
ifníonio da Wcmoa 

04^4-

SOBRE A 

PHYSIOLOGIA, P A T M G I A 
HYGIENE DO G O M N O 

DISSERTAÇÃO INAUGUKAL 
APRESENTADA A 

ESCOU MEDICO-CIRURGICA DO PORTO 

PORTO 
T Y P O G R A P H I A S É C U L O X X 

179, Bua das Flores, 183 

1 9 0 0 

?& 1 j> £«£ 



M U MEDICO-MRGICA 00 PORTO 
DIRECTOR INTERINO 

A N T O N I O J O A Q U I M D E M O R A E S CALDAS 

SECRETARIO INTERINO 

CLEMENTE JOAQUIM DOS SANTOS PINTO 

CORPO DOCENTE 

P r o f e s s o r e s p r o p r i e t á r i o s 

l.a Cadeira —Anatomia dcscriptiva 
geral 

2." Cadeira —Physiologia . . . . 
ít.a Cadeira — Historia natural dos 

medicamentos e materiamedica. 
4>.fl Cadeira — Pathologia externa o 

therapeutics externa. . 
5.a Cadeira — Me licina operaria . 
G.a Cadeira — Partos , doenças das 

mulheres de parto e dos recem-
nascidos 

7.a Cadeira — Pathologia interna e 
tlierapeulica interna. . . . 

8.a Cadeira — Clinica medica. , 
9.a Cadeira —Clinica cirúrgica. . 

]0.a Cadeira — Anatomia pathologica 
11 .a Cadeira — Medicina legal. hygie

ne privada e publica e toxico
lógica . . . . . . . . 

12.a Cadeira — Pathologia geral se-
meiologla e historia medica. 

Pharmacia 

João Pereira Dias Lebre. 
Antonio Placido da Costa. 

Illidio Ayres Pereira do Valle. 

Anionic Joaquim de Moraes Caldas. 
Vago. 

Cândido Augusto Correia de Pinho. 

Antonio d'OIiveira Monteiro. 
Antonio d'Azevedo Maia. 
Roberto Bellarmino do KoFario Frias. 
Augusto H. d'Almeida Brandão. 

Vago. 

Maximiano A. d'Oliveira Lemos. 
Nuno Freire Dias Salgueiro. 

Professores j u b i l a d o s 

Í
José rTAndrade Gramacho. 
Dr. Josó Carlos Lopes. 
Pedro Augusto Dias. 

Secção cirúrgica Agostinho Antonio do Souto. 

P rofessores s u b s t i t u t o s 

Secção medica \ J o â o L o p e s d a S i l v a M a r t i u s Junior. 
becçao meatea. . j Alberto Pereira d'Aguiar. 
c, - . í Clemente Joaquim dos Santos Pinto. 
Secção cirurg.ea . j Oarlo8 Alberti de Lima. 

D e m o n s t r a d o r de a n a t o m i a 

Secção cirúrgica Laia de Freitas Viegas. 



A Escola não responde pelas doutrinas expendidas na 
dissertação e enunciadas nas proposições. 

(Regulamento da Escala do 23 d'ahril 
de 1840, art.0 15o). 



BwBaBSB^ffjl 

"nha J§£ 

tMinha sanefa mac! 

V exemplo cjue nos legastes de esposa 
dedicada, mãe carinhosa e vida de martyr, 
não caliirá, nunca no olvido dos vossos, 
antes servirá de fanal rcfulçentissimo para 
guiar nossos passos c de padrão para afe
rir as nossas acções. 

^Dormi o somno tumular; pois, vossos 
filhos, hão-de honrar sempre, tão grata 
memoria. 



A MEU P A E 

A vós, obreiro incansável, athleta 
vigoroso, que não tergiversastes pe
rante mil contrariedades e vaevens da 
sorte, para quem a vida não tem sido, 
senão um labutar incessante, a vós de
dico este meu humilde trabalho. 

Hão vejaes n'isto, uma indemnisa-
çâo, remuneração sequer, mas so
mente o amor de íilho, 



A m®m âsrml© Maia©©! 

Desde os bancos do collepio, até 
hoje tens sido bom irmão ejilho exem
plar; por isso não posso deixar de te 
dedicar estas linhas. 

apntonio. 

Apesar da im.mensa distancia que 
nos separa, não esqueço os deveres 
de irmão. Sauda-vos pois desejando-vos 
m il felic ida de s 

JH voítito irmão. 
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In cito-vos cio estudo, sede dilip-ente 
e fiel cumpridor dos vossos deveres. 

ípntonio. 



P minhas irmãâ 
fóabel, 

fjacílda, 
Ifirginîa, 

Maria. 

"Urna coisa só, vos peço : 

"Ouvi submissas, os conselhos do nosso jdae; a ima
gem de_j nossa sancta [Mae, trazei-a sempre^ hem pho-
tographada na menttj. 

O vosso Antonio. 

A. M E U S T I O S 
E 

T I A S 

A VOSSA BENCAO 

O vosso sobrinho Antonio. 
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u m ocrdeal abraço. 
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O discípulo reconhecido . 
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PROLOGO 

Modesto e singelo é este trabalho ; por
que modestas são as minhas aspirações. 
Nunca me abalançaria a taes commetti-
mentos, nunca pensaria em semelhante 
em preza, se não houvesse a imposição le
gal : — defeza de these. 

Bem sei que trabalhos d'esta natureza, 
são para mais altas cerebrações, para ho
mens de grande valor, que a par d'uma 
observação rigorosa e sufficiente experiên
cia, possuem fino critério; mas também 
é do dominio publico, que a boa vontade 
e grande tenacidade conseguem alguma 
coisa, 



UM 

O titulo d'esta these é suggestive) ; po
rém, qual não será a decepção, depois da 
sua leitura? 

Um aviso prévio a quem me 1er: a 
auto-suggestão, a aridez do assumpto e a 
pobreza do estylo, poderão produzir-lhe 
somno, ou fazel-o cahir em catalepsia, se 
por ventura ó nevropatha. E que admirará 
isso, se, em que pezem meus brios de pa
ternidade, eu mesmo paguei meu tributo 
á narcose? 

A falta de tempo e a raridade de expo
sitores, são razões ponderosas, para o meu 
illustre Presidente e douto jury, me rele
var certas faltas, que as lia e grandes. 

Porto, Julho de 1900. 

\ (21, QLovoa. 



Physiologia 

0 somno, phenomeno quotidiano, phenomeno ha
bitual, não attrahiu a attenção dos sábios da antigui
dade; porém, a classe ignorante, viu nos sonhos, o 
meio de predizer o futuro. A Ilíada d'Homero, a Enei
da de Virgílio, as Metamorphoses d'Ovidio, todas estas 
obras conteem recitações de sonhos propheticos. 

Attribuindo aos sonhos uma significação prophe-
tica, alguém aventa a ideia de que os sonhos são uma 
suggestão d'espiritos benignos e malignos. Esta ideia 
de suggestão vae passando de pães a filhos, atraves
sando gerações, até o meado do século xix. 

N'este século de verdadeiro assombro, a ideia de 
suggestão impõe-se á attenção dos sábios ; os profis-
sionaes mostram que a suggestão, empregada durante 
o estado hypnotico pôde curar certas doenças nervosas. 
Mas não para aqui o génio do homem. As suas expe-
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riericias vão mais longe. As investigações scienlificas 
dizem que por suggestão podemos forçar um homem 
a commetler um crime horrível, transformar um es
tudante preguiçoso, n'iim estudante diligente, e ainda 
mais transformar tendei,cias criminosas em tendências 
virtuosas. 

