
palpitações ou irregularidades no funcciona-
mento do coração; é por elle que se explica 
a detenção brusca da syncope mortal, porque 
elle determina uma tetanisação que immo
bilisa o coração e com elle a vida l. 

» Poincaré, ohra cit., vol. m, pag. 373. 



CAPITULO V 

Funcção dos ganglios intra-cardiacos 

Já n'outro logar d'esté trabalho 'ficou de
monstrada a verdade da seguinte lei (pag. 
59) —A uniformidade do rhythmo é uma pro
priedade do apparelhoganglionar do coração. 

Retomemos esta questão, cuja solução se 
torna fácil depois do que fica dito. 

Provada a verdade das leis de actividade 
do coração; provada a necessidade dos gan-
glios intra-cardiacos para a producção da 
uniformidade do rhythmo, estava dito qual se
ria o seu papel functional; mas quero ainda 
referir-me ao papel que lhes distribuíram os 
partidários da doutrina de Weber. 

Estes sustentam para os ganglios intra-
cardiacos o mesmo antagonismo functional 
que assignam aos vagos e ao sympathico. 
Os vagos teriam o seu análogo functional no 
ganglio de Ludwig (situado no scepto inter-
auricular); os sympathicos tel-o-hiam no 



100 

ganglio de Bidder (situado ao nivel da vál
vula mitral) e no de Remak (situado perto da 
terminação central das veias cavas). 

Para isto suppôrem, fundavam-se no facto 
seguinte: quando se separa uma porção cio 
coração, contendo os ganglios de Bidder e de 
Remak, continua a pulsar fora do vivo; quan
do a porção, que se separa, contem simples
mente o ganglio de Ludwig, conserva-se 
inerte. 

Volkmann, que foi iniciador dos estudos 
sobre a sede da potencia coordenadora dos 
movimentos do coração, fez um certo nu
mero de separações no coração, e.notou que 
as partes do coração que cessam de bater 
são exactamente as desprovidas de ganglios. 
Pareceu-lhe natural concluir que a presença 
dos ganglios é necessária para a producçâo 
do rhythmo. 

Bidder estuda a questão e manifesta a 
opinião de que no coração existem duas es
pécies de ganglios: uns sob a dependência 
do pneumogastrico; os outros seriam os cen
tros dos movimentos reflexos intra-cardiacos. 

Succede-se então uma serie de experiên
cias, entre as quaes se destacam principal
mente as de Stannius e de Heidenhain, que 
isolaram partes do coração por meio de li
gaduras. Stannius, tendo obtido pela ligadura 
do seio venoso a detenção do coração, julgou 
ter supprimido um centro excitador; Heide
nhain, repetindo a experiência, concluiu que 
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não havia suppressão de centros excitados, 
mas sim excitação de centros moderadores. 
Ludwig acceitou a theoria de Heidenhain. 
Von Bezold e Goltz contradizem Heidenhain. 

Não acreditam que a ligadura podesse 
actuar como excitante, e, depois de um certo 
numero de experiências sobre o ponto em 
questão, concluem acceitando a hypothèse 
de Stannius, refutam a doutrina de Heide
nhain, e não acceitam que o effeito dá liga
dura se possa aproximar do obtido pela ex
citação do pneumogastrico. 

Em todo o caso, até aqui, todos os aucto-
res admittiam que o rhythmo dos movimentos 
do coração era sob a dependência dos gan-
glios intra-cardiacos. 

Surgem então os contradictores d'esta in
fluencia sobre o rhythmo. N'esta campanha 
assignalam-se principalmente Dastre, Morat 
e Ranvier, que seguem o caminho iniciado 
por Eckhard. 

Dastre, Morat e Ranvier não admittem 
que o rhythmo do coração dependa dos cen
tros nervosos ou dos ganglios: é uma pro
priedade do musculo cardíaco ou das termi
nações nervosas (Dartre e Morat) ; é o attri-
buto da contracção muscular (Ranvier). 

Ranvier applicava uma corrente induzida, 
sufflciente para provocar uma contracção de 
ruptura, com interrupções frequentes. 

Notou que a ponta do coração pulsava re
gularmente, e que o numero das pulsações 
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não correspondia ao numero das interru
pções. 

Acabou então a necessidade da existência 
de centros excitadores e moderadores para 
explicar o rhythmo. 

Pagliani ' havia já demonstrado n'um gran
de numero de experiências que no coração 
não existem duas espécies différentes de gan
glios; havia demonstrado que as excitações, 
sendo bem dirigidas, determinam todas a 
acceleração dos movimentos da porção do 
coração a que correspondem. 

Pagliani demonstrou que as fibras que os 
ganglios recebem são mais ou menos exci
táveis : esgotam-se, se a excitação é forte, re
tardando o coração: acceleram-n'o, se a ex
citação é branda. As fibras menos excitáveis 
só entram, em acção quando a excitação é 
forte. 

Qual é então o papel dos ganglios, se o 
rhythmo é independente do systema ner
voso ? 

«Les cellules ganglionnaires do cœur pro
duisaient seulement la force qui met en jeu 
la contraction cardiaque, et par suite le rhy-
thme; elles subiraient de plus impressions 
de centres destinés à maintenir le cœur en 
harmonie avec le reste de l'organisme; elles 
auraient encore un autre rôle consistant à 

i Cit. de Poincaré, ob. cit., v. 3.°, pag. 371. 
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ménager la force dégagée par elles et à la 
répandre au fur et à mesure des besoins fon
ctionnels» (Ranoier). 

