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AO JURY. 

SENHORES: 

N'este ultimo passo da minha carreira escholar desmerecerei 

acaso da protecção que de vós tenho constantemente recebido ? 

Perdoai-me se, apesar da consciência de minha incapacidade, 

as recordações sempre vivas de vossa benevolência me não deixam 

desanimar. 

Vosso discípulo 

S 



INTRODUCCAO. 

Em antigas épocas podemos encontrar os fundamentos da meteoro
logia. 

As primeiras observações sobre os phenomenos atmosphericos re
montam a tempos immemoriaes. 

As primeiras theorias para a explicação d'esses phenomenos encon-
tram-se nos livros dos philosophos gregos. 

E não obstante, tal como hoje ella deve ser comprehendida, com o ca
racter que os aperfeiçoamentos da physica conseguiram imprimir-lhe, a 
meteorologia é uma sciencia moderna e, o que mais é, mal constituída 
ainda. 

De facto, os primeiros homens poderam ser os primeiros observadores; 
e rigorosamente o foram ; mas que diíferença entre essas observações su-
perficiaes, adquiridas ao acaso, sem ordem, sem nexo, e as que o espirito 
analytico dos últimos séculos tem instituído ! Por muito tempo os senti
dos, privados dos auxílios que hoje amplificam a esphera de sua compre-
hensão, só poderam apreciar grosseiramente os phenomenos da atmos-
phera, sem entrarem no exame mais minucioso dos factos, indispensável 
para a solução dos problemas scientificos. D'estas observações incomple
tas só theorias imperfeitas deviam resul'tar; assim, as que nos restam d'es-
sas épocas são inteiramente hypotheticas e, na generalidade, subordina
das á parte mais obscura da philosophia de então : a dos princípios dos 
entes ou das causas primarias, que dominava todas as sciencias, incluindo 
as de observação (l). 

O acaso fez com que uma ou outra d'essas explicações parecesse 

(') Lordat. Lições de physiologia — sobre a perpetuidade da medicina — 6.«liç. 
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harmonisar-se com as da sciencia moderna ; mas geralmente ellas não po-
deram resistir á immensa revolução, que operaram já na physica os im
portantes descobrimentos dos dois séculos anteriores ao nosso. 

Para formar uma ideia do que seriam as theorias meteorológicas 
d'aquelles tempos, basta saber que Aristóteles, auctor do mais com
pleto tratado de meteorologia que nos legou a antiguidade e por mui
tos considerado como fundador d'aquella sciencia, professava a impon-
derabilidade do ar ('). De nenhuma utilidade prática poderiam ser as 
theorias anticipadas, em que por muito tempo se exerceu a imaginação 
dos naturalistas ; mas não assim os factos, sobre que, mal ou bem, ellas se 
baseavam; ainda que imperfeitas e d'alguma sorte rudimentares, as sim
ples observações d'esses tempos, os phenomenos meteorológicos, conhe
cidos de todos e não interpretados, já então se mostravam uma origem 
fecunda de applicações de mais d'um género. 

Se a agricultura procurava no estudo da atmosphera fundamentos para 
estabelecer seus preceitos ; se os navegadores se dirigiam através dos ma
res, interrogando attentos o aspecto do horisonte ; se mesmo o commer-
ciante, com não menor cuidado, observava as variações do tempo, de 
que tantas vezes o destino de suas transacções estava dependente; não 
era porque as theorias de Aristóteles, de Theophrasto e dos philosophos 
seus antecessores lhes tivessem ensinado a interpretar os phenomenos 
atmosphericos ; mas sim porque observações continuadas, observações 
de todos os dias, supposto não rigorosamente scientificas, haviam empiri
camente, na constante successão de certos phenomenos, feito reconhecer 
a possibilidade de predizel-os e avaliado sua maxima influencia. 

Conheciam-se os signaes precursores das tempestades e das chuvas, 
ignorando-se as circumstancias- que as geravam ; de ha muito eram apro
veitadas na navegação as monções do oceano indico, desconhecendo-se a 
causa d'esté phénomène 

O mesmo podemos dizer das applicações medicas. 
Em todos os tempos, em que um espirito observador veio assignalar 

uma época favorável nos fastos da medicina, vemos comprehendida a im
portância do estudo da atmosphera para o bem-estar do homem, colle-

(') Kœmtz. Cours complet de météorologie. Trad, de Ch. Martins, 5." parte, pag. 517. 
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ctiva ou individualmente considerado. Já muito anteriormente a Aristó
teles se descobrem vestígios notáveis d'estas applicações. 

Nas obras de Hippocrates, onde d'alguma maneira se pôde dizer tra
çado o programma da medicina futura, e apontadas muitas questões, que 
só os progressos das sciencias auxiliares poderam ou poderão resolver, 
encontram-se, sobre este assumpto, ideias expendidas com uma admirável 
simplicidade, e que mereceram a meditação, não só de medicos, mas de 
muitos philosophos dos séculos ulteriores. 

Foram ellas que serviram de base a Montesquieu na sua obra sobre o 
Espirito das leis, e o auctor da Relação entre o physico e o moral do ho
mem desenvolveu muitas d'essas ideias, origem abundante que, no dizer 
de Littré, a sciencia subsequente não pôde ainda esgotar (•). 

Porém a meteorologia, que serviu de fundamento a Hippocrates para a 
confecção de suas obras monumentaes, o que ha d'esta sciencia no Tra
tado dos ares, das aguas e dos logares, «uma das mais bellas heranças que 
a medicina moderna recebeu da antiga (2), » nos livros das Epidemias, dos 
Aphorismos e n'outros, não é propriamente a meteorologia dos philosophos, 
a meteorologia theorica, mas a meteorologia popular. Elle não assenta suas 
considerações em theorias hypotheticas sobre a origem dos meteoros, li-
mita-se a assignalar a sua influencia sobre o homem; assim, aprecia a 
acção pathogenica dos différentes ventos, pondo de parte todas as ideias a 
respeito da essência d'elles; regista as constituições atmosphericas, sem 
remontar aos elementos que as originaram. 

Por muito tempo a medicina se contentou com isto. A parte que 
maior numero de applicações lhe permittia era a que, mais tarde, Lamarck 
designava pelo nome de Statistica atmospherica; em quanto que a parte 
mais especulativa, á qual elle reservava por excellencia o nome de Me
teorologia (3), aquella que pondera a causa dos phenomenos que a primeira 
regista, não se mostrava tão fértil em resultados úteis. 

E não é porque as theorias sejam de si infructiferas, não é porque seja 
indifférente saber, que circumstancias podem influir, nas continuadas re
voluções do ambiente; mas porque só nos nossos tempos estas theorias 

(') Littré. Trad, des Œuvres complet, de Hippocrates, 1.° vol. 
[A Idem. 
(3) Memorias da Acad. R. das Sc. de Lisboa, 5.» vol.— Mem. de Franzini. 
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principiam a offerecer um grau de rigor scientifico, que as recommenda, 
uão só ao que estuda a atmosphera com a curiosidade de philosopho, mas 
ao que espera colher d'esses estudos deducções a bem da humanidade. 

Por muito tempo se conservou a meteorologia sem receber novo im
pulso de seus cultivadores. Sabe-se que, transmittido da Grécia para 
Roma, o legado scientiflco não se engrandecera ahi. Nos livros de Se
neca, nas obras de Plinio, no poema de Lucrécio, reproduz-se a philoso-
phia natural de seus predecessores. O sexto livro do De rerum natura é 
a meteorologia de Epicuro, adornada com as galas da poesia latina. 

Por outro lado, as applicações medicas d'esta sciencia não foram tam
bém mais extensas; n'esta parte, como em tantas outras, toda a hygiene 
dos antigos medicos se reduzia a unia simples paraphrase da do auctor 
dos Aphorismos. E quando Asclepiades, rejeitando da pratica medica a 
observação cuidadosa e a experimentação prudente que Hippocrates tanto 
recommendára, lançou em Roma as bases do systema que Themison de
corou com o pomposo nome de methodismo e pelo qual se jactava de en
sinar em seis mezes toda a medicina, o estudo dos climas, estações e in
fluencias meteorológicas foi rejeitado, como uma prática vulgar e indigna 
da simplicidade da nova doutrina (1). 

A meteorologia permaneceu n'esse estado rudimentar por todo o resto 
da idade antiga, e por toda a extensão da idade media. 

N'esta phase commuin da historia das sciencias, a astrologia judiciaria, 
que o espirito supersticioso d'aquelles tempos acalentava de envolta com 
ellas, mais rápida nos seus progressos, como filha da imaginação que era, 
e achando um elemento favorável no caracter, naturalmente crédulo, das 
novas sociedades, cedo dominou todos os outros ramos de conhecimentos, 
offerecendo-lhes assim um obstáculo invencivel ao seu desenvolvimento. 
Se se observavam os astros, se se notavam os phenomenos meteóricos, 
não era tanto para resolver problemas de mecânica celeste, ou de physica 
atmospherica, como para 1er horóscopos, e devassar mysterios do futuro. 

Em todas as sciencias se incluía um ramo parasita, que lhes tolhia os 
progressos. De mistura com as noções exactas da astronomia, viam-se os 
sonhos astrológicos; com os conhecimentos positivos da chimica, as illu-

(') Auber. Traité de la Science Médicale. (Histoire et dogmes) Méthodisme, pag. 143. 
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soes da alchimia; aos factos da physica associavam-se os mysterios( da 
magia ; aos cálculos arithmeticos as supersticiosas combinações da cabala, 
e a propria meteorologia, ainda nascente, já, sob o nome de meteoroman-
cia, recebia um caracter semelhante ('). 

Igualmente embuída de ideias supersticiosas, a medicina, vendo na 
maior parte das doenças castigos do ceo ou influencias maléficas, fazendo 
intervir immediatamente a divindade em todos os phenomenos extraordi
nários da vida, era naturalmente distrahida de procurar nas modificações 
do ambiente e nas circumstancias, que nos rodeiam, a solução de muitos 
problemas de pathogenia, a qual se via sacrificada pelo mais exagerado 
fanatismo. 

Assim o clero, por mãos do qual andavam geralmente as sciencias na 
Europa, e os arabes, que estendiam até ellas o fatal « Deos o quer! » da 
sua religião, despresaram o estudo que Hippocrates instituirá, substituin-
do-lhe o que havia de mais hypolhetico nas nebulosas theorias humoraes 
de alguns de seus successores. 

Portanto, em todo este longo periodo, apenas de quando em quando 
uma ou outra voz, como a de Alexandre de Tralles no século IV, se ele
vava para recommendar aos medicos a observação paciente e minuciosa 
e o estudo das estações, dos climas, e das mudanças atmosphericas, em 
suas relações com a saúde e a moléstia. Mas geralmente estas vozes não 
eram escutadas. Dominados pelo espirito da época, os medicos de então, 
pervertendo, como mais tarde Paracelso, um pensamento verdadeiro, pro
curavam encontrar as relações do homem com o universo, do grande com 
o pequeno mundo, na mysteriosa influencia dos planetas, em vez de as es
tudarem na acção dos agentes modificadores geraes que nos cercam. 

A era da renascença raiou ainda pouco brilhante para as sciencias de 
observação e para a meteorologia. 

A queda do império do Oriente e a descoberta da imprensa espalha
ram por toda a Europa os livros de litteratura e philosophia gregas. 

Leram-se então com avidez os documentos legados pela antiguidade, 
mas se a litteratura lucrou com isto, as sciencias, pelo menos as physicas, 
não foram desde logo tão afortunadas. 

(') Gamier, Météorologie et. 
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Estas dependem principalmente da observação, conscienciosamente 
conduzida, livre de preconceitos que forcem a significação dos factos; e o 
demasiado respeito que então se desenvolveu pelas opiniões dos antigos 
mal permittia a satisfação d'estas condições indispensáveis. 

Os primeiros escriptores d'essa época foram mais eruditos, que obser
vadores; a sciencia de Aristóteles renasceu nos livros, reinou nas escolas, 
a dialéctica substituiu a experiência, e a astrologia, ainda por muito 
tempo, usurpou o terreno das sciencias, chegando a invadir até as cadei
ras das universidades (*). 

A medicina offerecia também um aspecto semelhante. Os primeiros 
escriptos, que então appareceram, eram simples commentarios ás obras dos 
antigos ; « seus auctores mais celebres, diz Pinei (2), estudavam as passa
gens de Hippocrates e Galeno como oráculos, e atormentavam-se noite e 
dia para explicar o sentido obscuro d'un* termo grego, oÛ conciliar textos 
contradictories. » 

Seduzidos pelas creações da imaginação, mais que pelo severo estudo 
dos factos, cultivaram com ardor as doutrinas humoristas ; nas quaes, des
figurada pelas hypotheses dos quatro elementos, das quatro qualidades, e 
dos quatro humores, se reconhece comtudo implícita a ideia da intima cor
relação entre o homem e a atmosphera. O quente, o frio, o húmido e 
o sêcco predominavam, segundo elles, separadamente, em cada idade, em 
cada temperamento, em cada estação, e em cada clima, e debaixo d'esté 
ponto de vista, admittiam também esses auctores uma particular concor
dância entre certas condições individuaes e certas circumstancias exte
riores. ;« 

Mas com o tempo a physica aperfeiçôa-se. Galileu ou Drebbel desco
brem o thermometro; Torriceli, com suas experiências, deixa entrever o 
barómetro, e conhecidos estes dous principaes instrumentos de observação 
meteorológica, de tanta importância, que hoje nos auetorisam, sem mes
mo estudarmos nos próprios escriptos as ideias da antiguidade, a prever 
n'este ponto o estado de imperfeição d'ellas, a meteorologia adquire uma 
nova vida, transforma-se, e toma verdadeiramente o seu logar na hierar-
chia das sciencias. 

(') Cesar Cantu. Historia universal. — Qomíe de Rezie. Sc. occultas, T. 2.° 
j2) Nosographie philosoph., T. 1.» 
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As navegações longínquas e as descobertas emprehendidas e realisa-
das, pela maior parte, n'aquejlas épocas, augmentando o campo de obser
vação, haviam-lhe também preparado esta revolução favorável. 

A creação da Academia Real das Sciencias de Paris, em 1666, veio 
marcar esta nova phase da sua historia. 

A medicina entrava também de seu lado em vias mais racionaes. Gé
nios observadores surgiam de toda a parte, os quaes, despidos d'aquelle 
cego respeito pela auctoridade, que paralysava todo o desenvolvimento 
intellectual, ousaram fazer obra sua, seguindo o caminho da observação 
e da experiência. 

O apparecimento de algumas moléstias até então desconhecidas, que 
invadiram epidemicamente a Europa, resultado talvez das novas relações 
internacionaes estabelecidas pelas viagens e navegação, o conhecimento 
d'outras, proprias só de certas localidades, pela primeira vez exploradas, 
impelliram os espíritos n'esta util direcção, 

Os medicos, não encontrando nos livros gregos, em que até alli se ha
viam costumado a ver o sacrário de toda a sciencia, noções das novas epi
demias, applicaram-se a investigar as causas d'estes males insólitos e de
vastadores, e naturalmente foram levados a procurar no estudo da atmos-
phera a solução de tão importantes problemas. 

Este pensamento inspirou Hoffmann e StolI na Allemanha, Huxhan 
e Sydenham na Inglaterra, e em seus trabalhos admira-se a mesma ordem, 
que fizera dos livros das epidemias de Hippocrates um modelo de obser
vação. 

Dos indivíduos estendeu-se o exemplo ás corporações. Sociedades e 
academias medicas foram unanimes em proclamar a importância d'estes 
estudos. 

N'este sentido se publicam memorias, algumas das quaes, como as 
de Malouin, se acham archivadas nas da Academia Real das Sciencias de 
Paris. A sociedade de medicina da mesma cidade, não só é das primeiras 
a instituir observações meteorológicas regulares, mas em uma memoria 
instructiva publicada em 1776, recommenda-as a todos os corpos acadé
micos, e a todos os medicos ('); varias sociedades medico-méteorologicas 

(') Cotte. Météorologie. Pref. 



— 8 — 

se instituem por toda a parte, entre as quaes se torna notável a da 
liava. » 

Também entre nós estes estudos, aos quaes a Academia Real das Scien-
ciasde Lisboa communicou, desde o seu principio, um notável impulso, 
não foram desattendidos pela classe medica ; attestam-no as tentativas de 
José Bento Lopes ('), Manoel Gomes de Lima (2), Bernardino Antonio 
Gomes (3), e Agostinho Albano (*); attestam-no as numerosas topogra-
phias medicas, de então para cá publicadas, e onde, como de direito, uma 
parte principal é consagrada ao estudo das condições atmosphericas. 

A maior parte das publicações periódicas de medicina do paiz tem re
gistado em suas columnas observações meteorológicas ; as escolas medicas 
do reino comprehenderam-nas no programma dos seus estudos, e a do 
Porto ha já bastantes annos que procede na confecção de taboas de obser
vações tão completas, quanto Ih'o permitte o estado do seu observatório. 

D'estes tempos em diante o progresso da meteorologia não conta in
terrupções ; os instrumentos aperfeiçoam-se, as observações generalisam-
se, « proseguem-se em todos os pontos do globo quasi com supersticioso 
fervor (5), » communicam-se os trabalhos; dos phenomenos procura-se já 
remontar ás leis geraes que os regem, ás causas que os determinam, e de
duzir mais vastas applicações. 

Mas apesar de tudo isto, apesar do incremento que ella recebeu ainda 
no principio d'esté século, que deve marcar época na sua historia, dos tra
balhos de tão distinctos e incançaveis observadores de todos os paizes, en
tre os quaes avultam: Humboldt, o sábio auctor do Cosmos, Arago, Mar
tins, Ifeghens, Bravais e Quetelet, a meteorologia, como o reconhece 
o próprio Humboldt, está ainda longe do grau de perfeição, a que deve as
pirar. Resta-lhe ainda muito problema a resolver, muita esperança a rea-
lisar. 

A razão d'isto encontra-se, como pondera Ksemtz (6), na propria indole 
d'esta sciencia. De facto, se os phenomenos meteorológicos, mais talvez 

(') Anno medico. — Observ. met. e med. feilas em 1792. — Porto. 
(2) Hist, ehron. e med. —Pofto. 

!

3\ Vid. Mem. da Acad. R. das Sc. de Lisboa, T. 5.» 

4) Vid. Gazela Medica do Porto, T. 1.°, 1842, onde se cita o seu nome. 
5) J.M. Latino Coelho. Relat. dos trab. da Acad. IÎ. das S c , 1861. 
6) Ob. cit. 
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que nenhuns, se prestam á observação, subtrahem-se, em compensação, á 
experiência, esta outra observação mais activa, poderoso instrumento do 
progresso das sciencias, que julga e corrige os dados fornecidos pela pri
meira. 