Abandonando o estudo das suggeslões, por não 
ser o assumpto que propuz defender, começo por de
finir o que seja somno. Antes porém de o fazer, devo 
dizer sem desdouro para mim, que é um lance arris
cado, uma empreza arrojada, em que terei de succum-
bir iufallivelmente. 

Perguntar-me-ão que base, que conhecimentos, 
que noções tenho paia definir somno, assumpto ainda 
hypothetico e sujeito a controvérsias? 

Responderei que da discussão nasce a luz. 
Definido á lettra, somno quer dizer repouso do 

corpo; porém se quizer dar uma definição consentâ
nea com os trabalhos modernos da hystologia e phy-
siologia, definirei — ó o estado particular dos neurones 
cerebráes 

Outras definições teem apparecido. Assim alguns 
andores dizem que o somno é o repouso da nossa 
actividade psychica, etc. 

O povo diz que o somno é a imagem da morte, 
fimbora á primeira vista se pareça com ella, não ha 
rasão para tal aiíirmar: pois a morte é a suspensão, 
a paragem de todas as fnncçõcs da vida vegetativa e 
animal; ao passo que durante o somno a vida vegeta
tiva não se interrompe durante um segundo e das 
funcções psychicas só algumas se suspendem. 
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Durante o somno observa-se o seguinte : altera
ção cia respiração e portanto modificação nas trocas 
gazosas, variações de volume das différentes partes do 
corpo, retardamento do pulso, vaso-dilatação da su
perfície cutanea e vaso-constrieção simultânea dos 
vasos cerebraes, exaggero de transpiração, etc. 

Para demonstrar o que acabo de dizer, basta no
tar que a respiração do homem adormecido é costal ; 
ao mesmo tempo as inspirações são mais profundas, 
isto é, a quantidade d'oxygem'o augmenta ao passo que 
o anhydrido carbónico diminue. 

A circulação modifica-se também. O coração tra
balha com menos energia, notando-se assim o retar
damento do pulso ou melhor do rythmo cardíaco. As
sim, n'um homem, cujo pulso é de 72 pulsações por 
minuto entre as 6 e 8 h. da tarde, á meia noite não 
dá mais que 54 pulsações; passada esta hora, começa 
a accélérai-se até ás 2 h. da manhã; retarda-se de 
novo, e accelera-se pela volta das 5 ou 6 h. 

Os vasos sanguíneos da superfície cutanea dila-
tam-se, a pressão sanguínea baixa ; a temperatura in
terna desce durante o inverno a 36°,05 G. e durante 
o estio a 36°,4o C. 

Trepanações feitas em animaes adormecidos, de
monstraram que o cérebro eslava pallido e diminuído 
de volume. 

A pressão sanguínea nas carótidas, durante o 
somno diminue de 2 a 3 centímetros. 

Tarchanoff demonstrou por experiências feitas em 
cães que a medulla espinhal não dorme. 

A pelle apresenta uma transpiração mais ener-
3 
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gica, que se explica pela vaso-dilatação e irritação 
do centro diaphoretico. pelo acido carbónico. 

O somno não diminue as secreções nem os ou
tros actos da vida vegetativa, pois, indivíduos ha que 
depois d'uma ceia abundante dormem sem que haja 
perturbações na secreção ou nos movimentos periotal-
licos do tubo digestivo. 

A assimilação é muito melhor do que quando os 
animaes são obrigados a marchar ou trabalhar. 

O mesmo se passa nos rins, chegando a excreção 
renal a ser mais intensa. 

O numero de glóbulos rubros ou hematias au
gmenta, por formação de novos elementos. 

Vamos tratar em seguida dos phenomenos que se 
passam no syslema nervoso central e peripherico. 

Todos sabem que os animaes e até o homem, 
quando querem dormir, procuram um logar escuro, 
ao abrigo de toda a luz viva e de ruidos exlranhos 
n'uma palavra, um local aonde não haja impressão do 
mundo exterior. A posição mais commoda é a que evita 
um esforço muscular. 

Experiências de Tarchatioff feitas em cães novos 
demonstraram que a superficie do cérebro empallidece 
quando os animaes adormecem; ao mesmo tempo o 
cortex cerebral cessa de reagir contra as excitações 
eléctricas, as quaes durante a vigilia davam sempre 
uma reacção bem accentuada em certos grupos muscu
lares; emfim que a medulla espinhal e os différentes 
nervos sensíveis não dormem; pois transmutem im
pressões dolorosas que o animal adormecido não per
cebe e portanto não reage. 
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Finalmente resta-nos fallar do estado dos nervos 
motores e músculos voluntários. 

Um homem que dorme muda de posição, todas 
as vezes que esta se torna fatigante e toma sem des
pertar outra mais agradável. 

Da mesma forma os somnolentos executam certos 
movimentos; por exemplo, para afugentar uma mosca 
que corre sobre seu rosto. Por outro lado as observações 
de Tarchanoff sobre os actos reflexos provam que os 
músculos voluntários conservam a sua plena actividade. 

Berber fez sobre pessoas que dormiam profunda
mente a seguinte experiência: collocava-lhes sobre o 
rosto uma coberta pesada; e via que elles não des
pertavam, repellindo a coberta que os impedia de 
respirar livremente. Obervam-se exemplos, por assim 
dizer todos os dias nas patrulhas de infanteria e caval-
laria que rondam e vigiam os grandes centros. Mui
tos soldados de cavallaria dormem sobre a sella e os 
de infanteria continuam a marchar regularmente sem 
deixar cahir a arma. 

Na minha aldeia ha um sapateiro que dorme horas 
seguidas em caminhos escabrosos e accidentados. Para 
isso fixa o bastão no mento permanecendo na posição 
vertical até que os passos de algum viandante ou a luz 
solar o desperte. 

Os nervos óptico, auditivo, olfactivo e gustati
vo, bem como os centros nervosos correspondentes 
não dormem. Demonstra-se isto pelo seguinte : se os 
nervos e centros nervosos propriamente ditos se tor
nassem inactivos, nós não teriamos sensações e re
presentações visuaes nos nossos sonhos. 

* 
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Depois d'esta demonstração vários mefhodos se 
fundaram para medir a profundidade do somno. Todos 
os processos se reduzem a um único principio: procu
rar a intensidade que deve ter a excitação ou melhor 
o som, duraule os différentes períodos do somno nor
mal, para despertar o homem. Os sons que melhor sa
tisfazem a esta indicação, obtem-se, deixando cahir por 
exemplo, um grão de chumbo sobre o prato d'uma 
balança. Kohlschiïlter, Meninhoff, que fizeram estas ex
periências, viram que a profundidade do somno nor
mal altinge o seu zenith durante as primeiras horas, 
depois principia a baixar d'uma maneira pronunciada; 
acceutua-se de novo até attingir um certo nivel, aonde 
permanece com pequenas variantes. 

Alguns auctores affirmam que durante o somno a 
vontade e attenção dormem. Se isto fosse verdade, 
não despertaríamos a uma hora fixa, como muitas ve
zes acontece pebs exemplos que passo a apresentar. 