Com effeito, é preciso notar que, á força 
de se repetir o estimulo que actua sobre o 
myocardio, acabaria por arrastar uma contra
cção permanente ou um estado tetânico do 
órgão. E' preciso uma influencia que regule 
as contracções, que traga o repouso, tão ne
cessário ao myocardio como a todos os ou
tros músculos. 

O apparelho ganglionar é adjuvante do 
apparelho muscular. As experiências que cor
respondem á fig. 3 bem o provam. As con
clusões de Dartre são tão rigorosas, que não 
consentem a menor duvida. 

Como actua então o apparelho ganglionar 
para manter a uniformidade do rhythmo? 
Pelo processo dos reflexos. 

Recebe as impressões pelas fibras termi-
naes, refletindo-as depois de haver mandado 
parte pelas rectilíneas ao bolbo-por intermé
dio dos vagos e dos outros acceleradores. 

Segundo Ranvier, as cellulas gangliona
res desenvolvem constantemente o excitante 
que é necessário para pôr o musculo em 
jogo. Os ganglios, segundo o mesmo auctor, 
não gastam para effectuar a contracção mus
cular senão uma parte da excitação que rece
bem e accumulam; a excitação subsequente 
mais branda, junctando-se á armazenada, 
basta para produzir as contracções. Foi a con-
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clusão a que Ranvier chegou, depois da se
guinte e importe experiência. 

Etectrisando o coração por meio d'uma 
bobina induzida com uma corrente A cuja 
excitação é sufficiente para produzir urna 
contracção, e, se depois de ter produzido uma 
serie de contracções, se affasta a bobina, de
monstra te que as correntes A-i, A-2, que 
eram insuficientes no principio da experiên
cia, provocam, porém, contracções. 

Os ganglios exerceriam o papel de peque
nas pilhas, cujas descargas successivas pro
vocariam os movimentos rhythmicos (Vul-
pian, Dastre, Morat, Kanvier). 

O myocardio tem nos ganglios um meio 
de evitar a entrada em estado tetânico. 

Pelo que fica dito, razões poderosíssimas 
determinam a acceitar a opinião de que todos 
os ganglios são eoccitadores do myocardio, 
influenciados, não só pela excitação do appa-
relho terminal, mas também, segundo todas 
as probabilidades, pelos centros nervosos. 



CAPÍTULO VI 

Nervos depressores 

Notava-se que, se depois da secção dos 
vagos em animaes curarisados, se excitava 
o topo central, se fazia baixar a pressão in-
tra-arterial. Von Bezold viu n'este pheno-
meno uma acção reflexa sobre o coração. 
Esta opinião foi já rebatida n'outro logar 
d'esté trabalho. 

Ludwige Thiry viram que não havia acção 
directa sobre o coração, e que estes resul
tados eram devidos a uma acção sobre todos 
os vasos do corpo, particularmente sobre os 
do abdomen. 

Pouco depois, Ludwig e Cyon demonstra
ram a existência de um nervo que, no coe
lho, sobe reunido ao pneumogaslrico até á 
medula alongada. 

E' o nerco depressor de Cyon. 
E' um pequeno nervo que já tinha sido 

visto ha muito tempo, mas de que se não ti-
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nha procurado, o destino nem a funcção. En-
contra-se, como o pneumogastrico e o cor
dão cervical do sympathico (perfeitamente 
isolado no coelho) collado á carótida, pas
sando por diante d'esté vaso arterial. 

Gonfunde-se facilmente com o cordão do 
sympathico, o que tem dado logar a enganos 
e a erros de experimentação. 

Ludwig e Cyon viram logo n'este nervo o 
ponto de partida da diminuição de pressão 
arterial, que se manifestava por occasião da 
excitação do topo central do vago cortado. 

Pondo a carótida em relação com um he-
modynamometro, Ludwig e Cyon, depois de 
seccionarem o nervo de um lado, excitavam a 
extremidade peripherica. Não se produzia ef-
feito algum. Excitavam 'a topo central por 
meio de correntes de inducção, como no pri
meiro caso, e notavam no hemodynamome-
tro uma diminuição da pressão arterial, que 
algumas vezes fazia descer á columna de 
mercúrio 4 a 5 cent. A pressão voltava ao 
estado normal quando se levantava a excita
ção. Diminuía de novo, se de novo se repetia 
a experiência. 

Se o animal não estava curarisado, impel-
lia fortes gritos, que traduziam verdadeira 
dôr. 

A diminuição da pressão arterial coinci
dia com a dilatação de todos os vasos do 
corpo, e em especial os do abdomen. 

Em virtude do grande numero de vasos 
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abdominaes, produz-se uma notável diminui
ção de pressão intra-arterial. 

D'aqui o nome de — nervos depressores. 
E', diz Vulpian, ' por intermédio da espi 

nhal medulla e dos esplanchnicos que a ex
citação dos nervos depressores actua sobre 
os vasos intra-abdominaes, visto queLudwig 
e Cyon demonstraram que a dilatação d'es-
tes vasos se não dá, se antecipadamente se 
corta a medulla abaixo do bôlbo ou se se
ccionam os nervos esplanchnicos. 

Toda a physiologia do nervo de Cyon se 
resume no seguinte: 

Que o coração experimente difflculdade 
em se esvasiar a cada systole ventricular por 
um embaraço á circulação pulmonar, por 
exemplo, foz-se urna impressão especial so
bre as extremidades periphericas dos ner
vos cardíacos, no endocardio ou no myo-
cardio. 

