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PROLOGO 

Findo o fatigante curso escolar, a lei im-
põe-me, a mim medico formado por uma esco
la, o dever de apresentar uma these impressa, 
sem o que não me é licito exercer clinica. 

E aqui está o que eu não percebo. , 
Porque é que os medicos das escolas são 

obrigados a tão fatigante e dispendioso sacra
mento quando é certo que os da Universidade 
estão dispensados d'elle? 

Acaso o cumo difere na Universidade ? 
Ha alli melhor meio hospitalar? 
Nada disso. 



Pois bem! a não se darem taes differenças, 
eu não posso calar o meu protesto contra a 
lei que nos humilha. 

Contrariado, pois, por o motivo que acabo 
de expor, eu vou escrever a minha dissertação 
inaugural com a única pretensão de armar o 
infeliz tuberculoso na lucta titânica contra o 
bacillo de Koch. 

* 



PESAR da grande importância que tem, 
sob o ponto de vista pratico, o estudo 
da climatologia medica, nós temos des

leixado a nossa a ponto de a ignorarmos quasi 
completamente. 

Tal abandono, que nos acarreta sérias dif-
ficuldades e grandes despesas, é para lastimar 
tanto mais quanto é certo sermos nós uma das 
poucas nações da Europa que mais benefícios e 
riquezas podia colher do seu torrão abençoado. 

Mas a falta de iniciativa, o desleixo, não 
nos tem deixado passar do pão emprestado. 

Nem a iniciativa dos outros nos tem servido 
de estimulo! 

E quando precisamos de recorrer a estes es
tudos, para satisfazer as necessidades da clinica, 
somos obrigados a pedir emprestado ao estran
geiro, França, Allemanha ou Suissa, o que a 
nossa incúria ainda não nos deixou aproveitar. 

Qualquer d'estas nações, principalmente a 
Suissa, tem tudo estudado e tudo aproveitado. 
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Das suas montanhas, onde não ha um único 
canto desconhecido, tira ella uma das suas maio
res fontes de riqueza. 

O que não merece as attenções dos tysiolo-
gistas para a tysiotherapia, pela escassez dos seus 
recursos climatéricos, serve para o 'touriste visi
tar, sob qualquer pretexto, por vezes bem fútil. 

Alli se edificam hotéis d'uma sumptuosidade, 
conforto e aceio, que fazem a admiração de qual
quer humilde português ( ' ). 

A França, com a febre de irradiar luz e pro
gresso, para o mundo inteiro, todos os dias nos 
apresenta trabalhos novos, de medicos celebres 
uns, de desconhecidos outros, — mas emfim estu
dos aproveitáveis das suas praias, ou das suas 
montanhas. 

No fundo, um bocadinho de commercio. 
No emtanto, muito tem feito de grande 

valor. 
E actualmente já nàú tem a necessidade im

periosa de exportar todos os seus doentes, como 
nos succède ainda. 

A França tem as costas mediterrâneas e 
atlânticas bem estudadas e bem aproveitadas, e 
já algumas regiões de planicie no interior; e, ha 
alguns annos a esta parte, volveu os seus olhos 
misericordiosos para as altitudes, que, por obsti
nação, tinha posto de parte. 

E' que entre medicos allemães e franceses ha 

i1) Que o diga a Sociedade de Propaganda de Portugal 
que imagina apresentar Portugal civilisado pelo simples facto 
de proporcionar camas fofas aos touristes. 



3 

uma certa rivalidade, que difíicilmeute podem 
occultar ; e como as altitudes eram creadas pelos 
allemães, os franceses desdenhavam. 

As campanhas que os franceses lhes fizeram, 
foram tremendas! Foi tal o seu ardor, que eu 
não sei como ellas sairam victoriosas. 

As altitudes que a Suissa levou ao mais alto 
grau d'apothéose, teimava a França em apea-las 
do pedestal para as fazer cair no lamaçal ignó
bil da exploração. 

Porém a sua renhida campanha, em que an
daram empenhados os mais insignes marechaes 
da sciencia, resultou infructifera. 

E as altitudes creavam dia a dia mais ade
ptos, enraizando cada vez mais no espirito dos 
imparciaes o seu grande valor therapeutico. 

A altitude tinha já dado as suas provas cli
nicas: a altitude já não devia e não podia der
ruir. 

Apesar de ser evidente já o seu valor, não 
houve autor de nome que não lavrasse o seu 
protesto contra a altitude. 

E ainda hoje, que a medalha está no rever
so, encontramos quem fale em seu desabono! 

Decorridos alguns annos, bastantes, vinham 
então, como a medo, dizer que — as altitudes, 
fracas ou medias, eram utilisaveis para o verão 
— mas só para o verão. 

Para o resto do anno preconisavam uns as 
costas mediterrâneas, outros as atlânticas. 

Não os moveria um poucochinho de interes
se ? Talvez. Mas a verdade é que as costas me
diterrâneas e. atlânticas têm valor; sobretudo as 



4 

primeiras são encantadoras até como estação de 
inverno. 

Pégurier foi um dos primeiros que deixou 
escapar da penna esta indicação da altitude, 
aconselhando aos seus doentes uma estação de 
Mont-Dore, a l:050m acima do uivei do mar. 

Depois outros lhe foram seguindo as pi
sadas. 

E hoje são elles que elevam a altitude á 
altura das suas centenas de metros, creando-lhe 
uma immensa atmosphera d'admiraçao, por todo 
o mundo scientifico ! 