Conta Broussais que um F . . . possuía esta facul
dade em grau elevado: acordando a qualquer hora da 
noite, dizia que horas eram, sem olhar para o relógio. 
Nunca se enganou, de maneira que dormindo devia ter 
uma noção exacta do tempo decorrido. Commigo deu-se 
uma coincidência quasi análoga. 

Tendo de embarcar na estação de S. Bento ás 7 
e 40 da manhã, esqueceu-me de pedir, a um amigo 
um despertador. No entanto com grande espanto meu 
acordei ás 5 */, h., hora esta que tencionava marcar 
no despertador. Nos outros dias acordava invariavel
mente ás 7 h. da m. Este exemplo e o seguinte mos
tram bem o grau de intensidade que a nossa attenção 
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mantém atravez do somno. F. . . quando se deitava, 
fez o firme propósito de se levantar ás 8 h. da manhã 
do dia seguinte. No meio da noite acorda e lembra-se 
que o seu relógio andava adeantado meia hora e por 
tanto deve levautar-se só quando o ponteiro marcar 
8 Y?- Depois disto dormiu um somno profundo, que 
durou até se sentir agitado por qualquer coisa desco
nhecida. Acorda sobresaltado, olha para o relógio que 
marca precisamente 8 */,. Assim apezar d'um somno 
profundo a attenção do somnolento, seguiu o curso do 
tempo e corrigiu o adeantamento do relógio. 

Passo a expor as différentes lheorias sobre o 
somno. 

As primeiras que appareceram explicavam o 
somno pelo funccionamento d'um órgão ou tecido. As
sim certos auctores consideraram a glândula thyroidêa 
como o órgão do somno, e emittiram a opinião de que 
todas as tardes o nosso pescoço augmentava de volu
me, devido á tumefacção da glândula thyroidêa, órgão 
este aonde o sangue do cérebro se accumulava. A es-
tase sauguinea era para estes auctores a causa directa 
do somno. 

Esta theoria é errónea ; para o demonstrar basta 
dizer que as pessoas que soffrem a Ihyroidectomia não 
teem insomnia ; pois, nola-se nos Ihyroidectomisados 
uma tendência accentuada para dormir. Observa-seegual 
phenomeno nos indivíduos com a glândula thyroidêa 
atrophiada. 

Outra theoria, diz ser o plexo arachnoidal o ór
gão do somno ; tumefaz-se durante este estado, en
chendo os ventrículos cerebraes e interrompendo assim 
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toda a communicação entre o cérebro e as outras par
tes do organismo. Para provar a veracidade d'esta theo-
ria, o seu auclor—Osborn — descreveu três casos 
d'insomnia rebelde. A autopsia mostrou o plexo ara
chnoidal completamente degenerado. Esta lheoria está 
em lucta constante com as observações de todos os 
dias, que provam haver uma diminuição do volume do 
cérebro o uma grande ischemia. 

A theoria emittida por Purkinge —suppõe que os 
ganglios da base do cérebro comprimem, por causa do 
afíluxo sanguíneo considerável, os feixes da corona ra
dia ta e interrompem a communicação do nosso cérebro 
com o mundo exterior. 

A lheoria vaso-motriz adquiriu e conquistou foros 
de sciencia, graças aos esforços e trabalhos celebres 
de Durham, Tarchanoff e outros observadores. Com 
as suas experiências, demonstraram a ischemia cerebral 
durante o somno e sublevaram-se contra a opinião 
corrente, que admittia o seguinte : para haver somno 
é preciso uma estase venosa cerebral. Durham' fez a 
trepanação do craneo a um cão na região do sinciput 
e collocou ahi um vidro de relógio, que protegia o cé
rebro contra a influencia do ar e pelo qual via as al
terações que se passavam no cérebro durante o somno. 
Durham provocava o somno n'estes animaes por meio 
do chloroformio, morphina, hydrato de chloral e ou
tros hypno-anesthesicos, esperando o momento em que 
a narcotisação se dissipava para dar logar a um somno 
pacifico. As suas experiências levaram-n'o á seguinte 
conclusão: no somno o cérebro está n'um verdadeiro 
estado d'anemia. Fez mais. Praticou a anemia artiíi-
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ciai, laqueando as carótidas, obtendo então um estado 
análogo ao dos animaes perfeitamente adormecidos. 

Fleming effectuou experiências com sua pessoa e 
com amigos seus, comprimindo as carótidas durante 
30 segundos. Obteve um estado inconsciente e um 
somno que se caracterisava por uma riqueza excepcio
nal em sonhos. 

A compressão das carótidas deve fazer desappa-
recer o pulso na temporal; d'outra forma o resultado 
não se produz. 

Todos os medicos e cirurgiões sabem que nas fra
cturas da base do craneo, o liquido cephalo-rachidiano 
sae pelo ouvido, somente durante a vigília. 

As experiências de Tarchanoff, bem mais conscien
ciosas do que as de Durham, por serem feitas em ani
maes que dormem o somno normal e não estão narco-
tisados, estas experiências chegaram á mesma conclu. 
são: durante o somno o cérebro está em ischemia. Os 
cães novos dormem bem em posição horizontal, se lhe 
levantarmos a cabeça o somno é mais rápido, pelo con
trario não dormem se os voltarmos de cabeça para 
baixo. 

A respeito da theoria vaso-motriz não devo es
quecer a hypothèse de Girondeau: no somno os espa
ços lymphaticos estão cheios de lympha, a qual com
prime os vasos sanguíneos, retarda a circulação e con
duz o somno. 

N'estes espaços encontrou o professor Boll, uma 
quantidade abundante de glóbulos brancos, obtendo 
egual resultado com animaes envenenados pela cura. 
Depois d'isto comprehendo como o sangue dos animaes 
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hibernantes, apparece completamente privado dos seus 
glóbulos brancos. 

A par d'estas theorias, outras surgiram: as theo-
rias chimicas. 

Assim Sommer, tentou provar que o somno era 
causado pela falta d'oxygenaçâo cerebral. Fundamen
tou a sua theoria na descoberta de Voit e Pettenkof-
fer: a absorpeão do oxygenio é mais considerável de 
noite, que de dia, e as substancias albuminosas au-
gmentam-n'a. Outros attribniram ao acido láctico e 
carbónico esta acção soporifera, e diziam, as substan
cias soporiferas. mostram uma grandi affinidade para 
o cortex cerebral ; em virtude d'isto, o cortex torna-se 
incapaz d'eliminar todos os productos de dissociação, 
e d'abi o torpôr, o somno. Ultimamente tenlou-se ex
plicar o somno, pela accumulação no sangue de certas 
leucomainas. 

A theoria vaso-molriz não explica tudo; pois a 
anemia, não é causa directa, causa determinante, mas 
sim phenomeno secundário. 

As theorias chimicas não vão mais além ; pois, o 
somno pode apparecer independentemente de qualquer 
fadiga. 

E' aqui o logar para fazer-mos uma referencia 
aos trabalhos de Bouchard sobre a toxicidade das uri
nas durante o somno e a vigília e a sua consequente 
influencia sobre a producçâo do somno. 

Sabe-se que este auetor provou por meio d'analyses 
rigorosas, que a urina normal é toxica, sendo essa to
xicidade devida a productos de desassimilação entre os 
quaes avultam as substancias convulsivantes e nar-
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coticas. Estas substancias formam-se em maior escala 
na viscera ou órgão, onde houver mais vida, onde a 
actividade fôr mais intensa, ora o cérebro está n'essas 
condições, pois a par d'uma irrigação abundante, ha 
um trabalho exaggerado. 