Demais, a meteorologia não sáe formada dos observatórios ; o meteoro
logista isolado, observando apenas os phenomenos d'um espaço limitado, 
nunca poderá comprehender as leis que lhes presidem, ás vezes, dependen
tes das condições atmosphericas de uma região remota. Só a generali-
sação das observações e sua reciproca comparação poderão conduzil-o a 
um tão lisongeiro resultado; e com quanto hoje se tenham já em grande 
parte verificado estas condições, resta ainda muito por fazer. 

Mas devemos confiar, que chegará um dia, em que essas esperanças se 
realisarão ; tudo nol-o promette. 

A extensão da civilisação por quasi todo o globo, a rapidez das com-
municações entre os diversos paizes pela admirável ramificação dos fios 
eléctricos, viagens puramente scientificas, em que o espirito se não dis-
trahe com projectos de conquista ou de commercio, os apparelhos de in
dicações contínuas, em que a materia, como que animada pela intelligen-
cia, regista longas series de observações, quasi irrealisaveis até agora, e 
tantos outros instrumentos de progresso, de que o nosso_século se gloria, 
promettem exercer uma vantajosa influencia para o aperfeiçoamento fu
turo da sciencia meteorológica. 

Um dia talvez, quando d'um ponto qualquer do globo fôr possível, em 
um momento dado, conhecer as condições meteorológicas de todos os pai
zes e climas, desde além dos círculos polares até ao equador, a exemplo 
do que em pequena escala se pôde ha annos observar na celebre exposição 
de Londres ('), o grande problema da previsão dos phenomenos atmos-
phericos deixará de ser um sonho inutilmente acariciado, e a meteoro
logia terá pronunciado a sua ultima palavra. 

As applicações serão então mais extensas que nunca, incalculáveis até, 
e a medicina saudará essa época, como uma das mais brilhantes da sua 
historia. Ella o prevê, e suas tendências actuaes aplanam-lhe o caminho 
para este futuro. A etiologia attrahe de novo com ardor a attenção dos 

(') Babinet. Etudes et lectures sur les sciences d'observation, T. 2.» Telegr. electriq. 
3 
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medicos, reconhece-se n'ella uma das principaes bases para a therapeu-
tica. Por toda a parte se procuram as causas que despertam lenta ou ra
pidamente a modificação interior, causa intima da doença, ou antes sua 
propria essência. 

Houve tempo em que, sob a influencia de doutrinas demasiado sim
plificadoras, a pathogenia se resumia n'uma formula geral que, por sua 
vez, simplificava a therapeutica. Os dichotomistas em medicina, desde 
Themison, o fundador da seita methodica, até Brown e Broussais, consi-' 
derando as questões medicas debaixo do ponto de vista synthetico, em que 
suas theorias os collocavam, ligavam naturalmente pouca importância aos 
processos minuciosos da analyse, aos quaes a geração actual se inclina tan
to. A etiologia era por conseguinte menospresada. "Vendo-se nos agentes 
exteriores meros estimulantes da incitabilidade, simples despertadores da 
irritabilidade, nas doenças mudanças apenas, para mais ou para menos, da 
incitação ou da irritação que constituía a vida, que necessidade havia de 
estudar as circumstancias que as originavam, quando seus effeitos eram 
communs? que importava a causa, quando as consequências quasi se não 
resentiam da natureza d'ellas? 

Por outro lado, escolas empíricas, em reacção d'estas, exagerada
mente racionalistas, proclamando uma absoluta separação entre a saúde 
e a moléstia, e vendo n'estes dous estados duas entidades inteiramente dis-
tinctas e oppostas, que nada de commum mantinham entre si, eram impel-
lidas a excluir os modificadores exteriores da etiologia, para em seu logar 
arvorarem influencias desconhecidas, preoccupadas como estavam essas 
escolas com a ideia de especificidade em todas as doenças. A hygiene pela 
mesma razão era despresada, e a therapeutica, guiada por um cego em
pirismo, lançava-se á procura de específicos, única medicação poi ellas 
consequentemente admittida. 

Os medicos de hoje evitam d'um mesmo modo estes extremos, e consi
deram como causas frequentes das desordens da economia as mesmas con
dições indispensáveis á sua manutenção. Por outro lado, a moderna phy-
siologia proclamou a analyse como meio principal de estudo e esforçou-se 
por determinar o modo particular de acção de cada um dos modificadores 
geraes sobre o organismo. E assim como nos alimentos apreciou a in
fluencia de cada uma das partes componentes que a chimica lhe revelara. 

# 
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e se apressou a tirar dos resultados colhidos deducções para a pathologia 
e a therapeutica, também, voltando suas vistas para o ar atmospherico, 
analysou-o chimicamente, determinou com os instrumentos de physica 
suas propriedades, e tentou emfim, com as noções obtidas, esclarecer a 
etiologia, e aperfeiçoar a hygiene e a therapeutica. 

Ê ao trabalho a que hoje se procede ainda, e que o futuro terá talvez 
dever constituindo um novo ramo scientifico, em que, d'alguma maneira, 
se desdobrará a hygiene. 

Apreciar as vantagens, que a medicina tem a esperar d'estes estu
dos, justificar o ardor com que por toda a parte ella parece animar as 
observações meteorológicas, mostrar emfim que, mesmo á prática cirúr
gica, estas podem fornecer um auxilio valioso : tal o assumpto que me pro-
puz desenvolver n'esta ultima prova do meu tirocínio escolar. 

Na sua exposição observarei o plano, que a natureza do objecto me pa
rece estar indicando. . 

Primeiro, tentarei fazer sentir a grande influencia da atmosphera, pelos 
phenomenosnaturaes qued'ella parecem depender; depois, por um exame 
mais minucioso, apreciarei as principaes relações do ambiente com as func-
ções do organismo; obtida esta noção das influencias physiologicas da 
atmosphera, um passo mais me levará á consideração de sua influencia 
pathogenica, e emfim, consagradas apertas algumas palavras ás applica-
ções hygienicas dos conhecimentos meteorológicos, entrarei no ultimo 
capitulo d'esté trabalho para, como deducção da doutrina dos anteceden
tes, concluir a proficuidade de um tal objecto para a medicina operatória, 
este importante ramo da therapeutica geral. 

* 



PRIMEIRA PARTE. 

; 

Provas <la influencia da atmosphera sobre os 
seres organisados. 

A meteorologia comprehende no seu estudo a atmosphera, analysa os 
diversos phenomenos que n'ella se passam, procurando elevar-se até ás 
leis e causas da sua producção. 

A atmosphera é esta grande massa gazosa, que rodeia o globo terres
tre e o acompanha através do espaço no seu movimento de translação. 

Segundo os cálculos de Biot, baseados nas observações meteorológicas 
de Gay-Lussac, Humboldt, e Boussingault, tem de espessura aproxima
damente quarenta e três kilometros. Constituída essencialmente por uma 
mistura intima de oxigénio e de azoto, em proporções sensivelmente 
constantes em todos os tempos e em todos os Jogares (*), contém de mais, 
em quantidade variável, o vapor aquoso, e em doses relativamente míni
mas o acido carbónico. Vários outros gazes, sem cessar produzidos á 
superfície do globo, podem accidentalmente entrar na composição da 
atmosphera ; mas é esse um phenomeno todo local e sem influencia al
guma reconhecida nas leis meteorológicas. As modernas analyses pode-
ram ainda descobrir n'ella alguns outros princípios, aos quaes, talvez an-
ticipadamente se fez representar um papel pathogenico importantíssimo ; 
refiro-me ao ozono ou oxigénio electrisado, que, suspeitado já por Van 
Marum no século passado, foi no decurso d'esté descoberto por Schoenbein, 
e ao vapor de iode, que Chatin mostrou existir na atmosphera, e pela falta 
do qual em certas localidades se tenta hoje resolver alguns problemas de 
etiologia. 

{') Segundo Lewy, physico sueco, a atmosphera dos mares offerece uma pequena diminui
ção nas proporções de oxigénio. E' a única excepção á lei, de que ha noticia. 
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Esta camada aérea é sem cessar dominada pela influencia commum 

' dos diversos agentes do mundo physico: o calórico, a luz, a electricidade, 
• e o magnetismo, que despertam no seio d'ella uma não interrompida serie 

de phenomenos instantâneos ou duradoiros, previstos ou surprenden-
tes, periódicos ou contínuos, os quaes, no meio de sua apparente irregu
laridade, obedecem ás leis admiráveis, que presidem ao espectáculo da na
tureza. Esses phenomenos dizem-se meteoros. 

Submergidos n'este oceano aéreo, segundo uma expressão de Kaemtz, 
assim perpetuamente agitado por successivas mutações, todos os corpos 
da natureza entreteem com elle relações mais ou menos intimas, todos se 
resentem de suas modificações, mais ou menos profundamente. 

« Privai o globo de atmosphera — diz Humboldt—transformal-o-heis 
em um deserto, onde imperará o silencio ('). » 

Mas se mesmo no mundo inorgânico se faz sentir esta influencia, se 
simples mudanças nas condições da atmosphera se revelam já ahi por effei-
tos manifestos, no mundo organisado, cujos seres não encontram em si 
mesmos os elementos necessários á sua duração, e só se manteem por um 
conflicto constante com os agentes exteriores, essa influencia deverá ser 
ainda mais poderosa. 

A existência d'estes seres nem mesmo pôde conceber-se sem a ideia 
da atmosphera. 

Se a sciencia demonstra que com o globo terrestre giram no espaço 
outros globos, privados do envolucro aéreo vivificador que acompanha o 
nosso, ella, só por isso, nos auctorisa a dizel-os inhabitados, sem a me
nor vegetação, sem um único ser vivo, que lhes amenise a superficie. 

De facto, por toda a parte em que se revela a vidâ  desde os proto-or-
ganismos, onde ella se nos offerece em sua mais simples manifestação, até 
ás organisações complicadas dos últimos seres da escala, onde assume o 
extremo de complexidade, o ar entra, como elemento mais ou menos im
portante, para a producção dos phenomenos, que a caracterisam ; como 
uma das principaes condições exteriores da existência d'esses seres. 

O pabulum vitae dos antigos medicos é a mais resumida e luminosa 
expressão d'esté pensamento. 

(') Humboldt. Cosmos, T. l.°, pag. 318. 
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Mantendo por intermédio do ar tão intimas relações com a atmosphera, 
todos os corpos organisados deverão pois receber das incessantes variações 
d'esta modificações correspondentes. 

Factos de todos os dias permittem ao observador menos attento asse-
gurar-se da verdade d'esta asserção. • 

Cada estação, nos nossos climas, tem uma physionomia propria do lado 
das constituições meteorológicas, como do lado dos pbenomenos da vege
tação. O rebentar das folhas, o desabrochar das flores, a maturação dos 
fructos, todos estes grandes actos da vida das plantas teem no anno épo
cas fixas de se manifestarem, e apropriadas condições meteorológicas que 
os determinam. 

No reino animal revelam-nos uma igual influencia : — a evolução dos 
germens, as methamorphoses dos insectos, a renovação dos envolucros te-
gumentares de algumas aves e reptis, as migrações de certas espécies, o 
somno hybernal d'outras, a manifestação periodica dos instinctos genési
cos, e outros variados phenomenos, que constituem assim uma das feições 
características da estação. 

Provas não menos evidentes nos pôde fornecer o estudo comparado 
dos climas. Cada paiz tem a sua flora e a sua fauna; desde os trópicos 
até ás regiões circapolares vão as manifestações da vida successivamente 
diminuindo. 

Certas espécies animaes e vegetaes dependem tão estreitamente de de
terminadas condições atmosphericas, que succumbem ou degeneram nos 
climas em que essas condições lhes fallecem. Ë contra esta poderosa in
fluencia que debalde luctam os acclimatadores das raças exóticas ; pois que 
no fim de um pequeno numero de gerações, vêem desvanecer-se n'essas 
raças os seus caracteres primitivos. 

Independente das differenças de latitude, a elevação acima do nivel 
dos mares, a maior ou menor distancia das costas marítimas, a proximi
dade de elevadas montanhas, a exposição do terreno, &c. &c. influem na 
constituição meteorológica de uma localidade, e por ella modificam tam
bém as producções animaes e vegetaes, que lhe são proprias, e que cons
tituem a topographia botânica e zoológica de cada região. 

Assim, por exemplo, n'uma d'essas grandes montanhas, cujo vértice 
se eleva acima das regiões das nuvens, poderá observar-se uma tempera-
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tura sensivelmente decrescente, á medida que mais nos aproximarmos das 
estações elevadas ; e ao mesmo tempo vêr-se-ha a vegetação mudando de 
aspecto e declinando com ella; na base, a vegetação tropical ; na encosta, 
a flora, menos luxuriante dos climas temperados ; no vértice, a região dos 
gelos perpétuos. 

Um ultimo facto me servirá para demonstrar o poder da atmosphera, 
como modificador da vida nos animaes e nas plantas. Sabe-se que os tra
balhos dos meteorologistas modernos tem conseguido determinar no globo 
as linhas de egual temperatura media annual, isothermicas; de egual tem
peratura media estival, isothericas ; e de egual temperatura media hyber-
nal, isochimenicas; ora, reconheceu-se que algumas d'essas curvas corres
pondiam exactamente aos limites das regiões habitadas por certas espé
cies animaes e vegetaes; assim a curva, que limita ao norte as localidades 
onde se cultivam certas espécies de cereaes, taes como: o milho, a ceva
da, &c. &c. é uma linha isotherica; Ritter notou coincidirem com as iso
chimenicas, as que demarcavam septentrionalmente as regiões povoadas 
por certas famílias zoológicas. 

Mas passando por fim á espécie humana, não a veremos menos subor
dinada a um tão poderoso modificador. 

As condições, de que depende a vida, são sempre tanto mais numero
sas, quanto mais o forem as manifestações por que ella se revelar. As 
classes mais perfeitas são dependentes de suas inferiores, os organismos 
mais complicados prendem-se por mais numerosos e mais Íntimos laços 
ao mundo externo. N'aquelles seres, em que toda a organisação é uma 
massa homogénea, e a nutrição sua única funcção, um certo grau de hu
midade e uma determinada temperatura, eis, -pôde dizer-se, o necessário 
para que vivam e se reproduzam aos milhares; mas com a multiplicação 
e centralisação das funcções augmentam as exigências da vida. Se ani
maes de sangue frio ainda por muito tempo vivem n'uni espaço, mais ou 
menos completamente privado d'ar, as aves e os mammiferos caem, como 
fulminados, em circumstancias eguaes; se insectos, arachnides e até batra-
chios softrem uma abstinência completa de alimentos, durante um tempo 
considerável, o homem e os animaes superiores morrem no fim de poucos 
dias. Portanto, se a atmosphera, como temos visto, tão poderosamente in
flue sobre a vida de todos os seres organisados, quanto não influirá sobre 

I 
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o homem, o mais perfeito d'esses seres, aquelle cujas relações com os cor
pos exteriores são mais estreitas e multíplices 1 

« Nas proprias qualidades, que caracterisam e constituem a superiori
dade de sua organisação, se prende esta dependência de tantas causas di
versas, das quaes elle parece ser ás vezes o ludibrio ('). » 

Comtudo é também certo que a natureza dotou as classes superiores 
de uma maior aptidão a conformarem-se com as circumstancias externas, 
a qual d'alguma maneira as torna verdadeiramente cosmopolitas. 

Em quanto certas espécies inferiores se conservam perpetuamente cir-
cumscriptas nos limites que a natureza lhes parece haver imposto, o ho
mem povoa toda a superfície do globo, quasi desde os gelos do polo, até 
aos ardores da zona equatorial. 

Porém essa sua mesma adaptação a todos os climas, longe de nol-o 
mostrar independente das circumstancias exteriores, é, pelo contrario, a 
mais valiosa prova da maxima influencia d'ellas ; pois, como diz Cabanis (2), 
« se a natureza humana é susceptível de se accommodar a todas as circum
stancias, é porque todas a modificam rapidamente, e a apropriam ás novas 
impressões que n'ella imprimem. » 

A organisação do homem, mais movei e flexível que a de nenhum ou-
, tro ser, modifica-se e amolda-se aos poderes, sob cuja influencia func-
ciona. 

O vértice das mais elevadas montanhas é habitado, como as mais pro
fundas concavidades dos valles ; porém as condições orgânicas de seus ha
bitantes não são idênticas, debaixo de tão diversas impressões do exterior. 

Um homem das planícies, rapidamente transportado ás alturas dos 
Andes da America meridional, por exemplo, resentir-se-ía consideravel
mente das novas condições, a que se achava sujeito ; bem como se baixasse 
á profundidade das minas, onde, não obstante, vive uma população in
teira de operários. 

É porque a natureza, n'estes casos, não tivera tempo de regular as leis 
da vida pelas das circumstancias exteriores ; mas quando as novas impres
sões moderadamente se continuam, o poder regulador e, permitta-se-me 
sem responsabilidade servir-me d'uma expressão de Hippocrates, a natu-

(') Cabanis. Rapport du physique el du moral de l'homme. 
(2) Idem. 

4 
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reza conservadora, que preside ás operações da vida, modifica suas leis 
pelas novas influencias, e pouco a pouco se gera assim a tolerância, que se 
diz aclimatação. 

Sem o habito, essa, tantas vezes chamada, segunda natureza, que as 
mesmas impressões continuadas originam em nós, fora quasi incompre-
hensivel a dispersão da raça humana por todos os pontos do globo. 

Mas o habito, predicado exclusivo dos corpos organisados, se tem sua 
razão de ser na força sensitiva, realisa-se, modificando os actos orgânicos, 
e creando novas aptidões; assim, vendo o homem supportai* a influencia 
dos mais diversos climas e différentes condições meteorológicas, acredite
mos que n'elle se passam modificações interiores, cujo conhecimento nos 
poderá dar razão do phenomeno. 

Pondo por em quanto de lado essas modificações, que circumstancias 
d'esta natureza originam, e que n'um grau mais elevado nos explicam, 
como veremos, muitos factos da ordem pathologica, limitemo-nos, como 
até aqui, ao exame das mudanças mais apparentes, ao estudo dos pheno-
menos que manifestamente se revelam á observação menos minuciosa, e 
que, por assim dizer, denotam exteriormente mais profundas e radicaes 
modificações. 

Se a raça humana povoa todos os climas, em cada um d'elles nos offe-
rece comtudo uma physionomia propria. 

Differenças consideráveis, escriptas em caracteres profundos na Colo
ração, nas formas, e em toda a apparencia geral, imprimem aos habitan
tes de cada região climatérica um aspecto particular. 

As raças e variedades humanas são numerosas, e para o naturalista, 
versado no estudo d'ellas, a nacionalidade de um individuo revela-se-lhe 
d'alguma maneira nos caracteres do semblante. 