Entram então em jogo os nervos depres
sores. Conduzirão então ao bôlbo esta im
pressão, que, pelo centro bôlbo-espinhal e 
pelos esplanchnicos, produz a dilatação dos 
vagos abdominaes. 

Então o coração recebe menor quantidade 
de sangue, podendo facilmente readquirir a 
liberdade de seus movimentos. 

Temos a considerar duas coisas da ma-

Vulpian, Leçons sur l'app. vaso-moteur, t. 1, pag. 354. 
a 



■ 108 

xima importância, e que a todos levantam 
cliíficuldades. 

Actuará o nervo depressor de Cyon no ef
feito apontado por ser o ponto de partida de 
acção vasodilatadora? 

Será a excitação do topo central o ponto 
de partida de paralysia dos vasomotores 
abdominaes? 

Como se poderá harmonisar a accelera

ção observada com a lei de Marey? 
Tentemos vencer a difflculdade do assum

pto. 
N'um coelho curarisado, submettido á res

piração artificial, descobremse os dois de
pressores, e põese a carótida esquerda ou a 
direita em communição com o hemodynamo
metro. 

Depois de obter o traçado normal, excitase 
um dos depressores. Notase o abaixamento 
da pressão intraarterial. Cessa a excitação, e 
tudo volta ao estado normal. Excitase em 
seguida o outro, e notase um novo abaixa
mento da pressão. 

Se antecipadamente se tem cortado os dois 
vagos e os dois esplanchnicos, e se excitam 
os dois ou um dos depressores, o traçado 
obtido não denuncia modificação na pressão 
intraarterial. «Os nervos esplanchnicos con
teem então fibras caso-dilatadoras que, por 
acção reflexa (provindo a excitação inicial 
dos nervos depressores) podem produzir uma 
dilatação considerável dos vasos intraabdo
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minaes. Estes mesmos nervos conteem tam
bém fibras vaso-constrictoras, cuja secção 
pôde determinar uma ' dilatação paralytica 
d'estes vasos, emquanto que o effeito inver
so tem logar quando são excitados» l. 

Tal é a opinião do professor Vulpian, opi
nião que elle reforça com experiências de 
Ludwig e Cyon e Asp. 

O nej-vo de Cyon nasce por muitas raizes: 
uma d'ellas provem do laryngeo superior e, 
por seu intermédio, do pneumogastrico; uma 
outra destaca-se directamente d'esté ultimo 
nervo. Estas raizes constituem o nervo de 
Cyon, sobre o qual se fazem as excitações; 
mas elle recebe ainda na parte inferior do 
pescoço duas outras raizes que emanam do 
ganglio cervical inferior. Em virtude d'esta 
multiplicidade de raizes, podem ser obtidos 
os mesmos effeitos sobre a circulação abdo
minal excitando o laryngeo superior acima 
do ponto onde se destaca a raiz do depressor, 
excitando o topo cardíaco do depressor se
ccionado, ou excitando o pneumogastrico em 
animaes que, como o cão, teem o depressor 
collado ao tri-esplanchnico. 

O effeito produzido pela excitação dos de
pressores é, segundo Vulpian, devido aos 
vaso-dilatadores dos esplanchnicos, nervos 
vaso-dilatadores que, partindo da medulla, sa-

i Vulpian, obra cit.; vol. 1.», pag. 355. 
* 
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hem para os esplanchnicos com o primeiro e 
segundo pares dorsaes (Cl. Bernard). 

Não creio na explicação dada por Vulpian, 
porque me repugna a admissão de nervos 
vaso-dilatadores; e, todavia, confesso o meu 
respeito pela memoria do mais notável de to
dos os physiologistas. Essa multidão de ner
vos trazidos para a physiologia revela ape
nas o seu atraso. Nervos trophicosv nervos 
secretores, vaso-constriclores, vaso-dilatado
res, frigoríficos, caloríficos, são hypotheses 
bem pouco comprehensiveis. 

D'estes, restam-nos hoje os vaso-dilatado
res, talvez pela nomeada do que os deu á scien-
cia, Cahiram os nervos trophicos, os nervos 
secretores ; os caloríficos e os frigoríficos nem 
Cl. Bernard os pôde sustentar. 

A derrocada ainda não attingiu de vez os 
vaso-dilatadores, mas não tardará. O physio-
logista que tivesse á sua disposição este exer
cito de nervos poucas difflculdades teria na 
explicação dos phenomenos da vida. A nutri
ção, as secreções, o calor e o frio são pheno
menos apenas dependentes da irrigação san
guínea, e a circulação está apenas sob o do
mínio dos nervos vaso-motores. 

Nos vasos predomina o elemento muscu
lar, que possue a funcção de se contrahir a 
cada excitação. O systema nervoso entra ali 
ao mesmo titulo que entra no coração. 

Como interpretar então a experiência clás
sica de Cl. Bernard? 
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Como explicar a affluencia de sangue na 
glândula sub-maxillar por occasião da exci
tação do lingual, nervo que fornece á glân
dula a corda do tympano, sem entrar em linha 
de conta com a excitação da corda por via 
reflexa ? 

Como explicar a affluencia de sangue á 
mesma glândula quando, depois de cortado 
o lingual, se excita o topo peripherico da cor
da do tympano? 

Como explicar a diminuição de sangue na 
glândula quando se excita o filete sympathico 
que provem do ganglio cervical superior, sem 
admittir que o sympathico é o vasoconstri
ctor? 

Pelas razões que explicam a diversidade 
de effeitos (com a mesma e igual excitação) 
que se nota quando se excita o pneumogas-
trico e o sympathico. 