Adeante veremos o partido que se pôde tirar d'es-
ta investigação para a explicação da genèse do somno. 

A theoria hodierna ou theoria dos neurones, li-
berta-nos de certas peas e abre largos horizontes ao 
pensamento humano. Antes de a apresentar desejo re-
ferir-me de leve á estructura e á funcção do neurone. 

Neurone —é o elemento fundamental do systhe-
ma nervoso. Gompõe-se d'um corpo d'aspecto proto-
plasmico, com o seu núcleo e numerosos prolonga
mentos. Na parte central do neurone ha uns corpús
culos polymorphos, que se deixam impregnar pelas 
rmterias corantes básicas chamados por isso chroma-
lophilos ou corpúsculos de chromatiua. 

Ha duas espécies de prolongamentos neuronicos : 
uns teem apparencia granulosa e conteem porções de 
chromatina ; são os prolongamentos proloplasmicos, 
também chamados dendrites; os outros, ou melhor o 
outro, pois é ordinariamente um só, apresenta-se re
ctilíneo ; é o prolongamento de Deiters ou prolonga
mento cylindro-axil, prolongamento nervoso ou axone. 
Os prolongamentos neuronicos podem ficar nus ou re-
vestir-se d'uma bainha especial, formada por myelina. 
São elles que estabelecem communicação entre os dif
férentes corpos neuronicos, e por outro lado vão fazer 
parte dos nervos periphericos que terminam nos mús
culos, pelle, mucosas, etc. 
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O systhema nervoso é formado por myriades de 
neurones, cujos prolongamentos por mais que se em-
maranhem, nunca se confundem, como nunca se con
tinuam. 

O entrelaçamento de dois neurones por simples 
contacto dos últimos ramúsculos d'um prolongamento 
on arborisação terminal, chama-se articulação. 

Encadeamento neuronico—è o elo que une um 
neurone aos visinhos por uma articulação de prolon
gamentos de nome différente. O encadeamento é o 
fundamento anatómico e physiologico do systhema ner
voso, que nos explica admiravelmente a maneira da 
producção dos actos reflexos. Entre neurones articu
lados, ha continuidade funccional, mas não anatómica ; 
o abalo nervoso d'um neurone transmilte-se ao outro 
por uma espécie de inducção, de natureza desconhecida. 

O prolongamento cellulifngo d'um neurone ou 
axone, não recebe este abalo, nem dos prolongamentos 
cellulipetos ou dendrites, nem das ramificações d'ou
tros cylindro-eixos, nem emfim do corpo cellular de 
neurones visinhos, mas sempre da sua cellula d'ori-
gem. Transmitte-o por intermédio das suas arborisa-
ções terminaes, quer ás cellulas, quer aos prolonga
mentos protoplasmieos d'oulros neurones, quer a ele
mentos d'où ira natureza. 

O prolongamento protoplasmico, com funcção cel-
lulipela, recebe única e exclusivamente o abalo nor
mal, quer por excitações externas, quer por ramifica
ções celluli fugas d'outros neurones, para o transmitlir 
somente á sua cellula d'origem. 

Os corpos cellulares são estações centraes das 



3 S 

acções nervosas que se passam no neurone ou melhor 
são gazes, onde lia carvão e agua indispensáveis paia 
alimentar o locomovei — acção nervosa — cujos rails 
são os prolongamentos nervosos. Estas pequenas bobi
nes escalonadas ao longo dos centros nervosos, refor
çam a acção nervosa, dão-lhe tonus sufficiente para 
que a impressão sensitiva em marcha se transforme 
em reacção motriz, secretória, etc. 

Depois dos trabalhos hystologicos de Ramon y 
Gajal e das experiências celebres de Mathias Duvaí, 
Bombarda e outros homens de valor raro e génio inex-
cedivel, o mecanismo do somno explica-se da maneira 
seguinte: á approximação do somno, o contacto entre 
certos neurones é menos intenso, a articulação torna-
se mais laxa a ponto de cessar toda a communicação 
physiologie». A este respeito Lepine, Duwal, Odiei-, 
etc., notaram que depois d'um narcótico, ou d'uma 
fadiga intensa, havia um retrahimento dos dentrites e 
axones, um estado moniliforme, que tomava menos in
tima a articulação entre neurones. Este estado monili
forme suggeriu a ideia de amiboismo dos neurones ain
da em enibryão. 

Cumprindo-me exprimir a minha preferencia por 
alguma (Testas theorias sinto-me inclinado pela dos neu
rones, faltando-me apenas para a adhesão incondicional 
a investigação da causa que produz a relaxação da arti
culação dos neurones, que não pôde ser elevada da sua 
cathegoria de facto concomitante á altura de causa 
geradora. 

E' n'esta altura que as investigações de Bou
chard nos vem tirar do embaraço attribuindo á urina 
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produzida durante a vigília com a sua toxicidade 
sobre o centro narcótico, o poder de relaxar a ar
ticulação dos neurones, e por tanto de produzir o 
somno. 

Narcose e resolução são plienomenos correlativos 
tanto no tonus somático como no tonus elementar, no 
tonus dos neurones. 



Pathologia 

As perturbações mórbidas do somno, tradnzem-se, 
quer por um enfraquecimento extremo, quer por uma 
intensidade excessiva, dis actos fnnccionaes. 

No primeiro caso, o somno torua-se muito ligeiro 
e fugaz, de maneira que o menor ruído a menor im
pressão basta para despertar o somnoleulo. Um somno 
d'estes observa-se nas pessoas que riem e choram sem 
motivo, cujo pulso se accéléra por coisas insignifican
tes; n'uma palavra, nas pessoas que apresentam um 
systhema nervoso extremamente irascivel e que porisso, 
são presa da insomnia. 

Vamos estudar a etiologia da insomnia. 
Na physiologia do somno dissemos que uma das 

condições que favorece este estado é a anemia cere
bral; por consequência é fácil de compreliendcr que as 
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pessoas plethoricas, tenham uma tendência para a in
somnia. 

O esfalfamento physico e intellectual produz mui
tas vezes a insomnia. 

No esfalfamento intellectual ha uma dilatação con
siderável dos vasos cerebraes, por falta de tonicidade 
das suas fibras e tendência a estase : nutrição plástica 
retardada. 

O esfalfamento physico produz insomnia porque 
o coração, trabalhando com maior intensidade, manda 
para o cérebro maior quantidade de sangue. 

O doutor inglez Mahomed., notou um augmento 
de pressão sanguínea n'uni andarilho depois d'um lon
go percurso. Viu mais, que não adormeceu, senão 
quando o coração pulsava regularmente. 

Os pés frios produzem um accesso d'insomnia ; 
pois, é evidente, que um resfriamento das extremida
des faz-se sempre acompanhar d'uma congestão vis
ceral. 

Em geral, podemos dizer que as insomnias, appa-
recem sob a influencia de todos os sentimentos, emo
ções, dôr, etc. A insomnia tem sido efficazmente com
batida, por meio de compressas d'agua fria sobre a 
fronte ou por tenções molhados envolvendo todo o 
corpo. Os banhos tépidos tomados de tarde, exercem 
uma acção salutar sobre a insomnia. 