São elles, os tysiologistas mais eminentes, 
que lhe têm feito cair muitas contra-indicações, 
que lhe haviam creado ; são elles, finalmente, que 
penitenciando-se do mal que lhe causaram—se é 
que lh'o causaram—lhe restituem o seu valor con
sideravelmente augmentado. 

Daremberg, que era um apaixonado pelas 
costas do Mediterrâneo — também por gratidão 
— "única região de valor,,—já no seu ultimo 
livro Les différentes formes de la tuberculose 
consagra importantes estudos ás altitudes suissas 
e francesas comparando-as, chegando até — oh 
irrisão! — a pedir para o seu "Vallée de la 
Thorene,, boas vias de communicação, caminhos 
de ferro! 

E assim se exprime: Se a França ligar 
as costas do Mediterrâneo por caminho de ferro 
com o Valle da Thorene, tem feito uma obra ver
dadeiramente francesa. 

E aqui está bem expresso, como um homem 
da envergadura scientifica de Daremberg, se pe-
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nitencía, e faz a sua profissão de fé na altitude, 
acariciando o seu Valle da Thorene, a l:200m 

acima do nivel do mar. 
Para mim, e creio bem que para todos que 

assistiram d'animo frio á clinica tuberculosa na 
planicie e na montanha com altitude, podendo 
assim comparar os seus resultados, a escolha re
cairá sobre a altitude. 

Que na altitude se lucra mais, que na alti
tude as probabilidades de cura são maiores, e 
ainda, que a cura se faz mais rapidamente é 
indubitável. 

Tem-no provado sobejamente a clinica de 
muitos anno s. 

Quererá isto dizer que devemos mandar todos 
os doentes, sem discernimento, para a altitude? 

Evidentemente não quer. 
A propósito vinha falarmos nas indicações e 

contra-indicações da altitude, o que eu não faço 
por vários motivos: ainda não estamos bem 
seguros do que indica ou contra-indica a alti
tude, e tanto assim é que todos os dias lhe des-
apparecem contra-indicações, para nascerem em 
seu logar indicações, como eu terei occasião de 
notar no decorrer d'esté humilde trabalho ; nem 
sempre é fácil prevermos, por escassez de conhe
cimentos, se um dado doente vae lucrar ou não 
na altitude. Apenas temos presumpções. E aqui 
está a intervir mais uma vez o tacto clinico do 
medico. 

O facto é que a altitude, bem indicada, é de 
grande valor para o tratamento da tuberculose. 

Mas entre nós ainda hoje campeia a irro-
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nea ideia contraria. Ainda estamos na primeira 
phase da questão, a beber retardadas as ideias 
da litteratnra medica francesa, que superabunda 
entre nós. 

Admira isto? Não. Nada até. 
O que a tal respeito conheciamos era im

portado; importávamos mau, não podiamos ter 
bom. 

De resto a escola que mais inflluencia tem 
entre nós, ainda é a francesa. 

E se verificarmos que os medicos allemães 
admittiram, por muito tempo, que o clima, em 
geral, em nada influia na evolução d'esta doença, 
muito menor e muito mais perdoável será o nosso 
erro. 

E' que os homens, mesmo os mais intelli
gentes, têm as suas momentâneas allucinações. 

Querem maior heresia scientifica?! Infeliz
mente, talvez devido á paixão humana, na littera-
tura medica enxameiam. 

D'onde esta errónea ideia veio e como nas
ceu, todos nós o sabemos : dos sanatórios de Fal-
kenstein. 

Pois bem! Os autores allemães, na sua ce
gueira, foram levados a ponto de assoalhar 
n'um congresso francês o seu erro, que foi com
batido com todo o ardor. 

E alli ficou então bem assente, que o clima 
tem uma influencia considerável não só na mar
cha, mas na eclosão da doença. 

De resto, esta verdade jamais escapou ao 
mais humilde clinico. 

Pois, apesar de tudo, eu tenho visto frequen-
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temente, entre nós, alguns medicos, cuja intel-
ligencia está acima da minha critica despreten-
ciosa,—honra lhe seja,—ir, d'olhos vendados, 
na corrente que contesta o valor da altitude na 
marcha e na cura da tuberculose. 

Certamente estes medicos nunca assistiram 
ou nunca compararam a tysiotherapia bem com-
prehendida da- planicie com a da montanha. 

E no dia em que a poderem apreciar bem 
de perto, com todos os cuidados d'um bom paral-
lelo, estou bem certo que as suas opiniões mudam. 

Sem negar o valor duma boa planicie na 
tysiotherapia — longe de mim, bem longe tal in
tenção— eu vou apontar de passagem alguns 
factores do clima da montanha, com altitude, 
que lhe dão a primazia na reconstituição de todo 
o organismo enfraquecido, estiolado, cansado. 

Considerarei em primeiro logar o ar, a sua 
qualidade, pureza e grau hygrometrico ; depois o 
calor e a luz; por ultimo farei ainda algumas 
breves referencias á electricidade e radioactivi-
dade, que se suppõe imprimir á altitude um 
valor apreciável. 

O ar é o primeiro elemento de vida, com a 
condição de ser puro, desembaraçado de germens 
pathogenies e de poeiras — que nas cidades são 
o grande vehiculo de transmissão da maior parte 
das doenças, — e se ha perigos que o tuberculoso 
deve evitar a todo o custo, o maior d'elles é 
o ar viciado e carregado de poeiras e microorga
nismos. 