O sympathico é menos excitavel do que 
o systema de nervos do eixo cerebro-espinhal. 

Excitada a corda do tympano, directamen
te ou por via reflexa, esgota-se, e a conse
quência é a dilatação paralytica dos vasos e 
affluencia de sangue. 

Excitado o sympathico, por se esgotar com 
maior diffiuldade, funcciona com maior ener
gia, reduz o calibre dos vasos e diminue a 
irrigação sanguínea. 

Sendo a corda do tympano nervo vaso
dilatador, ha de intervir na dilatação por um 
dos dois modos seguintes: incitando as fl-
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bras dos vasos á contracção, ou destruindo a 
acção do sympathico. Se actua pelo primeiro 
dos modos, reduz o calibre do vaso e dimi
nue a irrigação da glândula, o que é contra-
dictorio; se actua pelo segundo, a excitação 
da corda deve dar resultado igual ao que se 
segue á paralysia do sympathico pela secção, 
o que não acontece. 

Logo, a corda do tympano não réalisa a 
funcção que Cl. Bernard lhe assignou; logo, 
a experiência fundamental para a demons
tração da existência dos nervos vaso-dilata-
dores é sem valor. A existência dos nervos 
vaso-dilatadores não pôde ser demonstrada. 
Os vasos estão apenas sob a influencia de 
uma única espécie de nervos, os vaso-moto-
res. Estes actuam como adjuvantes do sys-
tema muscular dos vasos sanguineus. 

A excitação dos vaso-motores feita nos fi
letes do sympathico trará uma diminuição do 
calibre dos vasos; a secção dará o effeito in
verso. A excitação dos filetes cerebro-espi-
nhaes, por serem muito excitáveis, dará o 
esgotamento; os vasos dilatam-se por lhes 
faltar uma parte da sua influencia motora. 

Este assumpto prestou-se a largas consi
derações, em que não entro por não ser o do 
meu trabalho. 

Quiz simplesmente significar que não ad-
mitto os nervos vaso-dilatadores. 

Não concordo, portanto, com a opinião de 
Vulpian a respeito do mecanismo por que se 

V 
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produz o effeito que se segue á excitação do 
nervo de Cyon. 

E nem outra podia ser a minha opinião, 
depois do que sustentei com relação á influen
cia dos vagos sobre o coração, sem cahir em 
contradicção flagrante. 

O nervo de Cyon é, na opinião de todos, 
uma verdadeira válvula de segurança do co
ração. Quando ha replecção sanguínea no co
ração, o nervo de Cyon será excitado para 
aquelle órgão readquirir a sua liberdade de 
movimentos. 

O nervo de Cyon recebe então uma exci
tação enorme e repetida, excitação que é le
vada ao centro espinhal. Produz n'este cen
tro uma perturbação funccional que, junta á 
produzida pela excitação também anormal 
dos vaso-motores dos vasos intra-abdomi-
naes, estes se dilatam pela fadiga d'aquelles 
que, por este modo, lhe retiram a influencia. 
Tudo isto se comprehende. Os nervos, como 
todo o systema nervoso e muscular, preci
sam de um repouso compensador. 

Durante o seu funccionamento accumu-
lam-se n'elles os productos de desassimilação, 
que obstam á nutrição dos mesmos, visto que 
o oxigénio, que para elles se dirige, é gasto 
na transformação d'estes productos primá
rios n'outros secundários. 

Se as excitações são fortes e repetidas; 
isto é, se o nervo se não desembaraça dos 
productos que se formam á medida que se 
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vão desenvolvendo, não pôde funccionar — 
fatiga-se. 

Isto é physiologia pura. Se o coração está 
em plena replecção, o nervo de Cyon recebe 
excitações constantes, que vão fatigar os cen
tros e os vaso-motores dos esplanchnicos. 

.Pôde a isto objectar-se o seguinte: mas 
então também o nervo de Cyon se esgota e 
fica inhibido de enviar aos centros e aos es
planchnicos a excitação anormal. 

Mas não poderemos nós aventar a hypo
thèse de que os vaso-motores dos vasos intra-
abdominaes entram em jogo apenas pela ex
citação do nervo de Cyon? Podemos. 

E desde então, desde que o depressor se 
fatigue, os vaso-motores abdominaes não 
funccionam, o que dará logar á dilatação dos 
vasos. Esta ultima hypothèse é digna de con
sideração e tem por si uma comprehensão. 
nitida. 

Vejamos agora como harmonisar a retar-
dação do coração que se segue á dilatação 
dos vasos abdominaes por effeito da excita
ção anormal do nervo de Cyon. 

A lei de Marey está em diametral oppo-
sição, pelo menos apparentemente, com os 
factos observados por Ludwig e Cyon. 

Segundo Marey, os movimentos cardíacos 
estão na rasão inversa da pressão (pag. 57), 
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o que não está de harmonia com a retarda-
ção do trabalho cardíaco que se segue á di
latação dos vasos abdominaes. Este facto tem 
dado logar a immensas controvérsias. Uns 
teem negado a lei de Marey; outros teem 
aproximado os factos que parecem contra
dictories. 

Marey apresenta primeiramente a sua lei 
como principio de hydraulica applicavel ao co
ração como apparelho puramente mecânico. 
Modificou-a depois do seguinte modo : «Tou
tes choses égales d'ailleurs, une condition qui 
facilitera le passage du sang des artères dans 
les veines, augmentera lá fréquence des batte
ments du cœur. Réciproquement, une condi
tion qui rendra ce passage plus difficile ra-
lentire les battements de cet organe x.» 