O professor Hammond, galvanisando o sympa-
thico, obteve uma somuolencia accentuada, e uma con
tracção dos vasos da retina. 

Depois de me referir ligeiramente â insomnia o 
suas causas, passo a apresentar as doenças que se 
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caracterisam por uma tendência excessiva pára o 
somno. 

A leucemia ê uma doença que se caractérisa por 
um somno anormal, devido á falta de glóbulos rubros. 

No myxoedema, a formação sobre toda a super
fície do corpo, de tecido mucoso, a mucina, que en
volve todos os apparelhos nervosos peripliericos, iso-
lando-os das impressões externas, provoca também o 
somno. Ao mesmo tempo nos myxoedematosos, cons-
tata-se uma apathia cada vez maior, um torpor de to
das as faculdades, e esta estupidez é tão pronunciada, 
que muitos auctores consideraram esta doença como 
um idiotismo esporádico. Para demonstrar a impor
tância que tem as impressões, para manter o nosso 
cérebro em actividade., basta apresentar o caso des-
cripto pelo professor Strumpell: um rapaz, aprendiz 
de sapateiro, apresenta uma cegueira e surdez unila
teral e ao mesmo tempo anesthesia geral de toda a su
perfície cutanea. Se lhe baixamos a pálpebra do olho 
normal e tapamos o ouvido são, passados dois a três 
minutos dorme um somno profundo. 

As investigações de Lombroso, mostram que a 
sensibilidade em geral é tanto mais fina e desenvol
vida, quanto maior fôr o grau de intelligencia. 

As observações de Itard, provam bem que os sur
dos mudos, não podem attiugir nunca, um grau de 
intelligencia como as pessoas normaes e coisa ainda 
mais interessante, a estupidez provocada nos surdos 
mudos pela ausência de sensações auditivas e da pro
pria palavra, reflete-se sobre seus órgãos dos sentidos 
normaes; assim por exemplo: supportam facilmente 
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operações dolorosas: redueção d'uma fractura, etc. 
Observações directas demonstram que o organismo dos 
surdos mudos reage menos, è muito menos impressio-
navel á acção dos différentes medicamentos; por exem
plo: doses ordinárias d'nm laxante forte não produzem 
resultado algum. 

A assimilação e a desassimilação nos cegos e sur
dos mudos é muito lenta. 

Este retardamento nutritivo, ainda não foi defini
tivamente avaliado no homem normal; no entanto ex
periências feitas sobre animaes dizem que durante a 
inanição, os animaes perdem do seu peso, mais de dia 
que de noite; sendo esta differcuça observada em coe
lhos collocados, dia e noite, na obscuridade em caixas 
de lata. As caixas estavam dispostas de tal forma que 
os animaes não podiam fazer movimentos eescolhiam-se 
coelhos, animaes estes, que teem o habito de vigília 
durante a noite. 

Casos ha que a tendência para o somno é tão forte 
que animaes e homens dormem dias, semanas e Ine
zes. 

Nos animaes encontramos as hibernações e os 
somuos do estio. 

Os somnoa hibernaes observam-se nos mammife-
ros de sangue quente: morcego, marmota, ouriço ca
cheiro, etc. que adormecem no principio do inverno e 
despertam na primavera. 

A hibernação principia desde que a temperatura 
do ambiente oscilla entre -f 5o e — 8°- Durante a hi
bernação uota-se uma diminuição nas trocas nutriti
vas, um retardamento da respiração e circulação as-
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sim como uma espécie de rigidez muscular. Alguns 
auctores consideram o somno hibernal como o vestígio 
d'uma epocha longínqua, epocha esta, em que os in
vernos eram tão rigorosos, que os animaes cahiam in
voluntariamente n'um somno profundo, até que uma 
temperatura mais doce os despertava. Segundo estes 
auctores o somno hibernal tende a dosapparecer. 

Quanto ao somno estival, observa-se nos paizes 
quentes sobre os animaes de sangue frio. Durante este 
somno, o systema muscular, encontrn-se n'um estado 
particular, análogo á rigidez. 

Á primeira vista parece haver paradoxo no que 
acabo de dizer. Como se explica que o frio intenso e 
o calor excessivo produzam um estado análogo? 

Se reflectirmos bem, vemos que tanto um como 
outro produzem uma vaso-dilatacão peripherics e con
comitantemente uma vaso-constrieção interna. 

Vou consagrar algumas paginas ao estudo da nar-
colepsia — isto é, ao somno anormal e prolongado do 
homem. Este somno encontra-se a maior parle das 
vezes sob a forma esporádica, raras vezes sob a forma 
endémica. Assim, na Africa Occidental, a narcolepsia 
grassa endemicamente entre os habitantes e quasi todos 
os casos terminam pela morte ou loucura. 

Segundo observações de medicos inglezes, os ae-
cessos deste somno pathologieo, manifestam-se ordi
nariamente, depois d'um trabalho fatigante e prolon
gado, quer physico, quer intellectual, nas pessoas 
d'actividade mental fraca e débil. Os aborigènes têm 
observado que este somno prolongado ataca as pes
soas que fizeram a excisão e ablação das glândulas 
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lymphaticas hypertrophiadas. Nos casos mortacs de 
narcolepsia o dr. Fergusson reconheceu que o cérebro 
estava anemiado e consideravelmente endurecido. Na 
Europa a narcolepsia manifesta-se por um somno irre
sistível que se desenvolve em seguida a uma he
morrhage mais ou menos abundante, a uma emoção 
desagradável ou a uma fadiga excessiva : ás vezes sem 
causa apreciável. 

O enfraquecimento das trocas nutritivas foi de
monstrado por experiências feitas em Berlim n'um 
doente que dormiu 40 dias. sem despertar. Notou-se 
uma diminuição considerável na quantidade d'urea 
excretada (quasi um terço menos d'urea), o sangue 
do doente apresentava um espessamento, uma densi
dade muito notável. A sensibilidade em geral é dimi
nuída. Os narcoleptics não teem sonhos, e ao desper
tar de nada se recordam. 

O rosto d'estes doentes è pallido e um exame 
ophtalmoscopico feito em 1891 em Londres, n'um 
narcoleptic que dormiu 17 dias, demonstrou que 
todos os vasos da retina, estavam excessivamente con-
trahidos. 

Os narcoleptics apresentam nos seus anteceden
tes hereditários uma pesada tara nervosa. 

Dissemos já que a narcolepsia pôde apparecer de
pois d'nma emoção, e a propósito, cita-se o caso de 
Napoleão I depois da batalha d'Aspern, primeiro com
bate em que foi desbaratado. 

Napoleão I não dormia habitualmente senão 4 a 5 
horas; o revez que soffreu abalou-o tanto que sen
tindo uma necessidade irresistível de dormir, assim 
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esteve durante 36 horas sem despertar, inspirando já 
sérios receios ao seu estado maior. 

Serge Botkifle, clinico em Saint-Peíersburg apre
senta dois casos de narcolepsia que se deram em me
ninas, depois d'uma soirée. 

Emfim ha uma coisa que nos desperta a atten-
ção, é a seguinte: a hibernação observa-se somente 
nos animaes, cujo systema nervoso central pertence 
ao Ínfimo grau de desenvolvimento da cadeia animal e 
nos homens, a narcolepsia observa-se nas famílias e 
pessoas com uma predisposição manifesta para as doen
ças nervosas. 