As poeiras irritam a arvore aérea, abrindo 
portas d'entrada aos bacillos de que o pobre 
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doente pretende livrar-se, e a tantos outros que, 
indo associar-se ao damninho bacillo de Koch, o 
tornam mais perigoso ainda. 

De todos é conhecido que a associação mi
crobiana imprime ao processo tuberculoso uma 
marcha geralmente maligna. 

Porisso o ar puro de germens e de poeiras, 
é um elemento indispensável para o tratamento 
da tuberculose. 

E que o ar é mais puro na montanha, pro-
vam-n'o as experiências de M. Miquel, sábio di
rector do serviço de microscopia no observatório 
de Montsouris, que eu vou confrontar com as 
d'outros estudiosos não menos abalisados. 

Vejamos : o numero approximado de bactérias 
por metro cubico d'ar em Paris, rua Rivoli, uma 
das mais concorridas e mais centraes, é de 45:000 ; 
no Parque Montsouris, 7:600; num quarto do 
Hotel Bellevue (a 560m), 600; nas proximida
des do mesmo Hotel, 25; acima de 2:000m,zero. 

Freudenreich, em 1883, no cimo de Strahlek 
(3:200m) e em Eiger (2:100™) não descobriu 
um único schizomiceto. 

Ainda a titulo de curiosidade : 
As analyses comparativas das aguas das ge

leiras do Monte Branco a l:500m e as do Sena, 
têm dado, para o Monte Branco, oito germens 
de bactérias esporuladas por 100m cúbicos: para 
a do Sena em Saint-Denis para o mesmo volume 
d'agua, 4:325:000. ( ') —No Valia de Davos, 
as pesquizas rigorosas de Handersen têm demons
trado que o ar do valle é extremamente puro, 
sob o ponto de vista bacteriológico. 
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E emquanto a poeiras, pelo menos durante o 
inverno, o ar é absolutamente isento d'ellas. 
Uma espessa camada de neve, que tudo cobre, a 
ponto de não deixar um palmo de terra a des
coberto, e ainda a grande calma do valle o ga
rantem o melhor possivel. 

Se não fosse a tão grande serenidade atmos-
pherica davosiana, quem supportaria as suas 
baixas temperaturas, os seus negativos? 

Desgraçados doentes do peito que lá caíssem ! 
Devido a esta serenidade atmospherica, a 

sua temperatura descreve uma curva muito re
gular, embora entre o máximo e minimo diurnos 
haja uma grande differença— que chega aattin-
gir 30° centígrados! 

Mas, note-se, as coisas nem sempre assim 
se mantêm: este anno ainda eu tive occasião de 
verificar alli, no mês de fevereiro, duas quedas 
bruscas com ascenções egualmente bruscas, de 
alguns graus de temperatura, então abaixo de 
zero, que condemnariam qualquer clima que não 
fosse o de Davos, com as suas poderosas r<aizes, 
aliás bem creadas. 

A regra é a constância, e é o que se pro
cura sempre; o que acabo de notar é a exce
pção. 

Passemos então adeante, para continuarmos 
no estudo que vinham o s fazendo. 

Emquanto que em Davos não lia a menor 

( ' ) Annuario do Observatório de Paris de 1900, pag. 
507. 
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quantidade de poeiras, em Paris ha, por metro 
cubico, 23 milligrammas, e 230 em Kharkoff. 

O que se passa com respeito á poeira no 
valle de Davos, levado, é claro, ao grau máximo 
de perfeição, dá-se na nossa montanha, e prin
cipalmente n'aquella sobre que incidem os meus 
estudos. 

E porque é que a planície, ainda n'este ponto, 
não pôde rivalisar com a montanha? 

A montanha, pela sua configuração, que 
não permitte que o vento arraste de longe essas 
nuvens de pó que por vezes pulverisam as planí
cies, pela sua população menos densa e menos 
laboriosa, e ainda por ser toda coberta d'herva 
na parte não cultivada, e pouco ventosa, é, pôde 
dizer-se, isenta das poeiras malfazejas. 

Temperatura do ar atmospherico 

Sabido, como está, que o grau mais favorá
vel para a fixação do oxygenio pela hemoglobina, 
é 15° centígrados, ( ]) claro que a região mais 
favorável para retemperar o organismo debilitado 
é aquella cuja temperatura menos se afastar 
d'esté grau thermico. 

E' a planície? é a altitude? que planície? ou 
que altitude? 

(') Dr. Costa de Lagrave— Hygiene alimentar do tu
berculoso, Revue scientifique, etc. 
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A escassez dos nossos estudos sobre clima
tologia medica não nos permitte uma resposta 
ampla e cathegorica. 

Não obstante, no decorrer d'esté trabalho, 
quando tratarmos da Região sanatorial da Gra-
Iheira, apreciaremos o que ha e aonde nos 
conduz. 

O facto a registar, por agora, é que a hemo
globina é mais activa a 15o centígrados. 

Também a esta temperatura as combustões 
orgânicas devem ser, e são mais activas, para 
fornecer ao organismo maior quantidade de calor, 
que elle perde por irradiação—luta inconsciente 
contra o frio. 

E se as combustões intra-cellulares são mais 
activas, ; ão favorecidas ou estimuladas pelo 
frio, não resultará d'aqui, do melhor funcciona-
mento cellular, por melhor nutrição, mais resis
tência em frente ao agente morbifico contra que 
tem de lutar o organismo? 