Marey faz então depender a sua lei da iden
tidade de condições de innervação e de força 
do coração. 

Ludwig, Thiry e Cyon contradictaram for
temente Marey, insistindo em que ha dimi
nuição de frequência no pulso quando o co
ração experimenta menos diffleuldade em se 
esvasiar. Marey procurou então estabelecer 
a exactidão da sua lei, servindo-se de um co
ração de tartaruga a que adaptou um syste-
ma de tubos de caoutchouc, que representa
vam as artérias, em que fazia variar a pressão. 

i Gazet. rnéd. de Paris, 1860 —Marey. 

\ 
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N'estas condições, notou que ao augmente» 
da pressão correspondia retardação do cora
ção. Elle notou que effeito semilhante era 
produzido pela compressão da aorta ou da 
artéria femoral, ou mesmo elevando um braço. 

Marey repetiu então as experiências de 
Cyon, e notou que o primeiro resultado da 
excitação do nervo, que leva aquelle nome, 
era um retardamento das funeções do co
ração. 

Marey não considera então este nervo co
mo verdadeiramente depressor porque, sen-
do-o, devia diminuir a tensão arterial e au
gmentai' a frequência dos movimentos do co
ração. 

Marey suppoz então que a excitação do 
nervo de Cyon daria logar, por acção reflexa, 
á excitação do vago, determinando o retarda
mento do coração primeiramente, e, em se
guida, appareceria a diminuição da tensão 
arterial como effeito da retardação. Cyon res
pondeu a esta objecção de Marey com a ex
periência seguinte : depois da secção de todos 
os filetes nervosos que vão ao coração, a ex
citação do topo central do depressor não re
tarda o coração, mas diminue a pressão, de
monstrando assim a independência dos dois 
phenomenos pbysiologicos. Marey objectou 
a Cyon que este não tinha cortado todos os 
filetes cardíacos. 

Cyon havia feito a experiência três vezes, 
e n'uma d'ellas viu que não tinha cortado to-
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dos os filetes, o que deixou a duvida sobre 
se teria acontecido o mesmo nas outras duas. 

A questão ainda hoje está pendente. 
E' certo que a lei de Marey é verdadeira, 

e que os factos revelados por Cyon o são 
também. 

Logo, não temos outra explicação para o 
phenomeno senão a que se refere á excita
ção reflexa do pneumogastrico, dando, pelo 
esgotamento d'esté, logar á retardação do co
ração, que não pode ser compensada pela 
acceleração que resultaria da diminuição de 
pressão. Se na experiência de Cyon foram 
cortados todos os filetes cardíacos, esta ex
plicação não pode ser dada, e devemos, por 
agora, contentarmo-nos com a seguinte dada 
por Poincaré : « . . . D'oú ralentissement de la 
circulation veineuse; por suite, le cœur re
çoit moins vite une nouvelle ondée sanguine 
et il est moins rapidement excité à se con
tracter de nouveau. Le principe hydraulique, 
tout en restant vrai en lui même, se trouve 
plus que contre-balancé par cette circons
tance particulière.» * 

\ 

i Poincaré, obra cit. 



CAPITULO VII 

Oentros de innervação 

No exposto que flea feito relativamente a 
acção dos vagos e do sympathico sobre o 
coração entrei por vezes na apreciação da 
influencia central. Vou referir-me a ella es
pecialmente com o fim de corroborar as con
clusões a que cheguei nos precedentes ca
pítulos. 

l .° 

Cérebro 

A observação attenta do que se passa por 
occasião das grandes emoções parece de mol
de a convencer-nos de que o cérebro tem um 
certo papel na funeção cardíaca, embora o 
mecanismo d'esta acção não esteja averi
guado. 
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. A alegria, a tristeza, o medo, o amor, a 
cólera, etc., perturbam consideravelmente o 
rhythmo cardíaco, dando quasi sempre logar 
á retardação. A pathologia cerebral mos-
tra-nos também uma influencia do cérebro 
sobre o rhythmo, dando-nos a meningite e 
encéphalite agudas como exemplos bem elo
quentes. Todavia, quando procuramos os re
sultados da experimentação, encontramol-os 
tão contradictorios, que não é possível for
mar opinião segura sobre o género de in
fluencia. 

No fim do século passado, Wilson Phi-
lipp, Nasse, Legallois, Frourens e outros en
cetaram as experiências sobre o assumpto; 
mas elles desconheciam as funcções das dif
férentes regiões do cérebro e desconheciam 
mesmo a existência dos outros focos de in-
nervação do coração. Mal preparados e fa
zendo experiências imperfeitas, concluiram 
que o coração não recebia influencia alguma 
do mais nobre dos centros nervosos, depois 
de haverem notado que elle conservava ou 
recuperava immediatamente os seus movi
mentos depois da destruição ou ablação do 
cérebro. 

Piccolomini, Willis e outros adoptaram 
opinião contraria. 

Tendo notado a acceleração cardíaca em 
seguida a secção dos vagos, por falsa inter
pretação, concluiram que o coração tirava a 
influencia nervosa do cérebro. 
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A questão não caminhou muito para a so
lução. 

A influencia existe; mas será ella dire
cta? 

Miot procurou o resultado da excitação da 
massa cerebral. Para isso, em muitas rãs, 
tendo posto a descoberto o eixo encephalo-
espinhal, irritou a massa do cérebro servin-
do-se de um apparelho electro-galvanico. Ex
perimentando d'esté modo, Miot não notou 
nenhum effeito sobre o coração. 