Essas differenças são tão profundas, é tal essa diversidade de confor
mação, que muitos pensam que estas raças, tão distinctas, não podem 
porvir de um único par, cujos caracteres primitivos se modificassem no 
correr dos séculos em seus descendentes, conforme as condições exterio
res, em que elles viveram. Estes, ao lado da raça, ou antes da espécie 
Adamica, collocam outras espécies distinctas, cujo numero procuram de
terminar por investigações ethnologicas de mais de um género. 

Este modo de pensar, sustentado por Bory de Saint-Vicent, que re-

\ 
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conhecia quinze espécies, Desmoulins, que admittia dezeseis, era moder
namente professado pelo já fallecido physiologista Berard (1), que não se 
atrevia comtudo a determinar o numero d'ellas; outros porém com Trevi-
ranus, Cuvier, Buffon, Blumembach, Prichard, Cabanis e Briere de Bois-
mont proclamam a unidade da espécie humana, attribuindo principal
mente ao clima a realisação do phenomeno. 

Não será aventurar-me muito o dizer a questão ainda não resolvida, 
e para sempre talvez irresoluvel. 

De parte a parte ha factos d'igual valor, d'uni e d'outro lado se alistam 
auctoridades, dignas para mim do mesmo respeito, e por nenhuma das 
duas theorias, emfim, é absolutamente impossível dar a explicação do acto. 

Como ousarei pois decidir-me ? 
Talvez um pouco dominado pelas ideias, que n'este ponto as nossas 

crenças, como as de todos os povos, me infundem, eu seja mais aífeiçoado 
á segunda, do que á primeira d'estas opiniões ; talvez seja isto que me não 
ha deixado vêr nos argumentos apontados pelos partidários d'esta toda a 
importância, que elles lfles concedem; porém de qualquer maneira que 
seja, se alguns estudos ulteriores tem de esclarecer este ponto de anthro-
pologia, de mais curiosidade talvez do que applicação, será por certo a 
meteorologia, dil-o-hei de passagem, um dos que mais concorrerá para 
esse resultado. Sirva-me um exemplo para justificar a asserção. 

Entre os argumentos allegados pelos contendores dos dois campos, a 
favor de suas ideias, encontram-se alguns tão contradictories, que embara
çam sobremaneira quem encarar a questão desapaixonadamente. 

Assim P. Berard, no seu quinto argumento, um dos que lhe parece 
merecer mais importância, menciona o facto de certos povos, habitando 
desde épocas verosimilmente anteriores aos tempos históricos ilhas situa
das sob a mesma latitude e na visinhança umas das outras, terem-se con
servado différentes de côr até aos nossos dias (2); Cabanis falia, pelo con
trario, de famílias portuguezas, vivendo desde o fim do século XV nas 
ilhas de Cabo-verde, hoje completamente confundidas no aspecto com os 
negros indígenas (3). A qual d'estes factos conceder maior valor? 

(') Traité complet de Physiologie, T. 1.° 
5 Ob. cit. 

(3) Rapport du physique et du moral de l'homme. 
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Se o segundo, devido ás narrações tantas vezes infleis dos viajantes, 
me deixa duvidas e suspeitas de que se attribuisse á influencia das cir
cunstancias externas o que talvez fosse, em parte, o resultado do cruza
mento das raças; o primeiro não me satisfaz também completamente, 
porque as condições meteorológicas e outras, capazes de operar um phe-
nomeno d'esta natureza, não dependem só da latitude. Sabe-se que as 
condições thermometricas são já de per si só o resultado de um sem nu
mero de influencias, que dão a razão da sinuosidade das curvas isother-
micas, as quaes, d'outra maneira, descreveriam círculos parallelos ao 
equador. Ás vezes um pequeno território resume em si, debaixo d'esté 
ponto de vista, climas différentes. A configuração geographica da Sibe
ria, por exemplo torna a temperatura d'esté paiz, muitos graus inferior 
á das regiões da mesma latitude, separadas apenas d'ella por uma cadeia 
de montanhas ('). 

Ë o conhecimento do clima hygienico, que convém ao medico, mais 
que o do geographico ; só aquelle é que o poderá elucidar em questões da 
natureza da que eu tenho referido; e para o obffer, negar-se-ha o valioso 
auxilio da meteorologia? 

Mas quando mesmo se queira admittir que différentes espécies de ho
mens povoassem primitivamente o globo, é inquestionável que cada uma 
ha, ainda assim, recebido do clima, em que foi collocada, modificações es-
peciaes. 

Os mesmos que admittem a multiplicidade da espécie humana, vêem 
nas variedades de cada raça o resultado do cruzamento das espécies pri
mitivas, ou da sua modificação por diversas circumstancias exteriores. A 
tal respeito, diz o Snr. Faget (2): « não aflirmamos que as raças dependam 
só d'estas influencias, mas sim que são mudadas ou modificadas por estas 
causas, bastante profundamente, para.com o tempo d'ahi resultarem va
riedades. » 

A côr local, para me servir d'uma expressão hoje vulgar, é um facto 
de observação de todos e por todos attribuido a causas d'esta natureza. 
Esta côr local, esta physionomia propria das populações revela-se mesmo 

(M Babinet. La Sibérie et les climats du Nord. 
(2) Faget. Etudes sur les bases de la science médicale. 
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em pequenas differenças de latitude ; nas différentes provindas de um mes
mo reino, nas différentes divisões de uma mesma província. 

Este typo que, como quasi todas as disposições congénitas e adquiri
das, se tránsmitte por herança, teve primitivamente origem em circum-
stancias climatéricas, e acaba por se desvanecer completamente nos des
cendentes de familias que passaram para différentes climas. 

Eu sei que não é só no ar, no. calórico, na luz e electricidade, no que 
Hallé chamou circumfusa, que se deve procurar a razão de tal phenome-
no; as mais cousas não naturaes na linguagem da antiga hygiene, os in-
gesta, applicata, gesta e percepta concorrem para isso; mas, por certo, 
uma das influencias mais poderosas se deve attribuir ás primeiras, que 
tão intimamente actuam sobre nós. Demais é quasi sempre por ellas que 
as outras se modificam. 

Assim a alimentação (ingesta) é, na generalidade dos casos, determi
nada pelas producções do clima ; se o commercio'tem conseguido mistu
rar os productos de todos os paizes, em cada um d'elles, ainda assim, os 
géneros indígenas predominam sobre os outros, principalmente entre as 
classes pobres, que formam a maioria das populações; outras vezes a ali
mentação é escolhida propria a compensar por suas qualidades a acção do 
ambiente. Ahi se devem filiar as principaes differenças na alimentação 
particular aos povos do norte e aos das regiões mais quentes. 

Os applicata (vestidos &c. &c.) inquestionavelmente são determinados 
pelas constituições meteorológicas, particulares a cada paiz, como o.são 
entre nós, em cada estação, pelas circumstancias atmosphericas proprias 
a cada uma d'ellas. 

Emfim os gesta e percepta, os hábitos moraes, os sentimentos, os tra
balhos e occupações particulares a cada povo, sua indole e sua industria, 
serão independentes d'ellas? 

Não o pensava Hippocrates, quando no Tratado dos Ares, das Aguas 
e dos Logares achava no clima da Azia a razão do espirito menos belli-
coso dos povos d'aquellas regiões ; não o pensava Montesquieu, explicando 
pela influencia dos climas as differenças das leis e costumes das nações 
disseminadas pela superficie do globo, nem ião pouco Bodin e Montaigne, 
estudando -s modificações que os climas extremos exercem nas inclina
ções e nos usos dos povos. « Os caracteres psychologicos das raças, diz 
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Prichard, são como os caracteres physicos, susceptíveis de mudanças sob 
a influencia de causas exteriores (1). » Pondo de parte o que o espirito de 
systema pôde ter introduzido de exclusivo n'esta questão, ella não me pa
rece de maneira alguma dever ser olhada com desprêso ; quando mesmo 
eu só podésse allegar para isso as palavras de Arago, fallando de Kepler: 
les previsions d'un homme de génie ne doivent jamais être entièrement dé
daignées (2). 

« Quasi sempre, diz Humboldt, simples dados meteorológicos deter
minaram em grandes extensões d'um mesmo continente, aqui, a vida agrí
cola, acolá, a vida nómada (3). » É assim que sobre as altas montanhas, 
onde as condições meteorológicas só favorecem a vegetação de fecundos 
pastos, os homens, por necessidade, se fazem pastores^4). Ê pois a atmos-
phera de cada paiz que, directamente ou modificando a alimentação, os 
vestidos, os costumes, os pensamentos e as occupações de seus habitantes, 
lhes imprime aquelle cunho característico por onde, aos olhos do natura
lista, se denuncia a sua nacionalidade. 

Olhei até aqui a questão debaixo do ponto de vista, sob o qual todo o 
observador a pôde encarar. Vi a influencia da atmosphera revelada por 
caracteres apparentes na natureza inteira, nas plantas como nos animaes, 
n'estes como no homem ; agora pedirei á physiologia a revelação das mo
dificações mais profundas de que estas são as manifestações exteriores. 

(') Hist, naturelle de l'homme. Trad.de Róulin. 
(2) Arago (Fr.) Œuvres completes. 
M Humboldt. Cosmos, l . °vol . Trad, de Le Faye. 
r) Cabanis. Ob. cit. 
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SEGUNDA PARTE. 

Influencia pnysiologica da atmospliera e de 
unas variações. 

Em contacto immediato com a superfície externa do corpo e com a 
a das cavidades que mais directamente com ella communicam, oaratmos-
pherico, pelos continuados movimentos inspiratorios, é levado até ás ulti
mas ramificações bronchicas e cellulas pulmonares, e, ahi principalmente, 
separado apenas do sangue pela tenuissima membrana d'essas cellulas e 
dos mais delicados capillares, estabelece com este fluido uma troca de 
princípios, cedendo-lhe oxigénio, recebendo acido carbónico, e concor
rendo por essa forma a imprimir-lhe as propriedades reparadoras, pelas 
quaes elle provê á conservação dos órgãos. 

É ainda por seu intermédio que actuam sobre nós os modificadores ge-
raes que na materia da hygiene se chamam circunfusa. Assim o caló
rico, a luz, a electricidade e o magnetismo, todas estas poderosas forças 
da natureza concorrem, cada uma d'ellas com sua parte, para a acção 
complexa da atmosphera que vimos manifestar-se por tão profundos ca
racteres em todo o mundo organisado. 

Numerosas são portanto as relações physiologicas que a atmosphera 
mantém com o organismo. A primeira e a mais importante realisa-se na 
hematose, uma das três principâes funcções em que se fundamenta a vida. 

D'ella se pôde dizer com Huxham : respiratio in qua quasi vita ipsa 
consista, ope aeris perficitur omnino (1), e sendo d'ella que em grande 
parte depende a boa ou má crase do sangue, achar-se-hão d'algum modo 
justificadas as palavras de Ramazzini, quando ha dois séculos escrevia : 
talis est sanguinis dispositio,' qualis est aer quem inspiramus (2). 

í2) J. Huxham. Observationes de aeri et raorbis epidemicis. Praef. 1764. 
(s) Dissert, sobre a constit. epidem. de Mõdene em 1691, §. 10." 



Bastaria pois altender somente a esta funcção, para se comprehender 
desde já quão poderosa deve ser a influencia da atmosphera sobre a vida, 
quão importantes suas alterações na producção das moléstias ; « modifi-
que-se a constituição do ar, diz o Snr. Foissac, a respiração e a calorifi-
cação não existirão ; o principio animador do corpo será ferido de inércia, 
a circulação se suspenderá, extinguir-se-ha o sentimento » i1). 

Mas por outros processos ainda, além dos da hematose, se réalisa sua 
acção modificadora. A atmosphera mantém connexões mais ou menos di
rectas com a nutrição, a enervação, a circulação, as secreções, os movi
mentos, &c. &c, e são estas que principalmente nos dão razão dos pheno
menon pathologicos que.as variações meteorológicas originam. Examine
mos n'este capitulo o"s mais importantes effeitos pbysiologicòs d'essas va
riações, e das de temperatura em primeiro lugar. O calórico é um exci
tante por excellencia; faltando elle á economia, uma languidez geral pros
tra os órgãos e domina as funcções. Ë o que bem se pode observar nos 
indivíduos de certas espécies animaes. 

Resentindo-se poderosamente das variações de temperatura ambiente, 
o movimento vital, logo que esta desce a um certo grau, afroixa n'esses in
divíduos, ou acaba por se suspender completamente. Os alimentos intro
duzidos no estômago ahi permanecem por digerir, o sangue impellido por 
mais raras e mais froixas contracções cardíacas quasi estaciona.nos va
sos, a respiração perde de frequência e amplitude, e se a vida se não extin
gue, é porque as mesmas condições que interrompem as funcções compo
nentes, de igual forma influem nas decomponentes, assegurando assim o 
equilíbrio orgânico necessário ás operações vitaes. De novo, porém, re-
gularisadas que sejam as funcções pelo augmento de temperatura, os actos 
do organismo seguem o seu curso natural após esta interrupção. Entre
tanto, para outros seres menos favorecidos, esta suspensão é total e abso
luta, e a cada inverno se extingue uma geração, confiando a germens, 
que os calores do estio desenvolvem, a perpetuação da espécie. 

A natureza, comtudo, dotando outras classes com uma organisação 
mais perfeita, e por isso mesmo mais impressionavel, concedeu-lhes facul
dades que as podessem pôr ao abrigo de tão funestas influencias, e permit-

(') De la météorologie dans ses rapports avec la science de l'homme, T. i.°, G. 4." 
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tiu-lhes que, no meio de todas as circumstancias exteriores, alimentassem 
incessantemente a chamma vital', como o sagrado fogo de Vesta. 

Para o conseguir estabelece uma temperatura constante no interior 
d'esses organismos privilegiados. Embora a columna mercurial percorra 
no thermometro os graus da escala ascendente, ou desça os da escala ne- \ 
gativa em quanto essas variações não forem extremas, um mesmo grau de 
calor presidirá aos movimentos orgânicos, e conservará, independente da 
temperatura atmospherica, sua não interrompida manifestação. 

Este phenomeno de observação geral parece mostrar-nos que esses se
res estão mais que os outros fora do domínio das circumstancias exterio
res e são indifférentes ás suas modificações ; uma tal independência é to
davia illusoria. 

A vida não isenta os corpos, que anima, do influxo das potencias exter
nas; as leis da physica, invariáveis e inflexíveis, estendem o seu domínio 
a toda a natureza; por suas leis physiologicas o animal poderá, quando 
muito, contrabalançar íquellas, mas não excluil-as ; se pois o virmos re
velar uma excepção apparente a essas leis e ao contrario dos corpos iner
tes manter uma temperatura constante e diversa da temperatura exterior, 
não julguemos que as tendências geraes do calórico para o equilíbrio o 
respeitam entre todos os seres do mundo material, mas sim que n'elle 
se devem succéder phenomenos que compensem os effeitos inevitáveis 
d'aquella lei universal, ou neutralisem a sua acção. 

Para luctar contra o abaixamento de temperatura, a natureza activa 
n'esses organismos as origens caloríficas, das quaes, em mais alto grau, 
elles são dotados; assim como para evitar os excessos d'ella, egualmente 
perniciosos, cria, se assim me posso exprimir, verdadeiras origens de 
frio. 

Portanto essa apparente indifferença é antes o resultado das mais inti
mas modificações no funccionar dos órgãos. 

E quaes são essas modificações, essas mudanças interiores d'esté modo 
desafiadas pelas circumstancias externas? 

Aqui, a concordância em reconhecer o facto cede logar á divergência 
no pretender explical-o. Cada escola o affeiçôa a suas ideias, e todas, es
clarecendo um lado da questão, se a não resolvem completamente, con
correm com suas luzes para a elucidarem. Interrogou-se a physica sobre 

5 
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as origens do calórico, e a cada uma de suas respostas se prendeu uma 
theoria. 

Além das duas origens naturaes e constantes de calor, o sol e o foco 
central do globo, a sciencia reconhece acções mecânicas, physicas e chi-
micas, como podendo desenvolvel-o ; entre as primeiras figura o attrito, 
a compressão e a percussão; nas segundas, mudanças de estado, absor-
pções e phenomenos eléctricos; nas terceiras, combinações, e em particu
lar as combustões. 

A physiologia a todas recorreu para a resolução do problema, e não 
contente com isso, invocou também a especial influencia nervosa. Não 
me compete entrar aqui no exame de cada uma d'essas theorias, mas pa-
rece-me poder com alguns physiologislas vèr antes no phenomeno o resul
tado de causas variadas, o effeito d'um mecanismo complexo. 

A calorificação não é rigorosamente uma funcção, mas a consequência 
de todas; não se localisa n'um apparelho, é um resultado geral do orga
nismo ('). Este phenomeno « está essencialmenteligado ás operações chi-
micas e moleculares da respiração, da nutrição e da metamorphose orgâ
nica em geral, e também o systema nervoso não é estranho á sua produc-
ção » são palavras do professor Berard (2). 

Assim, pois, se todas estas acções conspiram para a desenvolução 
de temperatura animal, quando a economia tiver necessidade de uma 
maior somma'de calor, a todas recorrerá para o obter. 

Ê o que effectivamente succède. 
Com um dado abaixamento da temperatura atmospherica o pheno

meno essencial da nutrição activa-se, a materia orgânica consome-se com 
mais energia, a assimilação cresce proporcionalmente, a circulação, afroi-
xada na superficie, exagera-se nos tecidos profundos: há uma verdadeira 
plethora interior. Para prover a esta maior actividade nutritiva devem os 
elementos do conflicto orgânico, os combustíveis e os comburentes, entrar 
em maior proporção na economia, e effectivamente a absorpção do oxigé
nio é'maior então pela superfície pulmonar e a hematose mais abundante; 
em quanto que de seu lado a digestão introduz na torrente circulatória em 

(') Berand. et Robin. Physiologie, 1.» vol. 
(2) Berard. Loc. cit. 
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maior quantidade os materiaes reparadores; a sensação interior, que a re
gula e subordina, reproduz-se mais vezes em taes casos, e de preferencia 
se appetecem os alimentos mais plásticos e reconstituintes. Isto pelo lado 
das funcções afférentes ; pelo das efferentes não menores influencias se po
dem reconhecer. Em geral o papel physiologico das mucosas pode di-
zer-se activado; a secreção urinaria, nasal e bronchial, complementares 
de outras que por uma consequência physica se acham supprimidas, são 
augmentadas ; bem assim o sueco gástrico, cuja secreção, em harmonia 
com as necessidades digestivas, se exagera também ; diminuem pelo con
trario a secreção hepática e as evacuações alvinas. 

N'uma palavra, o frio exterior entibiará as manifestações da vida nas 
partes periphericas que, mais em contacto com a atmosphera, mais longe 
dos focos interiores de temperatura e de si dotados de um menor movi
mento molecular, observam nos phenomenos da distribuição de calor 
quasi as mesmas leis dos corpos inorgânicos ; por isso a pelle constrin-
ge-se notavelmente, a transpiração cutanea é quasi completamente sup-
primida, a circulação se enfraquece ahi, e o sangue, expellido dos capil-
lares contrahidos, procura n'um movimento centrípeto os órgãos vis-
ceraes. 