Ao lado da narcolepsia podemos collocar o pe
queno mal epiléptico ou vertigem. Esta apparece, por 
ex. : em indivíduos quando faliam. Interrompem a sua 
phrase, ás vezes no meio d'uma palavra e depois do 
accesso acabam de proferil-a, sem ter conhecimento 
do que se passou. 

As mesmo grupo pertence a catalepsia que appa
rece endemicamente desde muitos ânuos em Billin-
ghansen A metade dos habitantes teem accessos de 
catalepsia que duram somente alguns minutos. São 
pouco desenvolvidos, tanto physica como intellectual-
mente. Esta doença lransmitte-se por hereditariedade, 
não directa mas atávica, isto é, passa de avós a netos. 
O povo chama aos catalépticos « rígidos », 

A therapeutica contra a narcolepsia reduz-se ao 
emprego das correntes eléctricas e massagem. No ini
cio do século xix a terapêutica era simples, consistin
do n'uma sangria. 

A electricidade tem dado excellentes resultados, 
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tanto na narcolepsia como na insomnia. N'estes dois 
estados a acção da electricidade reduz-se a uma gymnas-
tica passiva, doixem-me assim exprimir, dos vasos san
guíneos. Esta gymnastica desperta o tonus das pare
des vasculares, prevenindo quer a demi-paralysia quer 
a contracção espasmódica dos vasos cerebraes. 

A massagem tem uma acção preponderante sobre 
a narcolepsia. A propósito cito o caso do dr. Scbaber: 
um mancebo de 22 annos d'edade, seu cliente foi acor
dado d'uma narcolepsia profunda e salvo d'uma morte 
certa, por uma massagem enérgica de todo o corpo. 

Depois do estudo da narcolepsia julgo opportuno, 
apresentar os pbenomenos que se passam durante 
a liypnotisação e as consequências que d'ahi podem 
advir. 

O hypnotismo deve ser considerado como um es
tado pathologico da esphera psychica, roalisado por 
meio de sensações monótonas e uniformes. Durante o 
somno hypnolico, observa-se exactamente como na 
hibernação e narcolepsia, uma tendência pronunciada 
para os phenomenos catalépticos do lado dos múscu
los, um exaggero dos reflexos o uma diminuição notá
vel de todas as trocas nutritivas. 

Por isso o somno hypnolico não pôde substituir o 
normal; pois, não faz senão enfraquecer a actividade 
cerebral, diminuindo e retardando a nutrição plástica 
dos tecidos. O emprego do hypnotismo nos casos cl'in-
somnia tem as mesmas indicações que um narcótico; 
pois, este não faz senão provocar um somno artificial 
que não tem analogias com o somno normal, que tão 
salutar é para o organismo, 
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Das considerações que acabo de fazer resulta que 
as sessões de hypnotisme», como mera distracção, devem 
ser prohibidas, por serem um crime de lesa-sociedade, 
ainda mais, um attentado contra a Sociedade e Estado; 
pois, augmenta o numero dos débeis, tornando-os aptos 
ou eminentemente predispostos para um certo numero 
de doenças nervosas. 

Vou referir-me ligeiramente ao somnanbulismo, 
isto é ao somno normal, durante o qual. os somnolen-
tos, levantam-se, executam uma serie d'actos muscu
lares. O somnambulismo natural deselvolve-se princi
palmente nas pessoas adolescentes, que entregando-se 
ao ócio e á indolência, não executam um certo numero 
de movimentos musculares ou de exercidos physicos. 

Citam-se casos em que o somnanbulismo desap-
pareceu por completo, obrigando os somnanbulos du
rante o dia a um trabalho physico considerável. 

Autes de terminar o estudo da pathologia do 
somno, devo referir-me ao automatismo, isto é,"ao es
tado particular, durante o qual, o homem pratica dif
férentes actos musculares sem determinação do centro 
psychico. 

Um estado egual pôde observar-se depois d'nm 
traumatismo do centro craneano ou provocado por dif
férentes affecções do systema nervoso central. Assim 
por exemplo: em certas doenças cerebraes, os doentes 
ouvem as perguntas que se lhe fazem, porém, o cen
tro auditivo não as transforma em percepções; por
tanto começam machinalmente a repetir o que ouvi
ram. 

Repetem-no muitas vezes e de cada vez tornam a 
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phrase mais curta, omittindo, uma, duas, trez syllabas 
finaes; pronunciam a primeira palavra e terminam por 
dizer a primeira syllaba parando depois. Esta repetição 
mechanica das palavras chama-se em medicina o «phe-
nomeno do echo». 

Como actos automáticos podemos apresentar os 
movimentos liabituaes reproduzidos por pessoas, gra
vemente doentes. Assim um official do exercito que 
passava e frisava o seu bigode com a mão, sendo fe
rido por uma hemorrhagia grave, durante o coma, 
continuava com graça e regularidade a executar esses 
movimentos. 

Um exemplo ainda mais interessante den-se du
rante a batalha travada junto de Bazeilles, na qual um 
soldado foi ferido na região parietal esquerda. Esteve 
dois amios no hospital por causa d'uma hemiplegia do 
lado direito; no fim d'esté tempo a paralysia desappa-
receu quasi por completo e o doente a pedido seu fi
cou enfermeiro do mesmo hospital. Passado algum 
tempo apparecem-lhe uns accessos, durante os quaes 
não via, nem ouvia ; o gosto e olfacto embolados, só 
a sensibilidade tactil persiste; a abolição temporária 
dos sentidos, fazia-o ir d'encontro aos objectos que es
tavam no seu caminho, mas logo que os tocasse, con-
tornava-os, guiando-se pelo lacto. Não sentia dôr al
guma podendo-o queimar, picar, etc. 

Durante estes aceessos, o doente transformava-se 
em autómato; repetia machinalmente todos os movi
mentos, todos os actos da sua vida normal, enrolava 
cigarros, accendia-os, fumava-os, sem altender a que 
em vez de tabaco enrolava lã. Comia, bebia, mas em 
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logar de bom vinho apresentavam-lhe medicamentos 
os mais difficeis de tomar e elle engulia-os sem re
pugnância. Quando lhe mettiam nas mãos um bastão, 
começava a executar todas as manobras e manejos da 
arma. 

listes accessos repetiam-se com intervallos de 27 
dias e duravam 24 a 48 h. Fora dos accessos o doente 
encontrava-se n'um estado perfeitamente normal. 



Hygiene do somno 

A quantidade de somno está na razão inversa do 
desenvolvimento cerebral, e assim é, que as creanças 
têm necessidade d'um somno mais prolongado do que 
os adultos, e tanto mais, quanto menor fôr o desen
volvimento da creança. 

O somno exaggerado é nocivo mesmo ao recem-
nascido, pois, sabemos que toda a inactividade prolon
gada d'um órgão conduz infallivelmente ao enfraque
cimento das suas funcções e concomitantemente á sua 
atrophia. E' por isso que todos os meios empregados, 
para mais facilmente adormecermos as creanças de
vem terminar; ex.: canções monótonas, o balouço nos 
braços ou berço. Experiências feitas com adultos, deita
dos em berços durante 15 minutos, mostrarem um abai
xamento de temperatura de 0,3 G. a 1,5 G. Portanto, 
embalando uma creança, provocamos artificialmente o 
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somno;. primeiro, porque o fatigamos com sensações 
monótonas; segundo, pela anemia que lhe produzimos. 
Alguns andores dizem que o berço é a origem da es
tupidez humana e na Allemanha corre o provérbio se
guinte : embalaram-n'o até á estupidez. 