Tendo posto a descoberto o eixo ence-
phalo-espinhal n'uma_rã, que depois da ope
ração possuia a integridade das suas func-
ções vitaes, destruiu todo o encephalo. Além 
d'uma pequena retardação, não notou phe-
nomeno sensível. 

As outras experiências não dizem mais 
sobre o assumpto. 

Experimentando, não se nota o que tão 
facilmente se produz por occasião das gran
des emoções. 

Um abalo moral de grande intensidade 
pôde levar á syncope, e então se nota a au
sência de movimentos cardíacos. 

N'outros casos parece, como vulgarmente 
se diz, que o coração salta fora. Nenhum 
d'estes factos a experiência réalisa. 

A influencia existe; é bem nítida. 
Ha quem queira vêr nos phenomenos apon

tados a confirmação da verdade da theoria 
de Weber: o cérebro actuaria sobre o bolbo, 
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provocando a excitação enérgica dos vagos, 
que, como nervos moderadores, iriam retar
dar o trabalho cardíaco. 

Esta interpretação é falsa. Quando expli
casse o que se dá no estado syncopal, não 
explicaria o que se passa^ quando a excitação 
cerebral não é sufflcientemente enérgica para 
produzir aquelle estado. N'este ultimo caso 
nota-se a precipitação dos movimentos car
díacos com augmento de força, verdade in
concussa e que destroe absolutamente a as
serção dos partidários de' Weber. 

Quando se dá tal facto, o coração fun-
cciona mais activamente, o que não aconte
ceria se a excitação do bolbo fosse seguida 
da retardação cardíaca. Como explicar o phe-
nomeno? 

Do modo simples e em perfeita coheren-
cia com as conclusões a que tenho chegado. 
Quando a perturbação moral produz a syn
cope, tudo é perturbado. Todo o systema 
nervoso foi attingido de inércia funccional, 
talvez pelo cansaço. O bolbo e todo o sys
tema cardiaco não puderam fugir a esta per
turbação. A extraordinária excitação levou o 
systema nervoso a tal excesso funccional, 
que lhe foi preciso um longo repouso para 
readquirir as suas funcções. 

Ahi está a razão da retardação cardíaca 
syncopal. 

Quando se não produz a syncope, o ere-
thismo nervoso, a exaltação funccional es-
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tende-se ao bolbo e a todo o systema ner
voso cardíaco. Bolbo, vagos e sympathico 
são excitados acima do grau normal, o que 
dá logar á maior frequência e energia dos 
movimentos cardíacos. Eis uma explicação 
clara e simples, e assente em bases verda
deiramente physiologicas. 

O que fica dito prova que, só em casos de 
funccionalismo anormal do cérebro, é que 
este órgão pôde levar ao coração qualquer 
influencia. 

2.° 

Bolbo rachidiano 

Desde que Weber e Budge estabeleceram 
o antagonismo entre os vagos e o sympathico 
quizeram estendel-o ao bolbo e á medulla. 
A anatomia mostrava que os vagos tinham 
a sua origem no bolbo. Notavam a mesma 
ordem de effeitos quando excitavam os va
gos ou o bolbo, e d'ahi concluíam que os 
vagos recebem d'elle a sua influencia mode
radora. 

Tal é ainda hoje a opinião adoptada pe
los que sustentam a doutrina da acção mo
deradora dos vagos sobre o órgão central da 
circulação. Analysemos. 

Os vagos nascem do bolbo rachidiano por 
duas raizes : uma que tem a origem n'um 

10 



124 

núcleo situado na cabeça do corno anterior 
decapitado da substancia cinsenta: a outra 
tem sua origem na base do corno posterior 
decapitado, 

Weber e Budge, excitando o bolbo por 
meio de electricidade, notaram que o cora
ção se retardava ou se detinha, conforme a 
intensidade da corrente empregada. 

E como notavam effeito inverso quando 
excitavam a medulla e o sympathico, esta
beleceram então o antagonismo referido. 

O centro medullar tenderia a precipitar os 
movimentos do órgão central da circulação; 
o bolbo teria para missão temperar este ex
cesso de actividade, mantendo o rhythmo em 
proporções convenientes. 

A experiência fundamental dos irmãos 
Weber tem soffrido larga contestação por 
parte de physiologistas de subida nomeada. 
As objecções feitas ás experiências sobre os 
pneumogastricos teem sido repetidas relati
vamente ao bolbo. 

Weber e seus partidários afflrmam que a 
excitação do bolbo é seguida de paralysia do 
coração em diastole, e que a destruição é se
guida de acceleração. A primeira parte d'es-
tas affirmações é desprovida de verdade. 

Já Longet havia notado que as correntes 
de pequena intensidade não produziam effei
to algum; mas Schiff, Moleschott e Béclard 
foram mais além, demonstrando que as cor
rentes fracas tornavam os movimentos car-
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diacos irregulares e mais frequentes. Béclard 
insiste na diversidade de effeitos obtidos pe
las correntes fortes e fracas. 

A verdade, que se podia prever, é que as 
excitações fracas acceleram os movimentos 
do coração e que as excitações de grande in
tensidade paralysam o coração, mas não em 
diastole. 

«Le muscle cardiaque, au moment qu'il 
s'arrête sous l'influence de la galvanisation 
du bulbe, est bien mou et relâché. C'est bien 
l'inertie musculaire que l'on produit *.» 

A destruição do.bôlbo é seguida de acce-
leração dos movimentos do coração, e sobre 
este ponto estão todos de accordo. Gomo se 
explicam estes factos? 