Nos órgãos interiores, porém, manifestam-se phenomenos de natureza 
contraria, e o frio, quando não excessivo, exerce n'elles uma verdadeira 
acção tónica. 

Os actos nutritivos, exaltados por elle, elevam o tom dos tecidos, in
citam a energia muscular e permittem mais fáceis e vigorosos movimen
tos, que por sua vez concorrem para supraexcitar aquelles. 

E não obstante tudo isto, o frio, ou melhor a falta de calórico, é ge
ralmente considerado como um hyposthenisante por excellencia. 

« O calórico subtrahido ou o frio, dizem os Snrs. Trousseau ePidoux, 
é o typo dos sedantes. Oppõe-se ás manifestações da actividade vital, en
cadeia e deprime os phenomenos de reacção da maneira mais sim
ples e mais directa, sem chegar a esse resultado por operações intermé
dias &c. &c. (1). » 

Qual é, pois, a influencia que assim regula aquelles phenomenos syner-

{') Traité de Therapeut. et Mat. Medic, vol. 2.», Cap. 13.» 
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gicos, pelos quaes a economia reage contra uma causa, cujos effeitos dire
ctos são evidentemente depressivos? • 

Deixemos responder os auctores citados. 
« Para explicar um facto tão importante, dizem elles, é absolutamente 

necessário invocar a espontaneidade vital ('). » 
« Em virtude das leis immutaveis do instincto vital conservador, o 

organismo oppõe sempre ao frio exterior uma excitação espontânea (2). » 
Se, portanto, o frio desperta esse profundo trabalho orgânico que con

trabalança seus effeitos directos, é pela reacção propria da força intima ou 
nervosa, que regula as operações da vida. 

Ë pois necessário que esta força se mantenha natural, que se não haja 
resentido da influencia d'elle a ponto de perder toda a sua espontaneida
de, porque n'esse caso não reage, e observam-se effeitos exactamente con
trários aos que acima descrevemos ; então os phenomenos produzidos são 
todos passivos e não o resultado da actividade vital. 

É o que se pode notar nos abaixamentos extremos da temperatura. 
A tolerância ao frio, que vimos offerecerem os animaes superiores, não 

é absoluta mesmo no homem ; a sua acção depressiva patenteia-se de cer
tos graus thermometricos para baixo, e então « o frio actuando primeiro 
sobre a-manifestação inicial de todo o acto animal, a impressionabilidade, 
torna esta menos susceptível á acção dos estímulos, acabando por embo-
tal-a e extinguil-a completamente. 

Em seguida á impressionabilidade, e por meio d'ella, actua sobre a 
contractilidade, cujos instrumentos mergulha no torpor e na inércia, vin
do então necessariamente a enfraquecer e impedir a caloricidade, e a sus
pender os phenomenos da affinidade vital ou da plasticidade pela conge
lação (3). » 

N'uma palavra produzem-se então phenomenos análogos aos que, em 
certas classes menos perfeitas, se observam aos menores abaixamentos. 

Este limite inferior de temperatura supportavel pelo homem varia com 
muitas circumstancias, taes como: os temperamentos, as idades, as idio-
syncrasias, e todas as condições individuaes; Ross e Parry chegaram a 

(') Trailé de Therapeut. et Mat. Medic, vol. 2.°, Gap. 13.» 
P) Idem. 
P) Idem. 
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experimentar em suas viagens temperaturas de — 42° e—47°. Em geral 
a economia supporta extremos abaixamentos de temperatura, gradualmente 
conduzidos, em quanto que se resente desvantajosamente de pequenas 
variações quando se succedem rápidas; escusado é accrescentar que uma 
alimentação apropriada, vestidos isoladores, movimentos enérgicos modi
ficam este resultado. ( 

Assim duas ordens de influencias pôde, pois, exercer o frio na econo
mia ; quando em certos limites, imprimindo ás funcções uma actividade 
geral, excessivo, produzindo effeitos hyposthenisantes bem caracterisa-
dos; d'ahi o pouco desenvolvimento physico dos habitantes dos climas 
frigidos, taes como: os Lapões, os Groenlandezes &c. &c, e a maior ener
gia vital d'aquelles que, em climas mais temperados, se acham cojntudo 
egualmente longe das excessivas temperaturas da zona intertropical, do 
mesmo modo impróprias, no dizer de Yirey (x), ao desenvolvimento phy
sico da espécie humana. 

Além das modificações que tenho mencionado, outras são ainda im
pressas á economia pela influencia do frio. A sensibilidade tactil recebe 
d'elle uma impressão bem especial, estimulante, quando moderado, e 
d'ahi, por acção reflexa, fazem alguns, com Georget, provir os effeitos tó
nicos geraes que descrevi; torpente e anesthesico, quando excessivo. 
Quanto ás funcções de reproducção podem dizer-se reprimidas pela au
sência de calor ; assim nos climas frios assoma mais tardia a puberdade, e 
os excessos venéreos são menos frequentes ; pelo contrario em certos limi
tes o .frio augmenta a aptidão para o trabalho e favorece a concentração 
do espirito, parecendo, além d'isso, subjugar a violência das paixões, os 
ardores da imaginação &c. &c. 

Taes são pois as principaes mudanças que um ar frio e sêcco exerce 
na economia; concorrendo assim nos nossos climas, onde raras vezes che
ga a ser excessivo, a imprimir ao organismo uma vida vegetativa mais 
enérgica, e a favorecer a manifestação dos temperamentos sanguíneos. 

Mas, como antes" já fica dito, a resistência ao calor é um outro facto 
vital que se réalisa também por determinadas modificações dos actos or
gânicos. 

(') Virey. Hist. nat. de l'homme, T. 2.° 
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Se a economia, nos casos que acabei de considerar, activou suas ori
gens naturaes de calor, por aquella mesma espontaneidade, a que já allu-
di, diminuirá a intensidade d'essas origens, quando as condições thermo-
metricas exteriores se exagerarem. Assim uma particular remissão de to
dos os actos vegetativos, de que a caloricidade especialmente depende, 
será uma das consequências vitaes resultantes da impressão da tempera
tura ambiente, quando superior á do organismo. 

O sangue recebe então, pela maier rarefacção do ar, menos principios 
arterialisadores, a hematose afroixa, e os pulmões mesmo, quando esta in
fluencia se faz sentir por muito tempo, como que se retraem, funccionam 
menos activamente, e tornam-se menos vivos (l). As digestões são mais 
lentas e laboriosas, menos vezes se reconhece a necessidade de alimentos, 
como taes preferem-se as substancias menos nutrientes, mais abundantes 
em líquidos, a alimentação vegetal, augmenta a sède e a ingestão de be
bidas, os tecidos dilatam-se, diminue a tonicidade, o sangue deixa de se ' 
accumular nos órgãos profundos e dirige-se para a peripheria, a nutrição, 
emfim, é entibiada e tem-se mesmo reconhecido que no estio o peso do 
corpo diminue consideravelmente. 

A acção muscular languece, evitam-se os trabalhos do corpo como os 
do espirito ; indolentes e extenuados facilmente somos n'estas circumstan-
cias dominados pelo somno, mesmo durante o dia. Com esta languidez 
dos principaes actos orgânicos e prostração da força muscular contrasta-a 
vivacidade de algumas sensações, que parecem esgotar ainda mais a en-
nervação, e indirectamente concorrerem para a debilitação da economia. 
N'este mesmo contraste é que, segundo Cabanis (2), consiste o cunho 
principal que a organisação recebe d'estas influencias. 

Quando pois o organismo está por muito tempo sujeito a uma tem
peratura atmospherica superior á que naturalmente possue, de 37°, a 
acção pyretogcnesica, segundo a expressão dos Snrs. Trousseau e Pidoux, 
é espontaneamente deprimida ; facto que, por outro lado, as experiências 
de Edwards deixam fora de toda a dúvida ; além d'isso a natureza dispõe 
então de verdadeiras potencias frigorificas, que lhe permittem compensar 
os effeitos que do excesso de temperatura exterior poderiam provir. 

{') Ch. Londe. Nouv. elem. d'Hygicne, 3." edic. 
(2) Ob.cit. 
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Ao contrario do que acontece durante o frio, parece que n'estas cir

cunstancias a vida, longe de se concentrar, se expande,,sendo na periphe

ria aonde então se nota toda a exageração da acção orgânica. As funcções 
da pelle activamse ; ora este órgão é naturalmente a séde de dois impor

tantes phenomenos, que n'este caso se tornam em outras tantas vias de 
refrigeração. O primeiro, consequência da porosidade dos corpos organi

sados, e um phenomeno puramente physico independente de toda a par

ticipação de vida, é a transpiração por evaporação ; o outro, a transpira

ção por suor ou transsudação, uma verdadeira secreção, e como tal su

bordinada ao facto inicial e desconhecido de toda a manifestação orgânica. . 
Um e outro d'estes phenomenos são excitados; o primeiro, pela in

fluencia do calórico nas leis de vaporisação ; o segundo, pela estimulação 
directa que d'elle recebe o órgão cutâneo. O suor que d'esta excitação 
resulta é por sua vez evaporado, e assim se pode conceber a quantidade 
de calórico roubado por taes processos á economia. Accresce a transpira

ção pulmonar que, egualmente exagerada, actua como meio refrigerador. 
Em quanto ás funcções complementares da secreção cutanea, e a secre

ção renal especialmente, são diminuidas. A funcção hepática, talvez pelo 
antagonismo que parece manter com a endosmose pulmonar, manifestase 
então com mais intensidade. 

Estas são as principaes modificações que recebe o organismo da acção ■ 
continuada de uma alta temperatura. Vêse que, em taes circumstancias, 
se exageram as perdas orgânicas, em quanto que se recebem menos ele

mentos de reparação que as compensem. Uma tal ou qual asthenia é a 
consequência necessária. 

Mas o calórico é um excitante geral, e na linguagem de Recamier, o 
estimulante radical da vida; se, portanto, virmos sob sua influencia afroi

xar a energia do processo orgânico, recorramos ainda, para a explicação 
do facto, á espontaneidade vital; attribuamolo a uma sedação espontânea, 
assim como consideramos effeito de uma excitação espontânea a activi

dade consecutiva á privação d'esté agente ; actos mysteriosos da economia 
que « não podem ter sua ultima explicação, senão em sua propria finali

dade (1). » Ora como para que a natureza disponha de suas forças de 

(') Trousseau et Pidoux. Ob. cit. 
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reacção, é necessário que as impressões que as desafiam procedam com 
gradação, e não sejam extremas, não é para admirar o ver muitas vezes suc
cédèrent phenomenos oppostos aos mencionados, e uma excitação geral 
acompanhar uma rápida elevação de temperatura ambiente ; vêr manifes
tasse mesmo um estado plethorico íicticio. 

No Tratado do Methodo Fumigatorio do Snr. Rapou encontram-se 
bem descriptos estes effeitos, que aliás se experimentam também nas sú
bitas mudanças de tempo. 

Após as variações de temperatura, naturalmente se offerecem ao meu 
exame as variações de pressão, que de ordinário as acompanham, e ambas 
as quaes mutuamente se modificam. De facto, quanto mais aquecido, mais 
rarefeito se tornará o ar, e tanto mais diminuirá o peso da columna atmos-
pherica, supportada pela superfície do corpo. Por isso entre as indica
ções do barómetro e do thermometro existe quasi sempre uma certa cor
relação, quando um baixar, o outro subirá; varias circumstancias, po
rém, em parte averiguadas, em parte ainda por determinar podem des
truir esta correspondência entre os dois instrumentos; conviria, pois, 
que separadamente se tentasse descriminar estes dois elementos do pro
blema complexo das influencias meteorológicas. 

A pressão atmosphcrica entra como um importante factor em muitos 
phenomenos da economia, « não é ella menos indispensável para a conser
vação da vida, do que o próprio oxigénio », pensa o Snr. Foissac (1). 

Por ella se regula a força expansiva e a tensão dos gazes da economia ; 
a entrada ou a precipitação do ar nos pulmões, a cada movimento inspira
tório é uma consequência d'essa pressão ; os phenomenos de endosmose 
gazosa, que se passam no interior d'aquelles órgãos, estão soba sua de
pendência ; as absorpções superficiaes são favorecidas por ellas, reprimi
das as exhalações; a circulação capillar e sobretudo a venosa, são-lhe 
de egual modo submettidas ; segundo as experiências de Weber, ella con
corre para manter o contacto das superfícies articulares ; Guerin fal-a in
tervir no mecanismo das exhalações proprias ás membranas serosas &c. &c. 
Em uma tão estreita ligação com os principaes phenomenos da economia, 
suas variações não podem deixar de influir sobre elles profundamente. 

(') Ob. cit. 
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Estuda-se a successão d'estes effeitos em animaes collocados sob o re
cipiente da machina pneumática ; observou-os Gay-Lussac e outros expe
rimentadores em suas ascensões aereostaticas ; notaram-nos numerosos via
jantes, e em particular de Saussure, sobre o vértice das mais elevadas 
montanhas. Logo que se opéra um extremo e rápido abaixamento de 
pressão atmospherica, a anciedade da respiração, a acceleração do pulso, 
a seccura da pelle e da garganta, a sede, o cansaço, ás vezes mesmo o 
somno, &c. são a consequência immediata. O quadro d'estes phenomenos 
varia, como é de prever, com as idiosyncrasias, temperamentos, &c. ; nas 
ascensões a altas montanhas tem-se visto alguns observadores não senti
rem o menor incommodo, outros soffrerem na maior intensidade o que 
Da Costa pela primeira vez chamou mal das montanhas (l). 

Aos augmentes excessivos de pressão, cujos effeitos nocivos foram sem 
duvida exagerados por Jaeger, sem que por isso sejam imaginários, cor
respondem modificações contrarias a estas, e das quaes os operários mer
gulhadores e os mineiros, ou os que já se tenham sujeitado á influencia 
dos apparelhos de ar comprimido dos Snrs. Junod e Tabarie, nos pode
riam fornecer exemplos. 

Mas, áquem d'estes extremos limites serão sem influencia as oscilla-
ções barometricas? acaso não se resentirá o organismo das incessantes va
riações que correspondem a certas horas do dia, a certas épocas do anno, 
ou das que sobrevem accidentalmente? Negam-no alguns, a exemplo de 
Richerand (2), outros com Pelletan o acreditam. Para este auctor « as 
menores variedades que sobrevem no grau de pressão atmospherica mo
dificam todas as funcçõesde uma maneira sensivel (3). 

Parece-me também inquestionável que as variações de pressão e den
sidade atmospherica devem exercer na economia particulares mudanças, 
mais ou menos apparentes, conforme a maior ou menor intensidade d'es-
sas variações. Quando condensado, o ar cede aos pulmões em maior quan
tidade o agente da sanguificação, e tende a imprimir aos líquidos do orga
nismo um movimento centrípeto, a impedir a expansão dos seus fluidos 
gazosos, a diminuir as perdas de exhalação, a augmentar as absorpções 

(') Foissac. Ob. cit. 
(2) Nouv. elem. de Physiol., T. 2." 
(3) Traité de Physique, T. 1.° 
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e, emíim, a facilitar os movimentos por aquelle principio, que quanto 
mais denso fôr um fluido, tanto mais perderá do seu peso um corpo n'elle 
mergulhado. Em conclusão, o ar condensado é mais vivificador, imprime 
mais tom aos órgãos, dá mais vigor ás funcçôes, e produz um bem-estar 
de que se resentem as sensações e as faculdades intellectuaes. 

Um ar rarefeito, pelo contrario, chama os fluidos á superficie, relaxa 
as fibras,.enfraquece o acto nutritivo, augmenta as exhalações, difficulta 
os movimentos e acompanhado d'uma temperatura elevada, reúne sua ac
ção á d'esta para extenuar as forças e deprimir a actividade dos órgãos. 

A pressão ordinária a que nos achamos expostos, conforme os logares 
que habitamos, em nada concorrerá para modificar as funcçôes? 

Porque a quatro mil metros acima do nivel do mar existem e flores
cem consideráveis populações, acreditaremos por isso que a organisação 
d'esses habitantes não haja de suas particulares condições barometricas 
resentido influencias especiaes? 

Por certo que não ; e se as rápidas mudanças de pressão exercem em 
nós modificações taes que podem tornar-se causas determinantes de doen
ças, mudanças lentas, estados persistentes originarão modos de ser pecu
liares do organismo, que se aproximam ás vezes de verdadeiras predis
posições mórbidas. O mesmo direi das populações que vivem continua
mente sob uma grande pressão. 

As indicações do barómetro devem pois merecer as attenções do phy
siologists. 

Uma outra circumstancia que exerce uma acção importante sobre a 
economia, é o estado hygrometrico da atmosphera. 

Este varia com um sem numero de causas que não vem para aqui 
mencionar. 

Para comprehender as modificações physiologicas resultantes d'èsta 
condição atmospherica, basta que se attenda a que no estado de saturação 
do ar, qualquer que seja a temperatura, toda a evaporação aquosa é im
possível, e sempre tanto mais diíficil, quanto mais proximo elle estiver 
d'esse grau de hygrometricidade ; que se attenda também á que um ar im
pregnado de vapores aquosos é melhor conductor de calórico, do que um 
ar sêcco que ao mesmo tempo é dotado de um menor peso especifico. Que 
resultará d'aqui para a economia? Effeitos diversos conforme as condições 
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de temperatura concomitantes. Coincidindo o estado de humidade com 
uma temperatura elevada, esta mais facilmente se transmittirá ao corpo, 
pela maior conductibilidade do meio; por outro lado, contendo n'um 
rpesmo volume uma menor quantidade de oxigénio, o ar quente e húmido 
é de todos o que cede ao sangue menos principios renovadores, e que mais 
concorre a deprimir os actos orgânicos ; a evaporação cutanea e a pulmo
nar ou enfraquecem, ou se interrompem completamente; a secreção do 
suor exagerá-se, mas este corre á- superfície do corpo sem se vaporisar ; 
faltam pois á economia todas as vias de refrigeração; a absorpção pulmo
nar e a cutanea introduzem no organismo em maior proporção elementos 
aquosos; os movimentos são mais difficeis, porque a densidade atmosphe-
rica é menor; emfim, do conjuncto d'estas circumstancias resulta uma 
debilitação e relaxação considerável, e quando prolongadas ellas favore
cem a manifestação tios temperamentos lymphaticos. 