Eu penso que sim. 
Pois bem, emquanto isto se passa com as 

temperaturas baixas que só se obtêm na altitude 
acima de mil metios, no verão, na planicie aba-
fa-se, asphixia-se com calor! 

Em Portugal, não conheço planicie onde as 
temperaturas estivaes não vão acima de 30° cen
tígrados, á sombra. 

Estas temperaturas, são absolutamente des
favoráveis ao bom funccionamento do apparelho 
digestivo do tuberculoso, geralmente propenso a 
perturbações dyspepticas— o que bastaria para 
as excluir n'esta época do anno. 
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Mas ha mais e muito mais ainda. 
Deprime o systema nervoso, eleva-lhe a tem

peratura mal equilibrada, e exaggera-lhe a su
dação, symptoma muito inquietante no tubercu
loso, já pelos perigos, a que o expõe, d'um res
friado, e consequentemente, d'uma congestão que 
o pode matar, já pelo enfraquecimento que lhe 
causa a sudação. 

E ahi temos o pobre tuberculoso n'um cir
culo vicioso de-que não pôde sair: quanto mais 
fraco está, mais súa, quanto mais súa, mais en
fraquece. 

A temperatura é também alterada, augmen-
tada d'alguns décimos — o que tem muita impor
tância, se a considerarmos n'um doente já fe
bril, ou que tenda para fazer os seus décimos. 

E se considerarmos o tuberculoso um des
equilibrado thermico, como o faz Thiago d'Al
meida e outros, — quando temos bom em casa 
não vamos fora—quanto maior fôr o desequilí
brio mais difficil é o equilibrio. 

A febricula installa-se teimosa, a ponto de 
fazer perder a paciência ao doente e ao medico. 

Por fim vem a dyspnêa e as hemoptyses 
para fechar o capitulo da symptomatologia. 

P. Bernard diz que não conhece espectáculo 
mais desolador do que o d'uma sala d'hospital, 
onde estão tuberculosos, n'um dia quente de 
verão. 

Daremberg, com a sua grande autoridade de 
mestre, diz : " Quando um thermometro collocado 
ao nivel da cabeça do tuberculoso exceder 20o 
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centígrados, esse logar é impróprio para a sua 
cura „. 

Isto, que é rigoroso talvez demais, está ainda 
d'accordo com as experiências que provam que a 
hemoglobina tem o seu grau máximo d'activi-
dade a 15°. 

E o mais curioso do facto não é a concor
dância que acabamos de verificar, mas sim, ter 
Daremberg emittido a sua opinião, baseada na 
clinica, muito em antes de ser conhecida esta 
propriedade da hemoglobina. 

Caqui conclue-se que a clinica vae, muitas 
vezes, na vanguarda do laboratório, não lhe ce
dendo o seu logar. 

O laboratório é o seu braço direito. 
Portanto, a região onde as temperaturas fo

rem além de 20°, não são aproveitáveis para o 
tratamento da tuberculose (Daremberg). 

Vejamos agora se são acceitaveis tamanhos 
rigores entre nós. 

Eu não conheço região nenhuma d'altitude 
em Portugal—e os estrangeiros não estão me
lhor— onde o thermometro não marque, á som
bra, mais que 20°, nos dias quentes de verão. 

Porisso, salvo outra contra-indicação, temos 
de sujeitar-nos áquella onde a temperatura fôr 
mais baixa—menos se afastar dos dois graus, 
15o e 20o. 

Adeante veremos, pelo estudo comparativo 
das nossas regiões d'altitude, qual é sob este 
ponto de vista a melhor e mais utilisavel. 
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O grau hygrometrico 

O ar secco, além de ser eminentemente tó
nico, diminue a expectoração, e com a diminui
ção da expectoração vem a da tosse, quando é 
esta a sua causa, que por vezes é fatigante e im
portuna a ponto de não deixar repousar o pobre 
doente, que assim se extenua e perde a olhos 
vistos. 

E um esforço de tosse, um pouco mais vio
lento, não raro provoca a expectoração hemo-
ptoica causando assim, ao doente, o maior abalo 
moral. 

De todos os symptomas, o que mais impres
siona o doente, exercendo uma considerável acção 
deprimente no seu systema nervoso, é a he-
moptyses. 

O que de resto se comprehende muito bem. 
O doente sabe como a hemophtyse começou; mas 
como ella acaba, se acaba. . . isso é que elle não 
pode prever. 

Tanto podem ser uns laivos de sangue, que 
não têm grande importância, que por vezes não 
deixam de apparecer até á conclusão da cura, 
como podem ser umas centenas de grammas, que 
o põem em grave risco de vida. 

Portanto tudo aconselha a subtrahir o tuber
culoso, o mais possivel que seja, ao terrível sym-
ptoma. Ainda o ar secco, contrariando a expecto
ração, favorece a ventilação e a circulação do 
pulmão doente, contrariando assim as congestões. 
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Ora se com o ar secco o pulmão se ventila 
melhor e a circulação é favorecida pelo facto da 
melhor ventilação, d'aqui deriva que a hematose 
é mais perfeita e as hemoptyses são conjuradas. 

Portanto o ar secco é eminentemente tónico 
e descongestionante. 

Convém porém notar que o ar excessiva
mente secco excita o systema nervoso e irrita a 
arvore aérea, podendo provocar a expectoração 
sanguinea. 