A explicação ficou dada no capitulo em que 
tratei do pneumogastrico. 

Se o bolbo dá origem aos vagos; se es
tes são nervos motores do coração, o bol
bo não tem outra influencia sobre o coração 
além de coadjuvar e servir de centro reflexo 
aos vagos como excitadores.do trabalho car
díaco. 

Excitado ou destruído, o bolbo deve com-
portar-se como os vagos de que elle é cen
tro. 

A única difference existente entre a exci
tação dos vagos intactos e a excitação do 

i Poincaré, obra cit., vol. 1.°, pag. 275. 
* 
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bolbo está em que n'este ultimo caso os va
gos são excitados na sua origem. 

Os effeitos são e devem ser exactamente 
os mesmos. 

A excitação moderada dos vagos é seguida 
de augmente de energia functional —é se
guida de acceleração do trabalho do coração 
— o que bem provado já está. A excitação da 
sua extremidade central é seguida de effei
tos análogos; logo, embora a experiência o 
<não confirmasse, é formoso concluir que a 
excitação do bolbo, por se fazer na origem 
dos vagos, deve ser seguida de acceleração 
do coração. Taes foram os resultados expe-
rimentaes obtidos por Schiff, Moleschott, Bé-
clard, Onimus, Legros e outros. 

E' ainda o facto observado quando o bolbo 
recebe do cérebro a excitação no caso de 
emoção moral não sufflcientemente enérgica 
para produzir a syncope. 

Quando os vagos são excitados fortemente, 
produz-se o retardamento cardiaco sem pa-
ralysia momentânea, e produz-se, como já 
foi demonstrado, pelo cansaço, pelo esgota
mento. 

A excitação forte do bolbo, transmittindo-
se aos vagos ou cahindo immediatamente so
bre elles, é seguida da fadiga, o que dá logar 
á retardação ou á paralysia, se o abalo attin-
giu os outros focos de innervação. 

Taes foram ainda os resultados obtidos 
pelos auctores acima citados. Mas é preciso 
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notar que, para corroboroção d'estas affir-
mações, o coração não é detido em diastole, 
mas que fica molle, relaxado e em perfeita 
inércia muscular, o que demonstra que n'es
te caso não ha excesso de innervação mode
radora, mas que ha deficiência de innerva
ção motora. 

«Je suis porté á penser, diz Poincaré, que 
dans ces circonstances l'éctricité paralyse le 
bulbe par le fait même de l'intensité de l'a
ction. Elle agit par saissiment comme une 
émotion morale qui paralyse aussi les facul
tés intellectuelles.» 

Resta o phenomeno da acceleração em 
virtude da destruição do bolbo. 

Tem explicação clara e cohérente com tudo 
quanto fica dito. 

Dá-se eiitão exactamente o que acontece 
quando são seccionados os vagos. N'este ul
timo caso ha acceleração do coração, porque 
a parte da excitação cardíaca que depois de 
chegar ao bolbo se perdia nos centros ner
vosos visinhos em virtude dasconnexões cel-
lulares, é aproveitada e refletida nos centros 
intra-cardiacos, emquanto que o sympathico 
se não habitua ao excesso de funcção (pag. 83). 

Destruindo o bolbo, dá-se exactamente o 
mesmo caso. 

A parte da excitação centrípeta, que se per
dia nos centros visinhos, é aproveitada, o que 
dá um excesso de excitação sobre o coração 
e, portanto, a sua acceleração. 
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O bolbo é um centro de inneroação accele-
radora do órgão central da circulação. 

Medulla espinhal 

Legallois foi o primeiro que attribuiu á 
medulla uma acção sobre a funcção cardíaca, 
exaggerando-a, sem duvida, visto que enten
dia que a medulla era o único foco de innerva-
ção do coração. A acção da medulla tornou-se 
uma necessidade theorica depois da experiên
cia clássica dos irmãos Weber. 

Considerando o bolbo como foco de inner* 
vação moderadora do coração, era de urgên
cia theorica o procurar um foco de innervação 
acceleradora. Bezold, em 1863, satisfez esta 
necessidade, confirmando por experiências 
a acção acceleradora da medulla, mostrando 
ao mesmo tempo o augmento da tensão do 
sangue, o que levava a acreditar n'um exces
so de força das pulsações. 

Estava então escorada a theoria de We
ber; mas cahiu a theoria, embora a escora fi
casse em pé. 

Antes de Bezold, Miot, Longet, Cl. Bernard 
e outros, demonstraram que a destruição da 
medulla accéléra primeiramente os movimen
tos do coração, acceleração de curta duração, 
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que parece devida á excitação do começo da 
experiência, sendo seguida de retardação. 
Miot mostrou também que a excitação com 
corrente eléctrica perturba o rhythmo, e que, 
quando a corrente é applicada sobre a me
dulla cervical, os movimentos cardíacos se 
acceleram. Effeitos idênticos foram obtidos 
por Bezold e Wilson Philipp. 

Bezold procurou então as ligações entre 
a medulla e o coração, e concluiu que as fi
bras acceleradoras nasciam da medulla (por
que tinha notado a acceleração electrisando 
este órgão a différentes alturas) em toda a 
sua extensão, e que subiam para attingir o 
ganglio cervical inferior e a sua visinhança. 

Ludwig e Thiry impugnaram a asserção 
de Bezold, apoiados em que a excitação da 
medulla era seguida de augmento da tensão 
sanguínea, mesmo depois de cortados os file
tes do sympathico, quando, por consequên
cia, a medulla era incapaz de exercer influen
cia directa sobre o coração, quando a medulla 
não podia actuar senão sobre os vasos por 
intermédio dos vaso-motores. 