Acompanhando o frio, a humidade augmenta a perda de calórico na
tural pelo contacto. Em razão da maior proporção de elementos aquosos 
e diminuição de oxigénio que introduz na economia, o ar frio e húmido 
afroixa o tom dos tecidos, deprime toda a acção orgânica e difficulty os 
movimentos de reacção, impedindo a manifestação dos effeilos tónicos que 
succedem a um frio sêcco não exagerado. Pelo seu menor peso especifico e 
densidade, é menos favorável á acção muscular,- pois que pelo principio de 
Archimedes augmenta o peso das partes a mover. N'estas circumstancias 
é que as exhalações cutâneas são quasi absolutamente supprimidas, e que 
tanto mais activas se tornam as secreções das mucosas e a urinação. A sen
sibilidade tactil é também mais aífectada. Pôde dizer-se que o frio húmido 
debilita e contribue a originar aquellas compleições tão férteis em líquidos 
brancos, que, segundo alguns, caracterisam os habitantes da Hollanda (1). 

Uma extrema seccura da atmosphera produzirá eífeitos oppostos, sendo 
um dos mais importantes a actividade das evaporações, e como conse
quência a aridez da pelle e das mucosas, mais directamente em contacto 
com o ar. 

Produzidos por desequilíbrios de densidade na atmosphera, os ventos 
exercem também importantes eífeitos no organismo. 

(') Monlau. Hyg. privada. 
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D'uma maneira geral pode dizer-se (jue as agitações dó ar tendem a 
exercer na economia uma acção refrigeradora, já roubando directamente 
o calórico pela renovação incessante das partes em contacto, já activando 
as evaporações por um processo análogo. Assim o frio far-se-ha sentir 
mais activamente n'um ar agitado e pelo contrario esta qualidade corri
girá os effeitos de uma alta temperatura. 

Mas como estas correntes do oceano aéreo partem de pontos distantes 
da superfície do globo e só chegam até nós, depois de atravessarem vastís
simas extensões continentaes ou marítimas, suas qualidades e por conse
guinte seu modo de acção sobre os órgãos não serão sempre as mesmas. 
Transportando, por assim dizer, a paizes longínquos a atmosphera dos 
logares onde tiveram origem com todos os seus elementos meteorológicos, 
o.u modificando-se no trajecto, segundo as condições geographicas das re
giões percorridas, umas vezes os ventos serão frios e sêccos,' outras frios e 
húmidos, outras sêccos e quentes, e, enifim, quentes e húmidos, e d'estas e 
Qtitras semelhantes qualidades é que dependerá a sua acção physiologica. 

A elles demais se deve attribuir quasi sempre essas súbitas mudanças 
de tempo, que tanto merecem fixar a attenção dos práticos. Adiante terei 
occasião de insistir sobre esta importante materia. 

Na questão das influencias meteorológicas a luz solar deve ser também 
attendida como um importante modificador. . -

Lavoisier chamava a este agente « a origem de toda a organisação do 
sentimentoe do movimento (*); » Humboldt « a principal condição de toda 
a vitalidade orgânica (2). » De facto, sabe-se que immensa influencia elle 
exerce na vida das plantas, como, longe de seus raios vivificadores, estas 
perdem sua força assimilatriz, e pendem estioladas ; sabe-se, pelas expe
riências de Edwards, que a luz não é indifférente para o desenvolvimento or
gânico de certas espécies animaes ; mas póde-se julgal-a d'um egual poder 
sobre os phenomenos da vida nas classes superiores? Sem mesmo recor
rer ao órgão da visão de que ella é o estimulo natural, pondo de parte esta 
fértil origem de conhecimentos e dos mais variados gosos, parece-me in
questionável que o organismo inteiro recebe a influencia d'esté agente e é 
por elle excitado, qualquer que seja o ponto de partida d'esta excitação : a 

(') Trat. Elem. de Chimie. 
(!) Cosmos, T. l.o . 

\ 



— 37 — 

retina ou a pelle, os nervos de sensibilidade geral, ou os nervos ópticos. 
Indivíduos, por muito tempo privados d'esté modificador, empallidecem e 
debilitam-se, mesmo quando no meio dag mais favoráveis condições de 
temperatura e alimentação. A pelle é profundamente modificada em 
sua coloração, e talvez estructura pela" intensidade da luz, e se não está 
aqui a razão única das variantes de côr nas diversas raças, nem por isso 
se lhe deve negar uma parte importante na producção do phenomeno. Ce
dendo á necessidade de repouso durante os momentos da ausência da luz, 
não obedeceremos mais a uma lei physiologica do que a um simples im
pulso do habito? Emfim, nas proprias disposições do espirito se notam as 
manifestações d'esté agente; qualquer o pode saber por experiência pro
pria. Na atmosphera de tristeza dos habitantes da Grã-Bretanha encon
tra o Snr. Foissac a explicação do seu tradicional spleen; no eco inundado 
de luz dos Meridionaes a da petulância e vivacidade d'estes ('). 

Assim a maior ou menor intensidade de luz solar tão dependente das 
condições da atmosphera modifica a seu modo as disposições individuaes. 

Se ha por em quanto exageração em arvorar a electricidade em prin
cipio essencial da vida, não a haverá por certo em proclamal-a desde já 
como um dos seus mais poderosos modificadores. As recentes experiên
cias da physiologia, os resultados da moderna therapeutica assim o pro
vam. Este agente deve ser pois um dos laços mais fortes que prendem a 
nossa organisação á atmosphera, a qual é constantemente atravessada por 
correntes de um tão mysterioso fluido. 

A tensão eléctrica da atmosphera varia com muitas circumstancias ; 
não é a mesma em todas as horas do dia, em todas as estações do anno, e 
em todos os climas. 

Muitos meteorologistas, e entre elles Kaemtz, conseguiram descobrir 
algumas das leis que regem estas variações. Qual a influencia que d'ellas 
recebe a economia animal? Ë este um ponto ainda obscuro, e com quanto 
se não possa duvidar da acção d'esté grande modificador, ainda não é pos
sível bem discriminar no meio de tantas potencias que da atmosphera 
actuam sobre nós, o que especialmente lhe é devido. Notando porém a 
impressão particular que resentem certos indivíduos na aproximação das 

(') Ob. cit., T. I.» pag. 109. 
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tempestades, estado passageiro que se desvanece ás primeiras detonações, 
attendendo a essa excitação nervosa, e tal ou qual oppressão que os accom-
mette, phenomenos que por menos apparentes que os effeitos de uma ful
minação, nem por isso são menos reaes; não hesitarei em vêr na electri
cidade atmospherica um poderoso excitante da enervação. Os phenome
nos que ella desperta dependem das susceptibilidades individuaes ; depen
derão também da natureza do fluido que predomina? Pensam alguns au-
ctores, e o Snr. M. Levy é d'esté numero ('), que se a tensão eléctrica é 
vitrea, excita as funcções, se resinosa, as abate e deprime. Irei agora com 
Turley explicar pela influencia da electricidade, que é mais considerável 
nas estações e climas frios, a maior energia funccional da economia n'essas 
circumstancias em opposição á atonia e indolência que em condições con
trarias ella resente? Já disse quão difficil era por em quanto a solução 
d'estes e outros semelhantes problemas. 

Que direi emfim da influencia do magnetismo terrestre? acaso o sys
tems nervoso, o,mais delicado,dos instrumentos, será insensível a este 
maravilhoso agente? responderei com Foissac — seria temerário e vão na 
ausência de todas as observações e provas, já não digo resolver, mas ape
nas tentar examinar estas questões (2). 

O ozono é, para alguns auctores, um estimulante especial das vias res
piratórias e um desinfectante da atmosphera; sua acção physiologica para 
ser mais devidamente apreciada, carece ainda de estudos e observações 
ulteriores. 

Do pouco que tenho exposto se vê já que em cada estação, em cada 
clima, em cada constituição atmospherica o homem não é physiologica-
mente o mesmo e que estas diversas circumstancias fazem variar n'elle o 
modo de reagir contra uma impressão qualquer. Isto me habilita a entrar 
no capitulo seguinte, onde tentarei mostrar como o estudo das mudanças 
e estados atmosphericos podem elucidar as investigações etiológicas, já 
apontando as causas determinantes d'um estado mórbido dependente de 
predisposições anteriores, já as causas d'essas predisposições, já emfim as 
que favorecem o desenvolvimento d'outras potencias morbificas. 

(') Trailé d'Hygiène publiq. et priy. 
(2) Ob. cit., T. I.» pag. 315. * 



TERCEIRA PARTE. 

Influencia pathogenica «la atmosphera c de 
«na.s variações. 

Todo o phenomeno mórbido é o resultado de duas influencias, a do 
agente morbifico, e a da susceptibilidade individual. 

É esta uma verdade que domina a pathologia inteira. 
Se as doenças, como quer Boucbút, são impressões transformadas, 

pode dizer-se que a impressão participa da natureza do agente nocivo, a 
transformação ou a reacção, da do individuo affectado. 

De uma parte as causas determinantes, da outra as predisposições; 
eis os dois' termos de todo o problema etiológico ; acbados elles teremos 
apreciado melhor a individualidade mórbida, habilitando-nos d'esta forma 
para assentar mais solidamente as bases da therapeutica. 

Todas as noções tendentes a facilitar-nos este duplo conhecimento 
são pois de um alcance pratico indubitável ; e as que a meteorologia for
nece estão n'este caso. 

As condições atmosphericas persistentes modificam lentamente as dis
posições orgânicas, e geram e explicam-nos grande parte das predisposi
ções mórbidas; as rápidas vicissitudes que lhes succedem vem exercer a 
impressão que determina a explosão do mal. Por isso Hippocrates dizia : 
jyjorbi pressentes à prœterita temporum conditione fluunt, accipiunt vero 
etiam differentiam â conditione pressentis, quare utriusque opportet habere 
rationem. 

Para se comprehender a influencia pathogenica das diversas qualida
des da atmosphera, basta recordar-nos de seus efíeitos physiologicos ; na 
exageração d'estes se encontra, pôde dizer-se, a razão sufficiente d'aquella, 
e assim das noções expostas no capitulo antecedente podemos pelo rácio-
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cinio elevar-nos até ao conhecimento dos factos etiológicos sanccionados 
pela observação. 

O ar frio e sêcco, como disse então, actua sobre o organismo, provo
cando uma estimulação geral e indirecta, sob a sua influencia o sangue 
accumula-se nos capillares profundos, e executam-se com mais actividade 
todos os actos chimico-vitaes da economia &c. &c. Estes efteitos, que 
mais parecem constituir um excesso de vida do que uma desordem d'ella, 
podem, quando continuados por muito tempo, ou dadas certas condições 
individuaes, despertar verdadeiros padecimentos. É n'estas circumstan-
cias que são frequentes as congestões, as hemorrhagias activas e visceraes, 
e principalmente as pulmonares, a constricção dos vasos superflciaes, e a 
espécie de rapto sanguíneo ou molimen hemorrhagico que para ahi se 
«pêra. Demais o trabalho nutritivo, exagerado então, torna o sangue mais 

. \fico em princípios reparadores, e por isso mais favoravelmente disposto 
para o desenvolvimento das phlegmasias, cuja manifestação hematológica 
consiste, como se sabe, no augmento das proporções de fibrina. Febres 
arigiothcnicas, anginas, bronchites, pleuresias e suas consequências, con-
junctiyites, pneumonias &c.&e. reinam então de preferencia, e fazem-se 
com especialidade as localisações mórbidas nas mucosas respiratórias, cuja 

« acção physiologica, pelo que se viu no capitulo antecedente, adquire maior 
intensidade. 

Se o frio fôr extremo, as consequências mórbidas serão différentes e 
oppostas. Os efteitos hyposthenisantes da subtracção do calórico manifes-
tam-se então claramente, e a inacção, o torpor, o lethargo, as congelações 
e as gangrenas são os phenomenos precursores de uma morte inevitável, 
do que nos fornecem importantes exemplos as interessantes memorias do 
celebre Larrey (J). 

O calor excessivo é uma outra causa poderosa de doenças, das quaes a 
physiologia nos pode ainda explicar a producção. 

Uma elevação rápida de temperatura produz uma excitação geral, 
exalta a acção das partes periphericas, chama para ahi a affluencia dos li-

, quidos, e determina assim epistaxis e outras hemorrhagias exteriores, con
gestões e hemorrhagias cerebraes, cephalalgias, erupção de certos exan-

i (') Mémoires de Chirurg. Milit. et Campagnes, T. 3." 
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themas, palpitações &c. &c, se por muito tempo continuada seus effeitos 
diversificam; as digestões mais difficeis, a alimentação menos reparadora, 
a languidez e inacção geral, a exageração das funcções hepáticas, a dimi
nuição da actividade nutritiva e os hábitos que estas circumstancias ori-
ginam, tudo favorece então o desenvolvimento de moléstias gastro-hepa-
ticas.e intestinaes, taes como: gastrites, dysenterias, hepatites, ictericias, 
de febres gástricas e typhoides e varias moléstias nervosas e adynamicas. 

O estado hygrometrico modifica, como se disse, a acção da tempera
tura, e cria disposições mórbidas não menos características. 

Fria e húmida, a atmosphera desenvolve principalmente as inflamma-
ções catarrhaes; as otites, coryzas, bronchites, diarrheias, engorgitamen-
tos lymphaticos, hydropisias, rheumatismos e escorbutos formam seu 
principal cortejo pathologico. 

Combinada com o calor, a humidade é também uma origem fecunda 
de vários padecimentos; affecçõesNgastro-biliosas, febres adynamicas e 
ataxicas correspondem a esta qualidade do ar, que é uma das mais perni
ciosas; porque, enfraquecendo o organismo, lhe augmenta a aptidão a 
absorver essas infinitas sementes morbificas, cuja desenvolução favorece 
e que ajuda a propagar. 

Os ventos são também agentes etiológicos muito importantes e que 
mereceram a Hippocrates uma minuciosa attenção. Já atraz disse quaes 
os effeitos d'estas correntes aéreas, e que, segundo os rumos d'onde ellas 
provêem, assim variam suas qualidades. É d'estas que dependem espe
cialmente as doenças que taes correntes originam ; comtudo o facto só da 
agitação do ar exerce já uma acção pathogenica incontestável; assim, se
gundo referem Wrangell e Parry, o frio, que nas regiões polares ainda 
se soffre quando o ar está tranquillo, torna-se intolerável ao elevar-se o 
vento; então, congelações, asphyxias, apoplexias e mortes violentas são 
suas consequências quasi inevitáveis. Segundo as condições geographicas 
e geológicas de um paiz, assim diversifica a natureza dos effeitos que a 
economia recebe dos ventos ahi dominantes. Paizes ha em que estes offe-
recem o quer que é de particular, que lhes ha merecido uma universal ce
lebridade; taes são : o mistral do Mediterrâneo, o simoun dos desertos da 
Africa ou khamsin do Egypto, o sirocco da Italia e outros què as desori-
pções dos viajantes fizeram geralmente conhecidos. 
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As variações da pressão atmospherica, quando súbitas, podem occa-
sionar importantes desordens pathologicas. Um rápido abaixamento de 
pressão, como o que se experimenta nas grandes ascensões aerostaticas, 
produz dyspneas, congestões, epistaxis, hemoptysis, ás vezes nauseas, 
vómitos, syncopes, exfoliações da epiderme, conjunctivites &c. &c. ; de 
tudo isto nos fornecem exemplos as narrações dos que se transporta
ram ás mais altas montanhas do globo, e em particular as de Saussure, 
Humboldt, Lepileur e Martins. Ha mesmo exemplos de se manifestarem 
então verdadeiras alienações mentaes. Duhamel notou em Dezembro de 
1747 numerosos casos de morte súbita coincidirem com um rápido abai
xamento da columna barométrica. O que para as extremas variações é tão 
manifesto, não deixará de succéder, ainda que em menor grau, em con
dições intermédias. Não dependerão d'esta circumstancia muitas molés
tias frequentes nas mais altas estações das montanhas ? não se lhe poderá 
attribuir, por exemplo, o facto referido por Saucerotte da frequência dos 
abortos nas summidades dos Vosgos, o que o levou a aconselhar, e com re
sultado, ás gravidas que descessem ás planicies na época da gestação (*)? 

Uma grande condensação do ar que, segundo Jaeger, subitam mortem 
causare potest,, não é por certo, como queria Pelletan, o estado mais favo
rável á livre e fácil execução das funcções: cephalalgias, entorpecimento 
geral, inaptidão para o trabalho, oppressão, incommodos nervosos podem 
ser determinados por ella, e sobretudo é desfavorável aos indivíduos ro
bustos, plethoricos, predispostos já para congestões interiores. 

O estado eléctrico da atmosphera influe também incontestavelmente na 
producção e marcha de varias formas pathologicas. Factos ha que não nos 
deixam duvidal-o. Independente da acção fulminadora e tão extraordinária 
das violentas descargas eléctricas, sabe-se que certos indivíduos soffrem 
notavelmente quando a electricidade do ar se acha em um estado de ten
são excessiva. O systema nervoso affecta-se e exacerbam-se todas as molés
tias em que predomina o elemento dôr, taes como: nevralgias, cephaleas 
gastralgias, rheumatismos, &c. &c, observam-se nas pessoas nervosas, 
dyspneias, palpitações, n'outras dyspepsias, diarrheias, vómitos, accessos 

(') Cazeaux. Traité lheor. et pratiq. de l'art des accouch., 6.a ed., pag. 333. 



— 43 — 

de hysteria, epilepsias e alienações mentaes; ha mesmo quem reconheça 
n'uma tal influencia a causa principal de todas estas névroses. 

Dores, que o Snr.Foissac chama fulgurantes, fazem-se sentir nos tu
mores erectis, nos cancros, nas antigas cicatrizes &c. &c, etudo isto se 
desvanece como por encanto após os primeiros relâmpagos. 

Outros querem vêr na diminuição da intensidade eléctrica da atmos-
phera uma causa ainda mais poderosa de perturbações orgânicas. Terei 
occasião adiante de alludir a este modo de pensar, adoptado com certa 
predilecção por práticos abalisados. 

Apesar da incerteza que reina ainda n'esta parte da etiologia, é incon
testável a importância que merece ao clinico o estudo da electricidade 
atmospherica, e o quanto conviria determinar mais rigorosamente a natu
reza de seus effeitos. ' 

A ponderação das influencias eléctricas leva-me naturalmente a fazer 
menção das de certos agentes que este fluido parece desenvolver na atmos-
phera ou d'uma maneira lenta, ou durante as grandes commoções que 
acompanham as tempestades; entre esses um dos mais importantes é o 
ozono, que principia ainda agora a merecer a attenção dos medicos. O 
numero de observações não pôde por em quanto fornecer dados bem segu
ros a respeito da sua influencia morbigena. As opiniões são mesmo em 
parte contradictorias. Gaillard julgou achar certa relação entre a abun
dância de ozono no ar e o apparecimento de febres intermittentes ; Boe-
ckell fal-as pelo contrario coincidir com o zero do ozonometro, Schoen-
bein diz ter reconhecido o excesso do ozono acompanhando uma epide
mia de grippe, bronchites e varias affecções thoracicas, em quanto que o 
mesmo ozono era apenas sensível n'uma época em que reinavam affecções 
gástricas. Esta observação parece ter sido confirmada por outros. 