D'aqui uma contra-indicação dos climas ex
cessivamente seccos ás pessoas de systema ner
voso muito excitavel, e aos hemoptoicos inve
terados. 

Para as primeiras convém um clima sedativo 
relativamente húmido, e para as segundas, rela
tivamente secco. 

Se durante muito tempo se pensou que as 
hemoptyses eram mais frequentes na altitude do 
que na planicie, hoje estamos todos de opinião 
contraria. 

No congresso de Berlim (Manquot) foi de
monstrado pelos medicos franceses, que n'uma 
altitude comprehendida entre 1:000 a l:300m 

as hemoptyses eram quatro vezes, quatro ve
zes ! menos frequentes do que na planicie. 

Eu tive occasião de observar que muitos 
doentes deixavam de ser hemoptoicos no dia em 
que attingiam cuidadosa e cautelosamente a alti
tude; e se pelo facto d'uma irreflectida ascenção, 
da fadiga da viagem, ou da má orientação que 
levavam, faziam expectoração sanguinea, ella 
cedia rapidamente. 
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Facilmente se comprehende que as hemopty-
ses devam ser e são menos frequentes na alti
tude, se attèndermos aos factores que caracteri-
sam estes climas. 

O baixo grau hygrometrico e thermico, a me
nor pressão atmospherica, a maior intensidade 
luminosa e maior riqueza em raios actinicos, são 
os elementos que na altitude mais favorecem e 
facilitam a ventilação do pulmão. 

Já vimos como actuam o calor e a humida
de ; agora diremos como se comportam a pressão 
atmospherica e a luz. 

A pressão atmospherica, essa immensa colu-
mna d'ar que nos comprime, sendo diminuída, pelo 
facto da altitude, o thorax pôde dilatar-se mais 
livremente, visto ter menor resistência a vencer, 
assegurando assim mais fácil ventilação. 

Vejamos então o que se observa, quando ex
cedemos os 1000 metros de altitude. 

A principio os movimentos respiratórios pre-
cipitam-se, são mais frequentes e mais superfl-
ciaes, depois perdem de frequência para se torna
rem mais amplos e mais profundos. 

O pulso é mais frequente na altitude, durante 
e mesmo depois da phase d'aclimataçâo. 

A uma lassitude dos primeiros dias da phase 
d'aclimataçâo segue-se, sabendo respeital-a, uma 
maior energia e um bem-estar indizivel. 

A esta phase d'aclimataçâo, ninguém escapa; 
mas é mais evidente, faz-se sentir mais, no homem 
doente. 

Que a ventilação melhor e mais regular do 
pulmão, contraria as hemoptyses por favorecer a 
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circulação, provam-no bem á evidencia os traba
lhos de Lagrange. 

Mas ha mais. O chimico Miintz que fez per
manecer alguns coelhos na altitude algumas se
manas, para depois lhes analysai' o sangue, reco
nheceu que para 100er' de sangue havia 70mgr',2 
de ferro, emquanto que a média, nas regiões de 
planicie era só de 40mgr'. Viault attingindo em 
Maracoche (Peru) a altitude de 3:392m, desco
briu no sangue um augmente notável dos glóbu
los vermelhos, que se fazia rapidamente e pro
porcional ás differences da altitude de partida e 
de chegada. 

Os glóbulos passaram de 5.000:000, media 
normal, para 8 milhões por millimetro cubico. 

Estas experiências que também têm sido feitas 
na Arosa (Suissa) a 1800m por Eggar e Marcier, 
e em Davos, a 1560™ por Keundig tem fornecido 
resultados análogos. 

Para uma permanência media de 15 dias, 
Eggar observou em vinte e sete pessoas, um 
augmento de 16 %, no numero dos glóbulos, 
que passou de 5.400:000 para 6.000:000, para 
attingir no fim d'algumas semanas 7 milhões ! 

Marcier, nas suas observações, dá números 
que se approximam dos de Eggar. 

Convém notar que este augmento é maior 
ainda nos tuberculosos ; em cinco dias o augmen
to é de 982:000 nos tuberculosos e só de 702:000 
nas pessoas- com saúde. 

Que a hyperglobulia resulte da diminuição 
da quantidade de soro sanguineo, como é admit-
tido por alguns auctores, ou do augmento real 
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dos glóbulos, como o querem outros — o facto é 
que o sangue se torna mais denso, propriedade 
que favorece consideravelmente a circulação. 

Magendie reconheceu que os phenomenos de 
circulação se fazem com tanta mais facilidade, 
quanto mais denso é o sangue. 

Herrera diz que quando o sangue perde a 
sua viscosidade se embebe nos tecidos e circula 
mais difficilmente nos capillares. 

Como se vê, os dois auctores estão d'accordo, 
embora se exprimam de modo différente. 

Portanto, não só o afluxo sanguineo é me
lhor regularisado em volta dos pontos doentes, 
o que affasta os perigos das congestões e das 
hemoptyses, mas, devido ainda á melhor venti
lação, o sangue mais oxygenado, mais vivificado, 
dá mais vitalidade a todos os elementos cellula-
res, tornando-os mais aptos para a luta. 

As trocas gazosas, graças á melhor ventila
ção do pulmão, á maior riqueza do sangue em 
ferro — como o provam as experiências citadas 
— e á hyperglobulia, são consideravelmente me
lhoradas. 