Durante as seis primeiras semanas da vida, o pe
ríodo de vigília deve ser de 2 h. por dia; á medida, 
porém, que a creauça se fôr desenvolvendo o numero 
d'horas diminuirá. Assim, creanças de 1 a 2 annos 
precisam de 16 a 18 h. de somno por dia; entre 2 a 
3 annos, 15 a 17 h. ; dos 3 aos 4 annos, 14 a 16 h. ; 
dos 4 aos 6 annos, 13 a 15 h. ; dos 6 aos 9 annos, 
10 a 12 h.; dos 9 aos 13 annos, 8 a 10 h. No periodo 
transitório, da infância para a adolescência a duração 
do somno deve ser de 8 a 10 h. No fim d'esté perio
do, esta duração pôde ir de 7 a 9 h. e é só no fim do 
periodo de crescimento, isto é, dos 20 aos 25 annos, 
que julgo possível reduzir a duração do somno de 6 
a 8 h. por dia. Para os homens que estão na parte 
media da vida, basta um repouso de 5 a 7 h., somente 
no caso de haver perfeita saúde. 

Com respeito aos velhos, a quantidade de somno, 
varia segundo o grau d'actividade cerebral, havendo 
alguns que apresentam um enfraquecimenco intelle
ctual manifesto. Gomo exemplo apresentaremos o ce
lebre botânico Linneu : Na velhice a sua memoria era 
tão débil, que lendo uma das suas obras, ficou tão en
cantado com a leitura que exclamou : Que bem está ! 
Quanto daria eu, para assim escrever! O numero d'ho
ras de repouso para a velhice, não deve exceder 10 h. 

As consequências do somno exaggerado são varia-
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das. Vamos apresentar algumas, principiando pela al
buminuria. Observações repetidas teem demonstrado, 
que um somno prolongado, provoca muitas vezes nas 
creanças e adolescentes, a formação temporária d'al-
bumina. 

Sabemos que a presença d'albumina nas urinas, 
mesmo que os rins estejam normaes, representa um 
symptoma alarmante; pois, o tecido renal pode habi
tuasse a filtrar albumina, compromettendo, mais tar
de o seu funccionamento normal, tão importante á 
vida. A albumina observa-se sempre nas creanças, que 
dormem um somno continuo, não acordando mesmo 
para esvasiar a bexiga. 

Ao despertar eliminam uma urina abundante nor
mal ; mas, depois de brincarem algum tempo, expul
sam uma mais rara, mas albuminosa. De tarde a sua 
urina é normal, apezar da fadiga excessiva. A origem 
d'esta albuminuria explica-se facilmente: durante 10 a 
12 h. a quantidade d'urina que se accumula na bexi
ga, ureteres e rins, é tal que distende fortemente es
tes órgãos, diminuindo-lhes porisso o seu tonus. Quan
do a creança despei ta, a eliminação d'urina não resti
tue a tonicidade aos tecidos, demais a posição horizon
tal contribue para augmentai' a pressão sanguínea nos 
rins; portanto sob a influencia d'esles factores o tecido 
renal deixa passar a albumina do sangue em maior ou 
menor quantidade. Se obrigarmos as creanças a armar 
de 4 em 4 h. a albumina desapparece por completo. 
A albuminuria por retenção d'urinas, augmenta gra
dualmente a ponto de se elevar a 2 gr. d'albumina por 
litro d'urina. 
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Nas pessoas edosas, a tonicidade dos différentes 
tecidos, encontrase mais ou menos compromettida, e 
é porisso que um somno muito prolongado, actua 
d'uma maneira perniciosa, formando estases mais ou 
menos limitadas, e podendo dar logar a hemorrhagias, 
apoplexias, torpor, insensibilidade dos membros e até 
paralysias completas. 

O desenvolvimento de cálculos biliares pôde ter a 
mesma origem; pois, durante o somno tranquillo e 
prolongado a posição horisonlal obsta ao extravasa

mento da bile no duodeno. Durante a estagnação da bile, 
as suas partes liquidas absorvemse eesta circumslancia 
contribue para o desenvolvimento de cálculos bibliares. 

Condições análogas podem servir de ponto de par

tida para a formação de cálculos na bexiga e rins. A 
atonia do tubo digestivo dá logar á constipação de ven

tre. As creanças e adolescentes soffrem bastante com 
estas constipações rebeldes. Para as combater basta di

minuir o numero d'horas de repouso. 
É preciso não esquecer que as cbloroticas têm 

uma tendência extrema para dormir. Quanto mais dor

mem, maior é o grau d'anemia com o seu cortejo sym

ptomatico: edema mais ou menos generalisado, per

turbações gástricas,«nervosas, albuminuria etc. Duran

te o tratamento da chlorose é preciso antes de tudo, 
diminuir o numero d'horas consagradas ao somno e 
evitar toda a retenção d'urina. 

Vou dedicar algumas linhas a hygiene da in

somnia. 
As insomnias observamse em todas as classes e 

'dades, todavia as creanças são as que pagam menor■ 
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tributo. A insomnia rebelde, consiste, não n'uma au
sência completa de somno, mas u'ura somno ligeiro, 
curto, interrompido que desappirece sob a influencia 
d'iim ruido insignificante. O insomne de manhã está 
mais fatigado do que ao deitar e incapaz de se entre
gar a um trabalho intellectual. Os insomnes deverão 
abster-se pelo menos de tarde de tudo o que possa ex
citar o seu systema nervoso. 

Os banhos quentes (a 28° ou 29° R.) tomados de 
tarde, ou a applicação sobre a cabeça d'uma bexiga, 
cheia d'agna fria, diminuem e obstam á insomnia. 

Ceias ligeiras, dão resultados satisfatórios nas pes
soas que sofrem d'insomnia ; n'estas ceias não devem 
entrar iguarias de difficil digestão ; porque, então o es
tômago, tendo um trabalho excessivo, os alimentos 
são incompletamente digeridos, d'ahi phenomenos de 
pnirefíicção e fermentação anormaes. Emfim ura es
tômago trop plein occasiona pesadelíos, suffocação, etc. 
perturbações que se devem evitar para que o somno 
seja bom. 

Depois d'uma ceia copiosa o estômago e intestino 
deslocam o diaphragma, trazendo isto como consequên
cia, a diminuição da capacidade pulmnnar. Segundo 
Gerhardl, esta diminuição é de 1 c c- por cada 24 e-°-
de liquido introduzido no estômago. 