Não devo deixar de mencionar a influencia da luz, tão dependente dos 
estados da atmosphera. 

A privação da luz determina no organismo efleitos debilitantes incon
testáveis ; d'ella muitas vezes dependem em grande parte o rachitismo nas 
crianças, depauperação do sangue, chloroses, anasarcas, ascites, hemor-
rhagias passivas, escrephulas &c. &c. Seu excesso exerce uma acção es
pecial sobre o apparelho da visão e varias affecções ophtalmicas, taes co
mo : conjunctivites, cataractas, amauroses &c. &c. não reconhecem em mui-
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tos casos outras razões de existência. A luz estimula também toda a eco
nomia, exacerba os symptomas de muitas moléstias agudas, influe con
sideravelmente nos accessos de certos alienados, nos dos hydropbobicos 
&c. &c. Fumer explica as remissões e exacerbações diárias das moléstias 
pelas variações de intensidade do fluido luminoso. Este tem uma parte 
activa na producção d'essas doenças que a insolação faz nascer, mas que 
uma egual temperatura artificial não reproduz exactamente, taes são : 
apoplexias, manias, delírio, erythemas solares &c. &c. 

Quantas influencias mais ainda desconhecidas não receberemos da 
atmosphera e que só a futuros observadores será permittido determinar? 
Que se sabe da acção orgânica" dos raios actinicos do sol? que se sabe da 
influencia do magnetismo terrestre a que Fourcault tentou já, fazer re
presentar um importante papel etiológico? que se sabe do poder modifica
dor de alguns phenomenos atmosphericos, cuja natureza é ainda um mys-
terio para o meteorologista? e direi até, que ha de positivo nas influencias 
lunares, esta crença predilecta de todos os povos? será ella apenas um 
mero sonho, embora partilhada por observadores taes como Baglivi, Hoff
mann e Ramazzini? É difficil, impossível até, discriminar a verdade no 
meio de tantas hypotheses que a superstição ha creado, mas se hesito em 
registar aqui todos os effeitos mais ou menos maravilhosos attribuidos em 
diversos tempos a esta causa, não os negarei absolutamente e, conser-
vando-me sobre este assumpto em uma prudente reserva, desejarei, com 
Arago, que um exame mais amplo o venha esclarecer. 

As alterações chimicas da atmosphera, com quanto apparentemente 
fora do dominio da meteorologia, não o estão comtudo de uma maneira 
absoluta, se considerarmos que muitas d'ellas são determinadas por vio
lentas perturbações nas propriedades physicas do ar e nas eléctricas prin
cipalmente. As consequências mórbidas, produzidas por uma modificação 
chimica considerável, são de prever, a hematose resentir-se-ha, e com ella 
a economia inteira. 

Portanto, todas as diversas qualidades da atmosphera merecem-nos, 
como causas predisponentes de moléstias, uma attenção particular, e ainda 
menos lh'a poderemos negar como determinantes, quando actuarem inopi
nadamente sobre o organismo. Segundo o distincto hygienista o Snr. Mon-
lau — el frio es menos pernicioso que el enfriamento, el calor menos temi-
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ble que el recalientamiento ('). De facto, a acção do frio sobre o corpo em 
suor é prejudicialissima, a passagem para um calor subito, estando o cor
po adaptado ao frio, não o é menos. Sabe-se que qualquer d'estas cir-
cumstancias occasiona verdadeiras revoluções orgânicas, as quaes, para 
não se tornarem outras tantas desordens pathologicas, precisam de se 
operar gradualmente. O que se passa n'uma parte congelada que sem 
transição suave se submette a uma elevada temperatura, pôde de alguma 
maneira offerecer-nos a imagem dos efeitos d'estas súbitas mudanças em 
toda a economia. 

Se, portanto, cada modificação do ar é acompanhada de formas deter
minadas de manifestações mórbidas, cada estação, cada clima, cada locali
dade, a que correspondem diversas constituições atmosphericas, devem of
ferecer-nos grupos nosologicos particulares em relação com ellas. 

Eífectivamente assim é. Cada estação determina uma face pathologica 
especial, que se modifica ao principiar a estação seguinte; reproduz-se 
mais tarde com a primeira, e allera-se quando as condições naturaes d'esta 
se acham pervertidas. In cónstantibus temporibus, si tempestive tempes
tiva reddantur, constantes et judicatu faciles fiunt morbi: In inconstanti-
bus atitem inconstantes et difficiles judicatu, disse Hippocrates no oitavo 
aphorismo do livro terceiro, havendo reconhecido este facto com aquelle 
espirito observador que tanto se revela nas suas obras. 

Nos nossos climas, aonde as estações são bem caracterisadas, o inverno 
traz comsigo as irritações das mucosas e as affecções catarrhaes ; são fre
quentes n'esta quadra os rheumatismos agudos, apoplexias, anginas; ha 
mais bronchites que pneumonias, mais diarrheias indolentes que dysente-
rias ; a primavera muda a feição pathologica reinante, e põe em scena as 
anginas intensas, croups, furúnculos, pneumonias, varias dermatoses, 
accessos de mania, fluxos de sangue &c. &c. As moléstias inílammatorias 
offerecem então uma notável agudeza, são frequentes as febres ephemeras 
e as epistaxis, -que a natureza de ordinário subjuga. No estio, sobretudo 
quando muito ardente, predominam as moléstias de fígado: inflammações, 
suppuraçôes, cálculos biliares &c. &c, as doenças das vias gástricas: cóli
cas, dysenterias, algumas moléstias nervosas: espasmos, convulsõeseaf-

{') Hygiene privada. 
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fecções mentaes e moléstias eruptivas &c. &c. O outomno traz de novo as 
affecções catarrhaes, favorece o desenvolvimento de intermittentes rebel
des, e accelera consideravelmente a marcha fatal de algumas moléstias 
chronicas, sobretudo d'aquellas que tem sua manifestação somática nas 
vias respiratórias, como a phtysica pulmonar. 

Quem não verá n'estes phenomenos a mais evidente revelação da in
fluencia das condições meteorológicas proprias de cada estação? Na histo
ria d'estas moléstias reflecte-se a historia das successivas constituições do 
anno. Se as estações forem regulares e bem caracterisadas, deegual forma 
o serão as individualidades morhidas que lhes correspondem ; e o contrario 
acontecerá se os caracteres próprios da quadra aberrarem do typo natural ; 
então veremos, por exemplo, reinarem na primavera as doenças proprias 
do inverno, no outomno as do verão que o precedeu &c. &c. Estas são as 
doenças que Stoll e Sydenham chamavam annuaes(l), fazendo-asdepender 
de uma certa temperatura do ar; d'ellas se formam as chamadas constitui
ções temporárias ou sazonarias por Ozaname outros observadores. Mas não 
esqueçamos que para bem se perceber a filiação em que estas moléstias 
se acham das constituições atmosphericas, não basta attender ás consti
tuições actuaes, mas ás que as precederam, porque, segundo as disposi
ções que o organismo houver contrahido, assim se resentirá das novas in
fluencias; por a mesma razão é pelo conhecimento das condições presen
tes que podemos abalançar-nos a prever a influencia da estação seguinte. 
Non possunt prœsentes morbi cognosci, nisi ex prœterita temporum cons-
titutione, nec futura divinari, nisi ex prœsentium considerations, são, se 
bem me recordo, palavras de Sydenham. 

Além d'estas moléstias, cuja duração é regulada pela da estação em 
que se observam e evidentemente dependem das sensíveis qualidades at
mosphericas que as acompanham ; além das constituições temporárias ou 
annuaes ha demais as chamadas por Sydenham estacionarias ou fixas, ca-
tastaticas por outros, as quaes duram um espaço de tempo não deter
minado, manifestam-se independentemente das estações, e desapparecem 
emfim como principiaram, sem que se possa assignar-lhes uma causa evi
dente. Estas não originam de ordinário estados mórbidos particulares, 

(') Sydenham. Mbd. pratique. 

• 
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porém modificam a forma, a natureza, a marcha e muilas vezes a termi
nação e o tratamento das doenças reinantes e subordinam por esta forma 
as constituições temporárias; consistem, pode dizer-se, n'um novo elemento 
mórbido que se superajunta a todas as moléstias, e lhes imprime um cu
nho especial. São,para as doenças reinantes em uma certa época e logar o 
mesmo que as diatheses para as que affectam um individuo; e até alguns 
lhes applicam essa denominação. Umas vezes é o caracter bilioso que 
vem complicar as moléstias, outras o adynamico, o ataxico, o inflamma
tory ou catarrhal &c. &c. ; em todos estes casos, doenças, nosographica-
mente diversas, mostram-se aos olhos do clinico experiente sob um as
pecto que commum lhe deve regular a therapeutica. 

Esta nova indole das moléstias nem sempre se denuncia, porém, nas 
formas d'ellas, e muitas vezes revela-se-nos apenas por suas insidiosas ter
minações ; assim as febres typhoides em certas épocas, no meio dos sym-
ptomas mais benignos, conduzem subitamente a uma morte inesperada; 
um medicamento, hoje seguido de effeitos maravilhosos, amanhã se mos
trará impotente para modificar o mesmo estado mórbido. 

A uma constituição medica inflammaloria já quizeram attribuir os 
successos felizes que coroaram por algum tempo os esforços da medicina 
physiologica ('). Para a interpretação dos factos d'esta ordem surgem as 
difficuldades. Não se pôde á primeira vista encontrar uma determinada 
correlação entre estes phenomenos e os estados sensíveis da atmosphera. 
Constituições atmosphericas inteiramente diversas acompanham eguaes 
constituições medicas ou estacionarias ; disse-o por outras palavras Syde
nham, e repetiram-no depois d'elle milhares de escriptores. 

. Para as explicar recorria o celebre pratico inglez a perniciosas exha-
lações originadas nas entranhas da terra (2) ; phenomenos d'esta ordem 
referia-os Hippocrates ao quid divinum, traduzido modernamente pelo 
génio epidemico, différentes maneiras de exprimir a incognita d'esté pro
blema pathologico, ainda até hoje não completamente resolvido. Sêl-o-ha 
de futuro? Não recusemos admittil-o. Acaso a meteorologia conseguiu já 
bem apreciar todas as circumstancias atmosphericas ? acaso tem-se proce
dido a uma comparação escrupulosa e continuada entre os factos meteoro-

(') Monneret et Fleury. Compend. de med. pratique, vol. 3.°, Epid. 
(2j Med. pratique. Trad, de Jault, pag. 6. 
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lógicos d'um lado e os factos pathologicos do outro? Não, que ainda o não 
permittiu o estado da sciencia. Que ás mesmas constituições atmospheri-
cas correspondem diversas constituições medicas, pôde-o dizer Sydenham, 
para quem aquellas se cifravam m temperatura manifesta do ar (*), mas 
deve-o pelo menos duvidar quem tiver seguido os progressos da moderna 
meteorologia e acreditar nos seus aperfeiçoamentos futuros. As constitui
ções atmosphericas não foram ainda devidamente apreciadas ; por esta pa
lavra entende-se de ordinário apenas o complexo das condições thermo-
metricas, barometricas e hygrometricas do ambiente; ora a estas, cujas 
variações são mais regulares, parecem andar ligadas, como vimos, as 
doenças proprias das estações, as constituições temporárias; mas ha mo
dificações no estado eléctrico, ozonometrico, no magnetismo e outros 
agentes, cujas leis são, pode dizer-se, ainda desconhecidas ; não poderão 
depender d'elles em parte e de suas infinitas combinações estes outros 
phenomenos mórbidos, cujas leis também se ignoram? Quem o pôde di
zer? 

« Se até hoje se não ha chegado a resultados precisos, não é razão para 
se abandonar este género de indagações, dizem os auctores do Compen
dio de medicina. Os medicos appellando para os physicos poderão talvez 
chegar a diffundir alguma luz sobre a etiologia tão obscura das doenças 
epidemicas temporárias ou accidentaes (9). » Não desesperemos ainda da 
meteorologia, não abandonemos n'este ponto o seu estudo como estéril e 
explorado, como tendo já dado quanto podia dar; antes digamos com Pie-
tra Santa — les connaissances médicales, que nous fournit la météorologie, 
sont encore peu étendues; les instruments d'observation n'offrent pus la 
précision désirable et les divers phénomènes de Vatmosphère ne nous ont 
pas encore dévoilé tous leurs mystères (3). 

Naturalmente sou levado d'estas considerações a outras de um não 
menor interesse, e que se referem a um dos mais importantes factos que 
podem attrahir a attenção do medico observador: as epidemias. Se nas 
constituições medicas todas as individualidades mórbidas, diversas em ap-
parencia, offerecem um modo de ser particular que as caractérisa, nasepi-

(') Ob. cit. 
2 Vol. 3.0, pag. 367. 

P) Ann. d'hyg. publiq. et med. leg., 1861, n.o 29. Infl. du climat. d'Alger. 
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demias a uniformidade pathologica é mais completa ainda ; todas as in
fluencias morbificas parecem, absorvidas por ellas, extinguir-se tempo
rariamente. Em épocas não determinadas estas singulares entidades mór
bidas accommettem uma povoação, persistem algum tempo com mais ou 
menos intensidade e perigo e acabam emflm por se desvanecer ou trans-
migrar para regiões différentes. 

Com quanto as moléstias que vimos acompanharem as estações parti
cipem até certo ponto d'esté mesmo caracter e tenham merecido mesmo a 
muitos observadores, a exemplo de Hippocrates, o nome de epidemias, pa-
rece-me poder distinguil-as das epidemias verdadeiras ou accidentaes e po
der de algum modo consideral-as como intermédias entre estas e as ende
mias. De facto, vemol-as reproduzirem-se todos os annos com caracteres 
fixos para cada paiz, porque originarias das condições atmosphericas 
acham-se indirectamente na dependência das circumstancias topographi-
cas que n'aquellas influem. 

As verdadeiras epidemias são mais irregulares no seu apparecimento, 
na sua propagação e extincção. Umas vezes são moléstias esporádicas 
que accidentalmente se tornam epidemicas; outras vezes são manifesta
ções mórbidas especiaes, não previstas nos quadros nosographicos, únicas 
na sua espécie. 

Em todos os tempos os medicos applicaram a maior attenção a estes 
phenomenos que lhes offereciam mais' de um importante problema á sua 
investigação. 

Na presença da generalidade de seus effeitos, ao vêr-se. uma população 
inteira, quasi sem distincção de idade, de sexo e de classe, resentir-se de 
tão poderosa influencia, naturalmente se conclue com Hippocrates que a 
razão d'estes effeitos só pode existir na atmosphera, o grande laboratório 
das doenças populares, o mais indispensável e universal modificador or
gânico. 

Mas de que maneira actua a atmosphera? qual a sua parte na genesis 
das epidemias? Acaso ella propria as origina por suas variações, ou é tão 
somente o vehiculo que leva ao organismo germens morbificos, provenien
tes de um foco de infecção? Prevêem-se as difficuldades do problema, e 
quem sabe se elle, assim estabelecido, não admitte mais que uma solução? 

Effectivãmente os effluvios e os miasmas, agentes que os sentidos des-
8 
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conhecem, mas que a razão admitte, são geralmente as suppostas causas 
geradoras d'estes phenomenos insólitos. Mas que são os effluvios e os 
miasmas? Ninguém com certeza poderá responder a esta questão ; em vão 
os meios de analyse se tem applicado a estudar-lhes a essência ; a physica 
e a chimica não poderam coadjuvar n'este ponto a observação clinica que 
marchou adiante d'ellas. Das aguas estagnadas parte o agente desconhe
cido que gera as intermittentes, eis o facto, mas accordes n'este ponto, 
divergem as opiniões ao pretender especificar a natureza d'esse agente, e 
até já um medico se lembrou de assimilhar as lagoas a uma pilha galvâ
nica, e a impressão effluvica a um phenomeno eléctrico. (Palias). Relati
vamente aos miasmas reina egual incerteza. 

Ouçamos a opinião de Bouchut a respeito d'elles — « divididos a ponto 
de se tornarem imponderáveis, os miasmas não existem talvez como cor
pos, pois não tem sido possível recolhôl-os nem observal-os, e talvez não 
sejam mais que modalidades da materia da atmosphera, bem como o ozono 
é uma modalidade do oxigénio. Tanto melhor, accrescenta elle em segui
da, se mais tarde algum sábio lhes vier a descobrir a essência » ('). 

Já, se vê pois que n'este ponto a sciencia não está ainda constituída, 
appella para estudos subsequentes. Negar-se-ha á meteorologia uma parte 
principal na realisação futura d'estas esperanças? e que outros estados nos 
permittem mais bem fundada expectativa ? Ha epidemias contagio-infec-
ciosas que parecem indicar a existência de sementes mortificas, acciden-
taes na atmosphera, que germinam no organismo, ahi se multiplicam aos 
milhares e o transformam n'um novo foco de infecção; mas ha outras que 
se dizem puramente infecciosas, e não participam d'esté caracter de viru
lência que nos obriga quasi a admittir como certo, um principio morbi-
geno, um agente sui-generis, elaborado no próprio organismo ; porque ra
zão não serão algumas d'estas ultimas dependentes de condições atmos-
phericas ainda mal determinadas? 

Permitta-se-me transcrever aqui as palavras dos Snrs» Trousseau e 
Pidoux, na sua obra já citada, fallando das causas das epidemias: 

« Este principio é accidental? ou, essencial á atmosphera, tem seu 
estado normal, e suas alterações e por essa forma preside á saúde e ás doen-

(') Nouv. elem. do path. gen. 
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ças das populações? É d'elle que dependem esses grandes movimentos de 
saúde publica, designados pelos nomes de constituições epidemicas, con
stituições medicas estacionarias e accidentaes &c. &c, que possuem o ca- « 
racter notável de procederem á maneira de uma doença individual, terem 
como ella sua opportunidade, invasão, estado, declinação, transformações, 
crises, anomalias &c. &c, e parecem por isso indicar que uma só e mes
ma causa preside ao seu desenvolvimento e marcha? São outras tantas 
questões, cuja solução está reservada ao futuro, mas que se podem propor, 
e deveriam desde já receber um principio de resposta. 

« Por ser ignorada esta causa não é nem occulta nemmysteriosa. Sup-
posta aqui por nós para explicar factos inexplicáveis sem ella, será um 
dia reconhecida e estudada de uma maneira positiva, como o são hoje a 
electricidade e o magnetismo, hontem ainda mergulhados na noite das 
causas occultas » ('). 