Com certeza, d'aqui resulta um sangue mais 
próprio á bôa nutrição dos tecidos, portanto, maior 
resistência do organismo ao agente morbifico. 

Ainda a respiração mais ampla e mais pro
funda obriga a funccionar muitos alvéolos ina
ctivos, augmentando o campo da hematose ; e, en-
xugando-os das suas secreções, obvia, até certo 
ponto, á fixação dos bacillos, que sempre pre
ferem do pulmão os pontos menos irrigados e 
menos arejados, os vertices. 



1!) 

Com effeito, os vertices são os logares me
nos ventilados e menos arejados do pulmão. 

E' alli o seu logar de eleição; é alli que de
vemos pesquisar as suas primeiras manifesta
ções, na localisaçãe pulmonar. 

No rápido estudo que acabei de fazer d'al
guns elementos que entram na constituição d'um 
clima, já me referi: á qualidade do ar, á sua 
pureza em germens e em poeiras; ao seu grau 
hygrometrico e thermico e á pressão atmosphe
rica, tirando de cada um d'estes factores alguns 
argumentos e algumas vantagens em favor da 
altitude. 

Restame falar da luz, da sua intensidade 
« riqueza em raios actinicos ; e, se conseguir de
monstrar que d'esté elemento também advêm 
qualidades de superioridade para o clima d'alti
tude, eu tenho provado que eile merece o logar 
principal na tysiotherapia. 

Eu podia trazer para aqui um sem numero 
de experiências de que vêm juncados os livros 
que tratam dos estudos da luz e da sua applica
ção á medicina; mas om isso pouco mais faria 
do que erudição barata e avolumar este livro — 
■o que de modo algum me convém. 

Porisso eu vou tirar d'entre ellas as mais 
suggestivas, as que provem bem claramente a 
acção da luz sobre os animaes, especialmente 
sobre o homem ; e as que demonstram a sua acção 
bactericida. 
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No estudo do papel biológico da luz as ra
diações cujos effeitos são mais interessantes para 
o nosso estudo são : a radiação vermelha e a 
actinica, que nós obtemos interpondo ao foco lu
minoso uma solução de bichromate de potássio, 
ou de sulfato de cobre amoniacal. 

Variando o titulo das soluções d'estas substan
cias podemos obter dois diaphragmas que divi
dem o espectro exactamente em duas zonas que 
se reúnem no verde. 

E ainda, para maior simplicidade, podemos 
servir-nos de vidros corados de vermelho, pelo 
protoxido de cobre, e de azul pelos saes de co
balto. 

Poder bactericida da luz 

O poder bactericida da luz, sendo d'uma 
grande importância pratica, tanto sob o ponto de 
vista therapeutico como hygienico, merece, para 
nós, especial attenção. 

Não me apoucarei pois no seu estudo. 
Downes e Blunt foram os que primeiro des

cobriram o poder bactericida da luz. 
As suas experiências consistiram em expor 

á luz solar, culturas microbianas, em tubos, con-
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tendo um liquido assucarado, alguns dos quaes 
eram protegidos por um envolucro de chumbo e 
os outros desprotegidos. 

Depois d'um tempo mais ou menos longo 
d'exposiçao, todos os tubos eram collocados numa 
estufa. Eis o resultado das singelas experiências. 

Os tubos desprotegidos estavam completa
mente estéreis; os outros povoados de colónias 
desenvolvendo-se normalmente. 

Ora as experiências de Downes e Blunt pe
cavam porque os seus auctores: 

a) não faziam selecção das espécies micro
bianas empregadas; 

b) empregavam um meio de cultura medio
cre, uma solução d'assucar, de tartarato d'amo-
niaco e saes mineraes; 

c) não excluíam a influencia do calor. 
As experiências, que mais adeante vamos 

citar, vão provar o defeito proveniente da falta 
de selecção microbiana; se umas bactérias são 
destiuidas em um tempo muito curto, outras pre
cisam d'um tempo, por vezes muito mais con
siderável. 

INFLUENCIA DA TEMPERATURA. — Este factor 
tem uma grande importância, se attendermos a 
que certas espécies microbianas são muito sen
síveis ao calor. Duclaux faz observar, a propó
sito do Aspergillus Niger e do Bacillus Ramosus, 
que na visinhança das temperaturas criticas, um 
grau, ou até meio grau de differença entre duas 
culturas, pôde produzir entre ellas differenças 
profundas. 
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I N F L U E N C I A DO MEIO D E CULTUKA. — Com 

effeito cada espécie microbiana tem o seu meio 
de cultura predilecto. As experiências de Downes 
e Blunt pecavam ainda por este lado. 

A solução por elles empregada, mistura 
d'assucar, de tartarato d'amoniaco e saes mine-
raes é um mediocre liquido nutritivo, que convi
nha pouco ás bactérias adultas, e muito menos 
ás novas. 

E' claro que este meio punha já as bactérias 
n'um estado de inferioridade, expondo-as a sof-
frer e a traduzir com exagero todas as influen
cias nocivas, mesmo as mais insignificantes. 

Duclaux (') n'uma revista scientifica das mais 
notáveis atrahe fortemente a attenção sobre esta 
questão do meio de cultura. 

Não se pôde fallar da acção bactericida da 
luz senão se a cultura bacteriana é feita com to
das as condições favoráveis ao seu desenvolvi
mento. 