As pessoas que teem um somno pesado devem 
dormir em quartos sem cortinas a fim de que a luz 
solar, entrando livremente as possa despertar, pelo 
contrario os insomnes, deverão fechar as portas e bai
xar os stores, visto a excitabilidade exaggerada do seu 
systema nervoso. 
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Vou apresentar as condições que a hygiene pres
creve sobre alcovas. Uma boa alcova deve ser, primeiro 
que tudo espaçosa ; pois, o homem adormecido precisa 
d'uma grand*1 quantidade d'ar renovado e por tanto 
uma boa ventilação, em que não haja correntes d'ar 
frio, por causa da transpiração exaggerada do ador
mecido. Na alcova não deve haver moveis, nem ou
tros objectos, para haver maior quantidade d'ar. O 
leito deve estar distante das janellas e chaminé para 
evitar correntes d'ar. A temperatura da alcova deve 
marcar 10° a 12° R. Para as creanças é preciso uma 
temperatura mais elevada. Nos primeiros dias que se
guem o nascimento, o thermometro deve marcar 18.° 
a 19° W. Uma noite passada n'uma alcova, aonde não 
haja ventilação, traz como consequência, sensação de 
mal estar, que se nota principalmente de manhã, ce-
phalèa, quebrantamento de forças, edema palpebral, 
etc., cortejo symptomatico que se explica pela intoxi
cação do organismo pelo acido carbónico, o qual excita 
o centro da diaphorese, dando logar a uma byperhy-
drose excessiva e edemas ligeiros. Além d'isso, a ca
beça e pescoço, devem ficar a descuberto, emquanto 
que os membros inferiores, cuidadosamente agasalha
dos, principalmente nas pessoas, em quem os pés frios, 
pôde ser uma causa d'insomnia. 

Durante o somno o decúbito mais habitual é o 
lateral direito, com tudo a estatística do dr. Oslorn 
mostra-nos que as creanças abaixo de 14 annos, dor
mem ogualmente sobre todos os decúbitos. Observa
ções análogas, feitas em soldados demonstraram que 
o decúbito preferido é o direito. 
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Pelletan e Andral notaram que a pneumonia do 
lado direito é mais frequente, sendo isto devido á for
mação de estases passivas, que fazem do pulmão di
reito e do fígado um locus minoris resistcntiac. Que 
a posição do corpo influe d'um maneira evidente, so
bre a esphera vaso-motriz, prova-o bem, o desenvol
vimento de certas doenças, taes como : as phlebecta-
sias dos membros inferiores em indivíduos que estão 
um grande numero d'horas na posição vertical, e a 
alteração que dá 85 pulsações por minuto na posição 
vertical, 76 assentado e 68 deitado. 

Os anemicos que tem por habito dormir sobre o 
decúbito dorsal, accordam com dores n'essa região. 
Este decúbito pôde dar origem a pesadellos, por causa 
dos alimentos contidos no estômago, os quaes com
primindo a aorta descendente, provocam um maior 
affluxo sanguíneo ao cérebro. Portanto para haver um 
somno reparador, precisamos de nos habituar a dormir 
sobre todos os decúbitos e de manhã é conveniente 
ficar meia hora em decúbito ventral. No principio esta 
posição é pouco agradável, porém depressa se adquire 
este habito. Os anemicos que se queixam de dores no 
dorso, encontram algum allivio. dormindo em decúbito 
ventral, e accessos d'angina de peito e d'asthma teem 
cedido a este decúbito 

Este eííeito salutar explica-se por uma distribui
ção regular do sangue e lympha e consequentemente 
uma nutrição normal do musculo cardíaco. 

As creanças teem uma grande tendência para dor
mir sobre o decúbito ventral; porém, as mães de ma
neira nenhuma consentem, pois vêem n'isto, um mau 
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habito, um presagio da morte prematura dos proge
nitores. 

*. 
* * 

Quanto mais baixa tor a temperatura ambiente, 
tanto maior 6 a necessidade de dormir. E' por isso 
que os povos do norte, dormem mais que os do sul e 
equador. Observações feitas em alcovas, cuja tempe
ratura era de 15° a 10° R., muitas pessoas sentiam-
se bem dispostas depois de descançar (i a 8 h., a 12o-
14° H., as mesmas pessoas dormim 8 a 10 h., 9°-ll° 
R. o seu somno durava 10 a 12 h., pelo contrario, 
quando a temperatura da alcova subia a 17o-18° ou 
20'' R. não dormiam senão 3 a 5 h. Isto contrasta per
feitamente, com o que se observa nos velhos, que não 
podem dormir, senão em alcovas, cuja temperatura 
oscille entre 17° a 19° R. 

Alexandre Humboldt, disse que circumstancias 
miuimas, insignificantes, podem modificar a direcção e 
caracter da vida humana, se estas forças' caem sobre 
um organismo débil, em estado de crescimento e for
mação. Demais sabemos que o desenvolvimento phy-
sico do homem dos paizes meridionaes é muito diffé
rente do das regiões polares. Ora influindo a tempe
ratura e a luz sobre o desenvolvimento physico e in
tellectual do homem não devemos deixar de dizer que 
durante o inverno e outomno, o numero d'horas de re
pouso deve ser maior do que na primavera e estio, es
tações em que o sol ás 5 h. da manhã, já inunda o uni-
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verso. O homem deve tudo á luz, sem ella a existência 
seria um horror, um cahos insondável. Os melhores lei
tos são os de crina, com tudo se fôr preciso precaver 
o somnolento do frio, pôde o leito ser de pennas. 

O mau habito que têm certas pessoas de respirar 
pela bocca, é muito nocivo, pois, predispõe-as para 
certas affecções da garganta e pulmões; além d'isso, 
a sensação de seccura pôde determinar, um accesso de 
tosse e outros phenomenos reflexos. 

* 
* * 

Vou esludar a nocividade do somno em certos es
tados pathologicos. Assim na hemorrhagia uterina o 
somno é prejudicial por causa do vaso-dilatação d'um 
districto do organismo. 

Nos doentes sujeitos a ataques convulsivos, um 
somno profundo transforma o homem, temporaria
mente n'uni animal espinhal e reflexo e portanto ex-
põe-o a ataques nervosos. 

Os indivíduos que tenham névroses do coração, 
ou qualquer lesão d'esté órgão, devem ficar na cama 
pelo menos 8 a 10 h. diárias ; pois a posição horizon
tal faz desapparecer os edemas malleolares e fatiga 
menos o doente. 

Antes de terminar devo dizer : quem bem dor
mir, longos an nos ha-de fruir. 



PROPOSIÇÕES 

ANATOMIA —Não hacellulas, nem fibras nervosas, 
mas somente neurones. 

PHYSIOLOGIA —O modo de reacção dos centros 
nervosos aos excitantes, depende do seu estado d'activi-
dade ou repouso. 

THERAPEUTICA — Em casos d'amenorrhêa, não 
se deve administrar ferro, sem previamente se saber a sua 
etiologia. 

ANATOMIA PATHOLOGICA — Os glóbulos bran
cos, tanto servem de phagocytas, como de vehiculo a cer
tos micróbios. 

PATHOLOGIA EXTERNA —O nystagmus é um 
estigma de degenerescência. 

PATHOLOGIA INTERNA - A physiologia dos re
flexos dá-nos a razão da maior intensidade da tosse du
rante o somno, na quasi totalidade das doenças tossicu-
losas. 

OPERAÇÕES —Nas amputações prefiro a compres
são digital á faxu d'Esmarch e tubo de Nicaise. 

P A R T O S - A bacia osteomalacica, nem sempre é 
causa de dystocia. 

HYGIENE — Gondemno o berço e outros meios de 
adormecer creanças. 

PATHOLOGIA GERAL —As urinas do somno são 
menos toxicas e mais convulsivantes que as da vigília. 

V l s t o Pode imprimir-se 

eft. 5«ioí $\lozaei Gal3ao 
Director interino. 
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