Por vezes a medicina julgou haver attingido este desideratum; o frio, 
o calor excessivo, a extrema seccura, as chuvas, a immobilidade dos ares, 
os orvalhos, os nevoeiros, tudo se tem invocado como agente pathogenico 
das epidemias (2). Modernamente voltaram-se as attenções para o estado 
eléctrico; a cholera morbus coincide sempre para alguns com a diminuição 
da tensão eléctrica da atmosphera, com a falta do ozono para Schoenbein, 
Billiard, Wolff e outros; á não equilibração do electro-magnetismo refere 
Fourcault a peste, a febre amarella e as intermittentes perniciosas &c. &c. 
Com quanto eu não pretenda apresentar estas opiniões como verdadeiras 
e incontroversas, refiro-as para com a auctoridade alheia justificar as es-* 
peranças que deposito na meteorologia, para a elucidação d'estas questões. 
Será uma illusão talvez que anima os experimentadores n'estas investi
gações? Não o nega; mas ninguém o pôde affirmar, e só as mesmas inves
tigações o decidirão. Para se admittir ou para se negar é indispensável 
um mesmo estudo; sem elle apenas.se poderá duvidar, e a duvida deve ser 
sempre em sciencia um estado de transição ; sobre este terreno movediço 
nunca ella pôde constituir-se solidamente. 

Demais, quando mesmo a razão única das epidemias não esteja em 
perturbações meteorológicas, é pelo menos incontestável que estas influem 

(M Nouv. elem. de mat. mefl. &c , T. l.°, pag. 523. 
j2) Ozanam. Mal. epid. i.° vol. 
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no seu apparecimcnto, na intensidade de seus effeitos, em sua gravidade, 
duração &c. &c, ou facilitando o desenvolvimento do agente desconhe-

, eido que as produz, ou predispondo o organismo para receber a influen
cia d'elle. O que resta é determinar que modificações atmosphericas estão 
em relação com tal ou tal epidemia ; « aqui é aonde pára a nossa scien-
cia », diz Bouchul ; e eu accrescentarei — é para ahi que cila deve encami
nhar os seus passos. 

Muitas epidemias originam-se durante os calores excessivos, princi
palmente aquellas cujas manifestações somáticas tem por séde a pelle e a 
mucosa intestinal. Dos climas ardentes da Asia, da Africa e da America 
partiram a cholera, a peste e a febre amarella e também a variola, a es
carlatina e o typho. A dysenteria é mais vezes epidemica e grave nos cli
mas quentes e no estio, do que nas circumstancias oppostas. Pelo contra
rio a grippe, a coqueluche, a pneumonia epidemica e outras doenças par
ticulares ás vias respiratórias propagam-se mais no inverno. 

As tempestades, os furacões, os tremores de terra, essas grandes re
voluções atmosphericas e terrestres fazem recrudescer uma epidemia rei
nante, como se observou em Paris e em Moscow a respeito da cholera. 
Notou-se de mais que a direcção dos ventos exercia uma não menor acção 
sobre a recrudescência da moléstia; em Paris sempre os ventos do este a 
produziam. De mais, quantas vezes os ventos acarretam comsigo os prin
cípios deletereos produzidos n'um foco Ionguinquo? uma cidade na proxi
midade de vastos pântanos verá epidemias de febres intermittentes suece-
derem aos ventos que soprarem d'aquella direcção. O estado eléctrico da 
atmosphera, a abundância ou a falta de ozono modificam egualmente o ca
racter e a intensidade das epidemias. 

Não é pois de modo algum improfícuo o estudo da meteorologia para a 
apreciação das leis que regem estas estranhas entidades mórbidas. 

Nas paginas antecedentes deixei também entrever que as condições 
atmosphericas, particulares a cada clima e a cada localidade, deviam offe-
recer, também pathologicamente consideradas, o maior interesse. 

Effectivamente a natureza inteira se modifica de clima para clima; a 
vegetação, os animaes e o próprio homem apresentam differenças apreciá
veis em cada um d'elles. Os climas modificam a alimentação, os vestidos, 
os costumes, os hábitos, as aptidões de seus habitantes; modificam seus 
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caracteres exteriores, seu exercício funccional, como não modificarão a 
feição pathologica que de todas estas circumstancias participa ? 

L'homme ne nait, ne souffre, ne meurt pas d'une manière identique sur 
tous les points de la terre. Naissance, vie, maladie et mort tout change 
avec le climat..., assim principia o Snr. Boudin o seu Tratado de Statis-
tica medica. Convencido d'esta verdade foi que Baglivi inscreveu em suas 
obras as judiciosas palavras : vivo et scribo in aere Romano; foi ella ainda 
que dictou a Hippocrates as primeiras paginas de um de seus mais conhe
cidos escriptos: o Tratado dos ares, das aguas e dos lugares. 

Moléstias communs a différentes climas adquirem em cada um d'elles 
diverso aspecto symptomatico, diversa gravidade e curabilidade, e recla
mam diversos meios curativos; ha mesmo entidades mórbidas que, como 
algumas plantas, são exclusivas de certas localidades. N'isto se resume o 
facto das endemias, um dos mais importantes da medicina; filiam-se nas 
condições permanentes a uma localidade, como as epidemias em condi
ções accidentaes, e certamente entre aquellas ninguém hesitará em con
ceder com Cartheuser (l) a primeira importância ás atmosphericas. Dire
cta ou indirectamente d'ellas provém quasi sempre a influencia prima
ria. 

Nos climas quentes reinam em geral as moléstias cutâneas mais gra
ves: a elephantiasis, a lepra, as syphilides mais rebeldes; as doenças de 
figado e das vias digestivas: dysenterias, entero-colites, &c. são frequen
tes; certas affecções nervosas, affecções cerebraes agudas, hematurias, fe
bres intermittentes, a peste, a febre amarella e os typhos devastam ahi as 
populações. 

Nos climas frios temos as affecções catarrhaes, bronchites, anginas, 
pneumonias, rheumatismos articulares, blepharites, rhagadas das mãos e 
pés, congelações, escorbutos, affecções verminosas, rachitismo, escrophu-
las, phtysica pulmonar &c. &c. 

Os climas intermédios imprimem a seus habitantes modificações mór
bidas que participam mais ou menos das do clima extremo que lhes fica 
mais proximo. N'elles ha de mais a successão das estações, cuja influen
cia já se referiu. 

(') De morbis endemicis. 
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Estas feições pathologicas geraes e communs a vastas zonas climatéri
cas são principalmente devidas ás influencias da atmosphera ; mas cada 
paiz tem além d'isso doenças particulares e ás vezes mesmo exclusivas, ou 
pelo menos as diversas moléstias esporádicas recebem ahi um caracter se
melhante, facto em que se resumem as constituições regionarias de alguns 
auctores. Á geographia medica competem estes estudos, género de inves
tigações que, pôde dizer-se, está ainda em principio. 

, Influencias complexas determinam a existência das moléstias endémi
cas; a sciencia tem conseguido descobrir algumas d'estas influencias, e a 
hygiene publica removendo-as pôde já fazer desapparecer muitos dos males 
que d'antes devastavam paizes inteiros; outras influencias comtudo são 
ainda absolutamente desconhecidas. O estudo minucioso das condições me
teorológicas, proprias de algumas d'essas localidades, não poderá de futuro 
esclarecer a questão ? Sabe-se que Chatin quer hoje explicar o cretinismo 
e o bócio pela falta de iodo no ar atmospherico das regiões onde taes doen
ças são endémicas; á semelhança d'esta, quantas explicações não poderá 
receber a doutrina das endemias, se a atmosphera for cuidadosamente 
estudada? 

Porém quando mesmo as endemias reconheçam outros agentes por 
causas productoras, como effectivamente muitas reconhecem, as variações 

"\ e estados do ambiente não são estranhos á sua exacerbação e propagação. 
A maior parte das endemias tem épocas e estações em que de preferencia i 
se desenvolvem, consideração esta de maxima importância. 

Como prova citarei um só exemplo, porém dos mais concludentes; o 
das febres paludinosas. 

Acaso não são ellas tão consideravelmente modificadas pelas condições 
do ambiente? Uma lagoa n'um clima quente é um foco terrível e cons
tante de infecção, taes são as Pontinas na Italia ; n'um clima temperado 

< tornam-se principalmente nocivas durante o estio e outomno ; n'um clima 
frio quasi não exercem acção prejudicial ; sobre as margens das lagoas da 
Siberia vive e multiplica-se uma robusta população. O calor é pois uma 
condição favorável á producção e acção dos efíluvios. 

De egual forma é no fim do dia, quando os vapores da atmosphera se 
precipitam condensados pelo frio, que mais facilmente se é impressiona
do. Os ventos podem desviar as emanações para longe do foco onde ellas 
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se originam ; pelo contrario a immobilidade do ar as manterá e exacerbará 
os seus effeitos. A electricidade, que parece activar todos os phenomenos 
da decomposição orgânica, não pôde ser indifférente á influencia morbifica 
dos pântanos. 

O ozono parece faltar completamente na atmosphera quando reinam as 
intermittentes. 

D'aqui se vê já quanto dependem de condições meteorológicas as leis 
que regem as endemias ; poder-se-iam multiplicar os exemplos á vontade. 

Do expendido n'este capitulo parece-me ficar evidente que a atmos
phera é um dos grandes motores que influem sobre a saúde dos povos, e 
que portanto a medicina, para quem salus populi suprema lex est, deve 
consagrar-lhe a mais escrupulosa attenção. 

Mas dir-me-hão : que vale ao medico reconhecer e avaliar a influencia 
da atmosphera na producção e marcha das doenças? pôde elle acaso modi-
fical-a á sua vontade? está por ventura esta grande massa de ar sujeita aos 
processos physico-chimicos de nossos laboratórios? 

A isto responderei em poucas palavras : 
Por que não se pôde destruir uma influencia prejudicial, não se segue 

que a não devamos conhecer para a evitarmos ou compensarmos sua acção, 
quando inevitável, por meios apropriados. 

Mas por outro lado o homem não é de todo impotente em modificar as 
condições atmosphericas. O mais terrível dos meteoros, o raio, não foi 
d'alguma maneira por elle subjugado? A meteorologia, apreciando as cir-
cumstancias que modificam os estados da atmosphera, tem reconhecido 
causas sobre as quaes é dado ao homem exercer alguma influencia. 

Seus progressos futuros lhe permittirão talvez applicações mais vastas. 
Mas para que o medico hygienista possa aconselhar os governos nas me
didas tendentes a regular as condições atmosphericas de certas localida
des, é necessário que cultive a meteorologia, não só observando as in
dicações dos instrumentos, mas apreciando as relações que mantém o am
biente com outras circumstancias diversas. 

Que estude as theorias das revoluções da atmosphera, tudo quanto 
pôde modifical-a, e então poderá prestar n'este sentido importantes servi
ços ao seu paiz ; verá por exemplo que a natureza do terreno, o estado da 
vegetação, a irrigação do solo &c. &c. mantém intimas ligações com as 
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camadas inferiores da atmosphera, das quaes principalmente recebemos as 
influencias morbificas. O estado hygrometrico, a temperatura media, os 
ventos dominantes, a luz, o estado eléctrico &c. &c, tudo pôde ser mo
dificado e o tem sido pelo desbaste na vegetação dos paizes em que esta era 
abundante, pela plantação e irrigação de desertos incultos, pelo augmento 
de populações &c. &c. As mudanças que softrem certos climas não são 
tanto o resultado de causas astronómicas ou geológicas, como de modifi
cações da superficie da terra ; é pelo menos a opinião de Cuvier e de Arago, 

< o qual attribue o maior frio do inverno e menor calor do estio que se no
tava em Florença no presente século, comparativamente ao século XVI, 
aos trabalhos de desbaste ali desenvolvidos ultimamente; e mudanças 
análogas nosvEstados-Unidos ao arroteamento, de que o paiz tem sido thea
tre ('). 

Porém, mesmo que assim não fosse, a meteorologia não devia ser des-
\. presada ; base principal da topographia e geographia medica, ella será 

sempre para o clinico de um alcance incontestável. São as palavras do 
Snr. Boudin que lhe vão fazer sentir o valor: « Para o medico em parti
cular, as applicações da geographia a cada momento lhe são necessariajs, 
quer transportado longe de seu paiz elle se encontre a braços com novas 
doenças, quer estas ultimas sejam importadas do exterior. Além d'isto a 
cada passo o prático mais modesto pôde ser consultado para formular uma 
opinião sobre a melhor localidade que deve aconselhar-se a um phtysico, 
a um escrophuloso &c. &c. N'uma tal conjuncture o clinico, estranho aos 
estudos da geographia medica, expõe-se a dirigir o doente n'um sentido 
contrario aos interesses da sua sàude, ou a fazer a triste confidencia de 
que apenas conhece a pathologia de campanário » (2). 

Só quando se tiver bem estudado a influencia das diversas disposições 
v do ar nos diversos estados pathologicos é que se não aconselhará indiffe-
, rentemente a um enfermo a mudança de ares, deixando á sua icolha a 

localidade ; mas indicar-se-lhe-hão os sitios que melhor possam convir á 
natureza do mal que reclamou a medida. 

Para evitar repetições fecharei por aqui este capitulo, passando á 
quarta e ultima parte d'esté trabalho. 

(') Ann. du bureau des longit., 1854. 
(2) Boudin. Statist, mcd., vol. 1.» 

•> 



QUARTA PARTE. 

Applicações ã medicina operatória. 

Tenho considerado a atmosphera em relação com o modo de ser do 
homem, influindo em suas manifestações de actividade, ou como condição 
principal e indispensável da vida, ou como agente productor de desordens 
pathologicas. 

Todos os actos da economia estão subordinados a este modificador ge
ral, todos accusam a seu modo as infinitas variações sob que elle se nos 
apresenta. 

O medico hygienista que ha de regular seus preceitos prophylaticos 
pelas influencias morbigenas reinantes ; o medico clinico que, adminis
trando medicamentos, nunca deve perder de vista que estes não tem uma 
acção necessária e infallivel, mas sempre subordinada ao estado do orga
nismo e ás predisposições creadas, as quaes são d'ordinario o resultado 
das influencias permanentes do exterior; um e outro, para exercerem sua 
arte com segurança e eflficacia, deverão cultivar a «meteorologia e, a 
exemplo de Hippocrates, conceder ao estudo das constituições do ar a me
recida attenção, apropriar os meios de salubridade e de cura aos climas, 
estações, e qualidades accidentaes da atmosphera. 

Mas nem só ao hygienista e ao clinico interessam estes estudos; apro
veitam IBès também ao medico operador, são de valiosa applicação á prá
tica cirúrgica, cujos fundamentos não devem ser diversos dos da sciencia 
medica. 

Só o pôde duvidar quem, inteiramente estranho á historia dos aper
feiçoamentos da cirurgia, a supponha ainda hoje no estado em que se 
apresentava n'outras épocas, quando proscripta pelas classes illustradas 
como uma prática aviltante e grosseira, vegetava nas mãos de empíricos 

9 
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ignorantes que a exerciam como um qualquer officio mecânico, quem des
conheça que, obedecendo ao impulso recebido no século passado d'aquella 
plêiade de afamados cirurgiões que formaram a gloria da França, ella não 
parou no seu movimento progressivo, antes, acompanhando o aperfeiçoa
mento de todas as sciencias, de todas tem aproveitado elementos para se 
constituir em bases mais solidas e estáveis. 

O papel do cirurgião é muito différente hoje do que era n'esses tem
pos de lamentável obscurantismo ; a familia medica não está já dividida 
em duas classes como então ; uma que rejeita os instrumentos operatórios 
como indignos de si, e se limita a meditar, a ponderar as indicações, a or
denar a applicação dos meios; outra que, fechando os olhos ao racioci-
nio, obedece cegamente ás prescripções da classe, que pensa, opéra sem 
saber porque, sem reconhecer a opportuhidade do momento, sem prever 
as consequências prováveis, sem as saber remediar. 

Hoje o cirurgião, responsável por seus actos, medita antes de operar ; 
é medico clinico antes de ser medico operador ; como lhe podem pois ser 
estranhos todos aquelles conhecimentos em que se baseia a sciencia do or
ganismo, na qual deve assentar sempre a therapeutica medica ou cirúr
gica, se quizer ser racional? de que modo poderia justiíicar-se o que me-
nospresasse como estéreis as noções que dizem respeito á atmosphera e 
suas incessantes variações, e á sua influencia physiologica e pathogenica? 

Porque uma doença é cirurgica, já pela sede em que se manifesta, já 
pelo tratamento que reclama, não se segue que seja dependente de uma 
ordem de causas distinctas das que produzem as doenças consideradas me
dicas; umas e outras podem ter uma etiologia commum, e n'esta se in
cluem as influencias meteorológicas. 

Esses phleimões que no inverno se desenvolvem tão frequentemente 
nos dedos, e que pela sede'são uma doença inquestionavelmente cirurgica, 
reconhecem outra causa determinante além do frio? 

A cataracta, cirurgica pela therapeutica, não parece tantas vezes pro
duzida por uma forte insolação? 

A cicátrisação, este acto do organismo que domina toda a therapeu
tica cirurgica, não é tão poderosamente modificada pelas condições do 
ambiente? não se vê uma pequena ferida conservar-se estacionaria em 
quanto exposta á influencia do frio húmido, e marchar rapidamente á 
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cura em circumstancias oppostas? As condições meteorológicas que favo
recem no Baixo Egypto e Luiziania os phenomenos da vegetação, são as 
mesmas que, segundo o Snr. Faget, apressam n'esses paizes a cicatrisa-
ção das feridas, a qual é também para elle uma vegetação especial. 

Por circumstancias da mesma natureza não se vê a cada passo abri-
rem-se antigas cicatrises, demorar-se a maturação de um phleimão, alte-
rar-se o producto d'um abscesso? Não influe tão singularmente sobre as 
dores dos feridos e operados o estado eléctrico da atmosphera ? E na ver
dade, que outras lesões se deveriam resentir mais das condições do am
biente do que as da pelle e tecidos superficiaes, sede da immensa maioria 
das doenças cirúrgicas? 

N'estas ha também ainda a considerar, como nas medicas, a impres
são morbifica e a reacção subsequente; muitas vezes a lesão anatómica 
desperta phenomenos reflexos que dominam o quadro pathologico e absor
vem a attenção do prático; a natureza, a intensidade, a marcha, a termi
nação d'estes dependem das condições individuaese disposições orgânicas, 
cuja apreciação pode ser esclarecida pelo conhecimento das influencias 
exteriores. 

Olhadas as moléstias debaixo d'esté ponto de vista, quasi desappare
cém totalmente as raias entre as duas pathologias ; porque n'uma e n'ou
tra os phenomenos reactivos são sempre os mesmos, e dimanam directa
mente da actividade orgânica. 

Portanto depois do que eu disse nos capitulos antecedentes, tentar 
mostrar aqui a importância das condições meteorológicas na producção e 
caracteres das doenças cirúrgicas, seria sujeitar-me a inúteis repetiçées, 
visto que leis geraes regem os actos pathologicos, extremados apenas 
para commodidade do exercício clinico. 