Para as experiências terem todo o seu valor, 
é preciso pois proceder com methodo rigoroso; 
operar com uma espécie microbiana bem defini
da, empregar um meio de cultura bem apropriado 
e medir exactamente o tempo de insolação e ainda 
deveria acrescentar Duclaux, medir a intensidade 
luminosa do foco e a sua riqueza em raios chi-
micos. 

Como se verá, Duclaux, sendo mais preciso 

(') Duclaux — Tratado de microbiologia, t. i. Paris, 1898. 
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nas suas experiências do que Downes e Blunt, 
ainda pecou. 

PBSQUIZAS DE DUCLAUX.—As experiências 
de Duclaux feitas com o Tyrothrix scabur e um 
coccus encontrado no Ciou de Biskra, provavel
mente idêntico ao streptococo pyogenico, condu-
ziam-o ás seguintes conclusões: 

"l.o O grau de resistência, ao sol, dos espo
ros de diversos bacillos é variável com a espécie 
do bacillo, e para o mesmo bacillo, com a nature
za do meio de cultura; 

2.0 Não é quasi senão no fim d'um mez 
que estes esporos, conservados a secco n'um ba
lão de vidro, começam a tornar-se incapases de 
se desenvolverem em meio apropriado ; 

3.o Os coccos, aos quaes não se conhecem 
esporos, são mortos mais rapidamente do que os 
esporos dos bacillos ; 

4.o Os coccos são menos resistentes insula
dos a secco, do que n'um liquido de cultura; 

5.o A morte de todos os micróbios é tanto 
mais rápida, quanto mais forte é a insolação, e 
mais prompta ao sol fraco do que na obscuridade 
ou á luz difusa,,. 

A duração minima de resistência nas expe
riências foi de 12 horas em julho ; a duração 
maxima, de dois mezes para os esporos dos bacil
los insolados a secco. 
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* * 

Arloïng fez também experiências sobre uma 
espécie bem definida, o bacillus anthracis, orien
tando os seus estudos de modo a conhecer, ao 
mesmo tempo, as variações de virulência e de vi
talidade. 

E constatou que a luz do gaz bastava para 
retardar a evolução dos esporos semeados, mas 
não lhe alterava a virulência, emquanto que a do 
sol transformava as culturas em vacinas gra
dualmente atenuadas. 

Emquanto á duração necessária da exposição 
Arloïng chegou aos resultados seguintes: "que 
os esporos eram mortos em 2 horas no mez de 
julho á temperatura de 35°, ao passo que o my-
celio do mesmo bacillo só era morto em 30 ho
ras de exposição, quando em pleno desenvolvi
mento „. 

Roux que também fez experiências sobre o 
bacillus anthracis, chegou a conclusões bem diffé
rentes das de Arloïng: 

"l.o A vitalidade dos esporos expostos á 
luz do sol conserva-se até 29 horas, no mini-
mo, e até 54 no máximo. 

2.o Os esporos insolados ao abrigo do ar 
davam ainda bellas culturas no fim de 54 horas. 

A presença do oxygenio do ar activa pois a 
acção microbicida da luz. 

Vê-se, comparando as experiências, que Roux 
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chegou a resultados différentes de Arloïng em-
quanto á duração dos esporos. 

D'onde essa differença? 
Roux pensa que a explicação da anomalia 

constatada por Arloïng é devida a uma alteração 
do meio de cultura pelo ar e sol. 

Depois de muitas experiências Roux concluiu 
que o meio de cultura é profundamente modifica
do, no fim de 3 horas de insolação, o que o torna 
impróprio para o desenvolvimento dos esporos. 

Mas as modificações profundas, do meio de 
cultura, que já não permittem o desenvolvimento 
dos esporos, não são o bastante para obstar á 
proliferação do bacilo adulto. 

E é assim que, se n'um caldo de cultura in-
solado, que já não permitte a germinação dos 
esporos, semeamos, não os esporos, mas a bacte-
ridia filamentosa, ella pullula em abundância. 

Para se produzir a modificação do meio de 
cultura, é preciso a presença do oxygenio. 

Roux expõe ao sol, frascos de cultura cheios 
de caldo semeados de bacteridea carbunculosa, 
uns deixados abertos, com livre accesso do ar, 
os outros completamente cheios e fechados; no 
fim d'um certo tempo de exposição, os primeiros 
estavam completamente estéreis ; quanto aos fras
cos deixados fechados, até os esporos podiam 
germinar no mesmo caldo depois da insolação, se 
se trasvasava o todo n'um tubo arejado. 

Pansini fez uma serie de experiências que, 
por serem deveras interessantes e muito rigorosas, 
não resisto á tentação de referir: 

Pansini expoz ao sol, a temperaturas va-
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riando entre 32° e 34o culturas de bacillus an-
thracis, em gotta pendente; d'estas gottas era 
retirada uma de dez em dez minutos para lhe 
contar os seus germens pelo methodo de placas. 
O exame feito no dia immediato revelou: 

Lamina exposta 10' ao sol . . 360 
9 » 20' » » 130 
» 1) 30' » i> 4 
1) 1 40' » » 3 
» » 50' » ft 4 
» 1) 60' » » 5 
0 » 11 .10' » » 0 

Lamina testemu aha posta á mesma 
temperatura na obscuridade — 
2520 colónias. 