As condições hydraulicas da circulação 
abonavam a hypothèse de que a medulla mo
dificasse o numero e a força das contracções 
cardíacas por intermédio dos vaso-motores, 
porque o augmento de tensão arterial havia 
sido notado pela excitação dos espianchnicos. 
A excitação da medulla, cerrando os vasos, 
traria uma difflculdade na deplecção do cora-
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cão e, por consequência, um augmenta de 
energia de contracção — o augmenta da pres
são arterial. 

Dado o caso da dilatação dos vasos, have
ria menos difflculdade de deplecção e, por
tanto, precipitações dos movimentos. Mas isto 
estava em desaccordo com os factos obser
vados por Ludwig.e Thiry, visto que haviam 
notado um augmenta de tensão conjuncta-
mente com a precipitação do coração. 

Cyon resolveu a questão. Mostrou que a 
medulla fornece duas ordens de innervação, 
que podem modificar os movimentos do co
ração. 

Fazendo a secção dos dois vagos, dos dois 
sympathicos no pescoço, dos dois nervos de
pressores, dos dois esplanchnicos ou da me
dulla acima da origem d'estes nervos, e ex
citando a medulla cervical, Cyon e Bezold 
demonstraram a acceleração dos movimentos 
cardíacos. 

Não podendo a acceleração ser devida a 
acção reflexa sobre o coração, visto que to
dos os nervos do pescoço estavam cortados; 
não podendo ser attribuida a modificações 
na pressão sanguínea, visto que os depres
sores e os esplanchnicos estavam secciona
dos, aquelles auctores concluíram, e com ri
gor, que não pôde ser devida senão á acção 
directa da medulla sobre o coração. 

Mas, attendendo a que tal effeito se não 
produz quando é extirpado o ganglio cervi-
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cal inferior do sympathico, concluíram que 
os filetes medullares vão para o coração fa
zendo caminho por aquelle ganglio. 

Pela serie de experiências referidas no 
capitulo vi, Cyon demonstrou a existência 
dos nervos depressores, tendo o seu centro 
na medulla, e exercendo a sua influencia so
bre o coração indirectamente pelos vasos ab-
dominaes. 



CONCLUSÕES 

l.a A lei da variação periodica da excita
bilidade cardíaca é uma lei muscular. 

2.a 0 rhythmo cardíaco é propriedade do 
tecido muscular. 

3.a 0 rhythmo é o resultado de dois facto
res: nutrição e pressão. 

4.a A lei da uniformidade do rhythmo é 
uma propriedade do apparelho ganglionar do 
coração. 

5.a Os pneumogastricos são nervos exci-
tadores do trabalho activo do coração. 

6.a A acção do sympathico sobre o cora
ção é simplesmente adjuvante da dos vagos. 
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7." Os ganglios intracardiacos são excita-
dores do myocardio, influenciados pela ex
citação do apparelho terminal e pelos cen
tros superiores. 

8." A excitação peripherica do nervo de 
Cyon promove por esgotamento a dilatação 
dos vasos abdominaes. 

9.a Este effeito é produzido pelo esgota
mento dos vaso-motores abdominaes ou pelo 
esgotamento do nervo de Cyon, em ambos os 
casos pelo não funccionamento dos vaso-mo
tores. 

10.a A lei de Marey não está em contra-
dicção com os resultados da excitação do 
nervo de Cyon, se se pensar que o pneumo-
gastrico se esgota por via reflexa, e que a 
dilatação dos vasos abdominaes retarda o es
timulo do coração. 

11." No estado physiologico, o cérebro não 
exerce sobre o coração influencia apreciá
vel. 

12." O bolbo rachidiano é um centro de 
innervação acceleradora do coração. 

13.a A medulla é um foco de innervação 
acceleradora directa, d'onde emanam os fl-
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letes sympathicos que do ganglio cervical 
inferior vão ao coração. 

14.a A medulla é o centro dos nervos de 
Cyon, por cujo intermédio elles influem na 
circulação abdominal. 

«• 



PROPOSIÇÕES 

/ 

Anatomia.—Os cordões antero-lateraes da medulla não são 
exclusivamente formados por fibras centrífugas e por fibras em 
ansa. 

l ' i ij'sioiogia— 0 somno physiologico está para o cérebro 
como a fadiga para o musculo. 

Materia medica. — A digitalis produz o retardamento do 
pulso, empregada em pequena dose, pela excitação das fibras cir
culares dos vasos, pela excitação dos vaso-motores e pelo esgo
tamento dos pneumogastricos. 

. Pathologia g e r a l — 0 micróbio é o agente do contagio. 

Anatomia pathologica—A denominação —hepatite paren-
chymatosa — não corresponde ao processo anatomo-pathologico. 

Pathologia externa.— 0 mal de Pott é curavel mesmo 
depois de interessar profundamente a medulla. 

Pathologia interna. —A albuminuria, na atrophia paren-
chymatosa do rim, é devida ã destruição cellular. 

operações. —A ascite, no momento da operação, contra-
indica a ovariotomia. 

P a r t o s — A morte do feto, se não ha descolamento da pla
centa, não implica a necessidade do parto artificial. 

Hygiene. — A sociologia não pôde ser separada da biologia. 

Approvada. Pôde impiimir-se. 
O Presidente, O Conselheiro-director, 

A. BRANDÃO. COSTA LEITE. 
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