Mas como o que rigorosamente caractérisa a prática cirúrgica são as 
operações, e como estas, recurso extremo da therapeutica, devem por isso 
mesmo merecer todas as attenções do medico, antes que definitivamente 
se decida por ellas; parece-me conveniente terminar este trabalho, fazendo 
algumas considerações sobre a vantagem que o estudo das constituições 
atmosphericas promette á medicina operatória. Não será difficil a em-
preza, ao que me parece. De facto, uma operação não é um acto pura
mente mecânico. 
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O' operador não tem só a attender aos instrumentos com que opéra e 
aos órgãos ou tecidos que divide para bem se dirigir no mais difficil ramo 
da arte de curar. 

Artifice também, mas artifice sobre um corpo vivo, nunca deve esque
cer que a differença do terreno, em que pratica suas operações, exige dif-
ferenças no modo de proceder a ellas, que o distinguem dos outros. 

O cirurgião só com os conhecimentos de anatomia, ainda os mais per
feitos, nunca seria um hábil operador. 

Entre a operação e a dissecção vai a immensa distancia que separa o 
corpo inanimado do vivo, a immobilidade do movimento, o organismo 
funccionando por actividade propria em concorrência com as grandes for
ças da natureza, do cadaver inerte, livre dos laços physiologicos que o 
prendiam ao mundo exterior. Ao considerar a intima ligação da econo
mia animal com todos os phenomenos e agentes naturaes e sua mutua in
fluencia, quasi se acha justificada a ideia d'aquelles philosophos que fazem 
do homem um órgão do grande animal chamado mundo ; e n'este sentido 
dir-se-ia que o anatómico dissecca esse órgão, quando já destacado do 
vasto corpo de que fizera parte e pôde por isso despresar suas relações com 
os outros órgãos; o operador dissecca-o egualmente, mas em quanto ainda 
mantém essas relações e tendo mesmo em vista conservar-lh'as, estas não 
devem pois um só momento ser desattendidas por elle. 

Só dirigido pela physiologia, só apreciando e estudando no organismo 
a acção dos modificadores que nos cercam, é que o cirurgião poderá me
recer o titulo com que mais se deve gloriar : o do medicus operam. 

feios principios geraes da sciencia medica deve regular seus dictâmes 
a medicina operatória. . 

Uma operação cirúrgica não tem uma acção curativa mais necessária 
e independente do que a d'um agente pharmacologico. Não se pôde abs-
trahir da espontaneidade vital, n'um como n'outro acto de prática medica. 
Que valeria a coaptação d'um osso fracturado, se a natureza não viesse, 
por seus mysteriosos processos, produzir o desenvolvimento do callo? quem 
praticaria a amputação d'um membro se não soubesse que a força medica-
triz organisará sobre a larga ferida um tecido cicatricial? que vantagens 
traria a laqueação d'um grosso vaso se a economia por suas forças natu
raes, eliminando em seguida o corpo estranho, não fizesse adherir as pa-

i 
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redes do vaso confrontadas ? Sem os processos reparadores da força plástica 
em que se tornariam todos os surprehendentes resultados da autoplastia? 

Em todos as operações a natureza termina o que o prático encetara. 
Ainda aqui elle é pois o seu ministro e interprete, e se n'estes casos toma 
na cura uma parte mais activa, nem por isso ella se réalisa independente 
d'aquella força conservadora que preside a todos os phenomenos orgâni
cos, a todos os effeitos curativos. 

Por isso o operador precisa de attender ao estado d'essa força para sa
ber até que ponto pôde contar com ella\ e confiar no bom êxito de seus 
mútuos esforços. Elle reconhecerá então que as' condições organico-vi-
taes, de que esse principio activo depende, variam com as influencias a 
que permanente ou transitoriamente a economia estiver sujeita, e a consi
deração d'estas influencias não deixará de lhe merecer uma especial atten-
ção, quando quizer estabelecer a'opportunidade dos meios operatórios. 

Ora nas paginas antecedentes deixei vèr a influencia que exerciam em 
todos os actos orgânicos os estados da atmosphera, que a maior parte das 
funcções eram por elles modificadas, e que um sem numero de alterações 
mórbidas não tinham muitas vezes outra razão de ser; logicamente se 
deve pois concluir que esses estados merecem ser attendidos pelo medico 
operador, e que no exame das indicações e contra-indicações as influen-

/ cias atmosphericas devem entrar em primeira linha. 
E como não seria assim? Se no estado de saúde, gosando amplamente 

de todos os attributos da vida, dotado no mais alto grau d'esta força de 
reacção que contrabalança as influencias prejudiciaes, o organismo é tão 
profundamente influenciado pelas condições e variantes meteorológicas, 
como o não será quando, depois de uma grande operação, debilitado pela 
perda de sangue, supraexcitado pelo excesso de dôr, impressionado mo
ralmente pela consistência de sua situação precária, e ás vezes já exhausto 
por os tormentos de um longo padecimento anterior, o individuo se en
contra mais que nunca impossibilitado de offerecer áquellas causas noci
vas a resistência precisa? 

Evidentemente é n'essas circumstancias que mais convirá subtrahil-o 
ás impressões prejudiciaes do ambiente. 

Quando a urgência das indicações nos obrigar a operar mesmo na pre
sença de condições exteriores, aliás desfavoráveis, cumpre adoptar então 
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os meios preventivos mais opportunos, e para isso preciso será que bem se 
investiguem todos os effeitos das qualidades e variações do ar, e as ma
neiras de os evitar ou compensar. Mas se a lesão não fôr de perigo immé
diate é prudente adiarmos a operação para uma época mais favorável, na 
qual menos sejam para receiar os accidentes consecutivos. Qual é essa 
época ? que condições se devem reputar mais proprias ao bom êxito de 
uma operação? 

N'isso consiste a difficuldade, e por certo eu não tenho a pretenção de 
a resolver. Alguns preceitos nos dão os auctores suggeridos pela observa
ção, mas assas genéricos e incompletos. Pôde dizer-se que as constituições 
extremas de frio ou de calor são geralmente prejudiciaes ; comtudo a es
colha do momento opportuno está ou deve estar em parte dependente da 
natureza da operação e da do operando. 

Os accidentes mais communs ás grandes operações cirúrgicas são: he-
morrhagias, vastas inflammações, erysipelas, gangrenas, infecções puru
lentas, tétanos, syncopes &c. &c. Mas nem em todas as operações são in
diferentemente de receiar estes diversos accidentes ; umas são mais particu
larmente seguidas por alguns d'elles, outras por outros, conforme a natu
reza das lesões matcriaes que a operação determina, os tecidos que affe
cta, ou os processos por que se executa, é de cgual forma para com os in
divíduos,, segundo os temperamentos, idiosyncrasias, constituição, idades, 
sexos &c. assim as superveniencias a receiar variam ; mas ao mesmo tem
po, e pelo que se viu no capitulo antecedente, podendo todas ellas ser fa
vorecidas por certas condições meteorológicas, não o são todavia pelas 
mesmas. 

Os accidentes desafiados pelo frio differirão d'aquelles para que o calor 
predispõe, os que determina a humidade dos que correspondem á seccu-
ra &c. &c. Na questão da opportunidade operatória seria pois conve
niente que conjunctamente se ponderassem todas estas circumstancias ; 
d'um lado a natureza da operação e o estado geral do individuo, os acci
dentes que mais especialmente ambas estas condições nos devem fazer re
ceiar ; do outro as constituições atmosphericas que menos favorecem a ma
nifestação d'esses accidentes, e d'esta forma em vez de tentarmos resol
ver de uma maneira absoluta o problema, decompôl-o-iamos em proble
mas secundários, cada um dos quaes receberia uma solução particular. 
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Mas para isso é necessário que os estudos medicomeleorologicos se

jam.mais cultivados; que se apreciem bem todos os agentesatmosphericos 
e se determinem rigorosamente seus effeitos sobre a economia ; por em 
quanto não é essa obra de fácil realisação. 

Sirvame um exemplo para melhor exprimir a minha ideia. O frio 
exterior, como já se disse, contrahe os vasos superficiaes e repelle o san

gue para os capillares profundos ; n'aquellas operações praticadas sobre 
partes extremamente vasculares e em indivíduos sanguineos, onde pois a 
hemorrhagia seja, com razão, o accidente mais temível que se apresenta 
ás previsões do prático, aquella condição é mais favorável que prejudicial; 
mas supponhamos que se opéra um individuo nervoso e nimiamente su

praexcitavel e sobre uma parte mais rica em ramificações nervosas, que 
vasculares, onde o escalpello tenha a dividir innumeraveis ramúsculos 
sensitivos e talvez ferir muitos sem os cortar completamente, por certo, se 
em seguida um frio intenso viesse actuar sobre a parte lesada, o tétano, 
essa terrível complicação das feridas, muito facilmente se manifestaria ; em 
taes casos uma temperatura elevada será bem mais para desejar. O mes > 
mo poderia dizer d'outras influencias. 

As palavras do Snr. Faget justificarão ainda este modo de pensar. 
■« Um membro foi esmagado n'uma extensão mais ou menos conside. 

ravel, devese amputalo, ou convém confiar á natureza o cuidado de se

parar as partes mortificadas no esmagamento? No caso de amputação deve 
ser ella immediata &c. &c? Questões são estas da prática do mais ele

vado interesse; para as resolver é necessário que o homem de arte pondere 
um sem numero de condições ; não será só o exame local da ferida que po

derá esclarecêlo, mas deverá attender, antes de se pronunciar, á idade do 
individuo, ás circumstancias que o rodeiam, ao paiz em que se acha, á, 
estação, constituição medica reinante &c. &c. » ('). 

Pareceme pois haver n'este sentido um estudo utilíssimo a empre

hender; pela minha parte, impossibilitado de o prosegufr, limitarmehei 
a fazer votos por que de futuro elle receba o desenvolvimento de que o 
julgo susceptível. 

Então os conhecimentos meteorológicos além de auxiliarem o prático 

(') Ob. cit. 
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a avaliar pelas condições atmosphericas anteriores, as predisposições in-
dividuaes lhe permittirão, pelas presentes, prever e evitar os accidentes 
futuros. 

Um outro facto pathologico, que deve estar sempre presente ao espi
rito do cirurgião antes de se resolver a operar, é que se no individuo ha 
uma diathese, o acto operatório pôde ser a causa que a faça manifestar, 
principalmente se as condições exteriores o auxiliarem n'este sentido ; o 
conhecimento d'essas condições é-lhe pois indispensável para escolher o 
momento em que mais impunemente possa actuar. 

Quando reina uma epidemia, os indivíduos que se encontram em cir-
cumstancias mais desfavoráveis de resistência vital são com predilecção 
accommettidos por ella, e n'este caso estão os operados. Portanto se o 
conhecimento mais exacto das epidemias e as medidas preventivas que 
ellas reclamam, teem a esperar ainda dos futuros estudos meteorológicos, 
por este lado também deve o operador fazer votos pelo aperfeiçoamento 
d'estes. 

Egual consideração me merecem as endemias e mais que tudo ainda 
as constituições medicas, algumas das quaes decidem das consequências 
dos processos therapeuticos empregados na prática cirúrgica. Assim nin
guém ignora que ha paizes e épocas do anno em que as grandes operações 
são constantemente seguidas de bom êxito ; a reunião das feridas faz-se 
por primeira intenção e nenhum accidente vem perturbar o andamento 
da cura ; n'outros a suppuração estabelece-se constantemente, muitas ve
zes mesmo são as operações acompanhadas de phlébites, de infecções pu
rulentas e de gangrenas. Occasiões ha em que mal se pôde dar um golpe 
com o bisturi, mesmo para abrir um abscesso, mal se pôde incidir a veia 
na phlebotomia, sem que se veja surgir a erysipela, ás vezes de uma par
ticular malignidade. 

Em S. Luiz, diz o Snr. Faget ('), quasi infallivelmente apparece a po
dridão do hospital desde, que sopram os ventos d'este; por influencias 
atmosphericas explica Serre o successo tão différente das operações em 
Montpellier e Paris,.aonde o ar é de ordinário muito perigoso para os ope
rados. 

(') 01). cit. 
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Pelo contrario certas localidades, e n'este caso parece estar o Egypto 
aliás tão doentio sob outras relações, são n'este ponto tão favorecidas, que 
uma operação quasi se despoja alii d'aquella ideia de gravidade, que na
turalmente se lhe liga. D'isto se pôde assegurar Larrey durante a cam
panha do Egypto ('). Os factos d'esté género não são, como já disse, fá
ceis de explicar. Ainda que a causa d'estas constituições medicas parece 
estar na atmosphera, ella é comtudo desconhecida. Já atraz expuz o meu 
modo de pensar a tal respeito, acredito que os ulteriores progressos da 
meteorologia não serão de todo improfícuos para elucidarem uma tão im
portante questão de medicina. Talvez se consiga um dia filiar todos estes 
phenomenos em condições atmosphericas até hoje ainda mal determina
das e então, em vez d'essas constituições mórbidas se nos revelarem ape
nas por seus effeitos na economia, poderão ser previstas por observações 
rigorosas do ambiente, e o prático saberá usar de uma abstenção prudente 
antes mesmo que as primeiras victimas lhe venham revelar a inopportu-
nidade do momento. 

Este é o desideratum que, em questões d'esta ordem, devemos esfor-
çar-nos por attingir; se o não podermos conseguir completamente, sem
pre teremos progredido aproximando-nos d'elle, e se para isso os meios 
são variados, entre os mais importantes não posso deixar de apontar as 
observações meteorológicas, a consideração da atmosphera, este poderoso 
e proteiforme modificador da vida. 

Mas para que a meteorologia realise tantas esperanças que n'ella se 
tem depositado, é indispensável que se dê ao seu estudo uma organisação 
especial, que os governos cooperem n'este intento, porque observações 
isoladas, embora perfeitas, nada poderão conseguir. 

« Só por um estudo assiduo da desordem operada nos movimentos or
gânicos, diz Bouffey (2), e das causas physicas que lhe dão logar, é que se 
chegará ao conhecimento mais immediato da influencia do ar sobre a ori
gem e o desenvolvimento das doenças de cada estação. Mas este conheci
mento não Se adquire só pelo trabalho isolado de alguns homens. As ver
dades dogmáticas fundadas pela observação só podem elevar-se por meio 
de factos bastante multiplicados para dar á exposição a força e a demons-

(') Mcm. de chirurg. milit. 
(2) De l'influence de l'air dans les malad. 

10 

• 



— 66 — 

tração, e estes factos não podem ser fornecidos senão por observadores 
instruídos e collocados a distancias convenientes para interrogar a natu
reza em climas diversos e em circumstancias oppostas. » 0 auctor aven-
tura-se mesmo a apresentar um plano de organisação para estes trabalhos, 
que em parte se vai realisando nos nossos dias. ' 

Se de futuro, pelo exame comparado das observações feitas em diver
sos paizes e pela investigação das leis que regem os phenomenos do am
biente, a meteorologia conseguir prognosticar as constituições atmosphe-
ricas, a medicina prognosticará também d'alguma maneira as constitui
ções medicas, se pela sua parte tiver descoberto as relações que ligam 
umas a outras: tal é pelo menos o alvo a que deve aspirar, e quando o 
attingir « a meteorologia, segundo diz Babinet ('), dará a saúde, será en
tão como a pedra philosophai tão procurada pelos antigos alchimistas. » 

Chamarão a isto uma utopia, mas eu responderei que um século chama 
utopias áquillo mesmo que o século seguinte vem a reconhecer como ver
dade incontestada ; « as utopias são muitas vezes, diz Cesar Cantu (2), 
proposições precoces que a seu tempo virão a ser um logar commum. » 
Todas as sciencias me podiam offerecer exemplos d'isto, mas para me res
tringir ao campo da medicina, acaso o antigo problema da suppressão da 
dôr nas grandes operações cirúrgicas não era ainda ha pouco para Velpeau 
uma utopia, e não foi em nossos dias resolvido? 

A historia do passado reprova esta descrença nos aperfeiçoamentos 
scientificos futuros. 

Mas este porvir, quando mesmo se realise, virá longe ; nossa época tra
balhará e não colherá os fruetos de seu trabalho. Quem sabe? Agora 
mesmo que escrevia estas linhas lia no Cosmos, jornal do abbade de Moi-
gnó, que um notável physico francez Coulvier-Gravier annunciava ter 
chegado a um semelhante resultado, a predizer o estado atmospherico pelo 
estudo attento e comparado das curvas que descrevem os meteoros chama
dos estreitas cadentes (3). Serão ainda frustradas mais estas tentativas ? 
esperemos a decisão do tribunal competente, mas quando o sejam, quando 
só a épocas futuras esteja reservada a solução da questão, não é motivo 

í1) Etudes et lect. sur les sciences d'observation. 
r) Hist. univ. 
P) Livr. 22 —1861. 
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para desanimar, pois, como diz Cotte ('), le vrai savant ne borne pas ses 
travaux au temps présent, il travaille pour la société entière et comme cette 
société ne périt pas, il étend ses vues au delà de son siècle. A lui suffit de 
prévoir au on puisse un jour profiter de ses soins, pour redoubler de zèle 
et d'activité §c. áfc. 

Julgo haver observado, até onde m'o permittiam minhas forças, o 
programma estabelecido no principio d'esté trabalho. Esforcei-me por 
mostrar como a meteorologia, já registando os phenomenos atmospheri-
cos, já tentando descobrir suas leis, concorria para a solução de muitos 
dos grandes problemas que em todos os tempos attrahiram as attenções 
de medicos e de philosophos. A questão das raças e das variedades no 
campo da physiologia, a das epidemias, das endemias e das constituições 
medicas temporárias ou fixas, no da pathologia, todas podem ser esclare
cidas pelas luzes da sciencia meteorológica, e estas mesmas introduzidas 
na prática operatória augmentam-lhe a precisão das indicações, estabele-
cendo-a em bases mais seguras. 

Se do exposto não ficaram bem patentes estas conclusões, é que as mi
nhas forças, mal proporcionadas ao empenho, falleceram na execução. 

(') Météorologie. 



PROPOSIÇÕES. 

Anatomia pathologica. — Todas as producçoes mórbidas sào 
constituídas pelos elementos normaes dos tecidos ; não existem portanto 
verdadeiras heteromorphias. 

* 2.a 

Medicina legal (policia medica). — 0 ensino clinico feito por 
meio da prática nos hospitaes é incompleto. , 

3.a 

pnarmacoiogia. — 0 ferro não cura a chlorose modificando dire
ctamente o estado do sangue. 

Patuoiogia gerai. — 0 plano de Piorry para a nomenclatura e 
classificação das moléstias é inadmissível. 

patuoiogia interna. — Entre >as escrophulas e os tubérculos 
existe identidade de natureza. 

6. 

obstetrícia. — Os vómitos incoercíveis que podem complicar a pre
nhez não justificam só de per si a provocação do aborto. 
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