Os esporos insolados a secco davam os resul
tados seguintes : 

Lamina expo 3ta 20' ao sol 
» ft lh » » 
ft « 2h « a 
ft 3h » 

4h » 
ft 

» Í, 5^ >, ft 
ft « 6h » ft 
ft o 7h « ft 
ft ft 8h » ft 

Lamina posta na obscuridade 
colónias. 

-1015 

360 
280 
48 
30 
34 
8 
3 
3 
0 

Do estudo d'estes quadros vê-se que a acção 
da luz se faz sentir rapidamente nos primeiros 
minutos de experiência, mas que só se torna 
completa para as bacteridias passado 1 hora e 
para os esporos 8 horas. 

No estudo que temos feito do poder bacteri
cida da luz—de que resulta bem claramente a 
sua poderoso acção desinfectante, — não temos 



27 

avaliado quaes são as radiações mais activas nem 
sequer quaes são as activas. 

E' o que vamos fazer agora: 
Das experiências de Janowski sobre o bacillo 

typhico, resulta que as radiações mais activas 
são : as actinicas, violetas e ultra-violetas. 

Das de Kotaier, feitas sobre o bacillus 
psmdo-anthracás e micrococcus prodigiosus, de-
duz-se que a luz solar completa é mais activa. 

Geisler fez na mesma época experiências so
bre o bacillo typhico, comparando o effeito da 
luz eléctrica com o da luz solar. 

Collocou dois tubos semeados na obscuri
dade, dois ao sol e dois a um metro de distancia 
d'uma lâmpada d'arco de 1000 vellas. 

Conclusões: não ha differença qualitativa 
entre a luz eléctrica e a solar (até talvez a luz 
do arco seja mais rica em radiações actinicas) ; 
todas as radiações do espectro (excepto as ver
melhas) são contrarias ao desenvolvimento do 
bacillo typhico e tanto mais contrarias quanto 
menor é o seu comprimento d'onda. 

Depois as experiências de Arsonval e Char-
rin, de Ledux-Lebord, vieram confirmar as expe
riências já citadas. 

Finalmente vêm as experiências de Finsen 
e B! . 

Estes dois experimentadores, poseram de lado 
a luz solar, dizem, por ser muito inconstante, 
e muito desegual, e serviram-se da luz eléctrica 
fornecida por uma lâmpada d'arco que dá um 
debito constante, cuja intensidade luminosa sem-
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pre igual a si mesma, pode ser avaliada mathe-
maticamente. 

A sua lâmpada tinha uma intensidade de 
600 velas. A influencia do calor foi eliminada 
por uma corrente d'agua fria que regava a face 
da cultura exposta á luz. 

Bie para obter as radiações isoladas, inter
punha, entre a fonte luminosa e a cultura, re
cipientes de vidro de paredes planas e paralelas 
cheios com substancias coradas, previamente ana-
lysadas ao espectroscopio. 

Por este processo podem, á vontade, excluir 
uma ou outra parte do espectro, e exprimir nume
ricamente o poder bactericida de cada radiação. 

As suas experiências foram feitas sobre o 
bacillus prodigiosus, com nma lâmpada d'arco de 
35 am.peres e 46 volts. 

Os resultados são : as radiações vermelhas, 
alaranjadas, amaiellas e verdes impedem o des
envolvimento das bactérias em 6 minutos — em 
quanto que a mesma acção é obtida em um quarto 
de minuto por o espectro inteiro. 

A luz total é pois vinte quatro vezes, mais 
poderosa. 

O poder bactericida augmenta com a refran-
gibilidade, progressivamente até ao violeta. 

Pertence assim principalmente aos raios vio
letas e ultra-violetas. 

Se avaliarmos em 100 o poder bactericida 
da luz, 96 pertence aos raios chimicos e 4 7o só 
ás outras radiações. 



29 

EXPERIÊNCIAS DE FINSEK. — Finsen serviu-se 
de frascos chatos, cujas paredes eram endusi-
das de gélose peptonada, que elle semeava com 
culturas puras de bacillo d'Eberth, de bacterici-
dia carbunculosa, ou de bacillus prodigiosus. 

Cada frasco era revestido por uma folha de 
papel, branco do lado voltado para a luz, para 
obviar á absorção dos raios caloríficos, e preto 
do lado applicado sobre o vidro, para proteger 
a cultura da luz. 

N'este papel fazia aberturas redondas, e 
escrevia no vidro a tinta da China, números in
dicando os minutos de exposição á luz. 

Collocava então um frasco á luz solar di
recta outro á luz solar concentrada; depois pu-
nha-os dois dias na obscuridade : a simples 
vista permittia notar o resultado da experiência. 

Quando a luz tinha morto os bacillos no 
tempo marcado a nankin, os números appare-
ciam nitidamente impressos. 

As bactérias diziam o tempo de insolação 
precisa para as destruir. 

Não me poupei ao trabalho de relatar estas 
experiências sobre o poder bactericida da luz, 
em todos os seus detalhes, por me parecerem 
d'uma importância grande de que derivam con
sequências praticas de muito valor. 

Leredde synthétisa assim o resultado d'estas 
experiências : 

l.o "A luz gosa d'um poder bactericida con
siderável ; 

2.0 Esta acção pertence exclusivamente aos 
raios chimicos do espectro; 



80 

3.o Não ha espécie bacteriana capaz de re
sistir á acção da luz, se esta luz é bastante in
tensa e bastante concentrada e se o tempo da 
exposição é suficientemente longo,,. 

Demonstrado como está o poder bactericida 
da luz e do ar, justificada fica a razão porque, 
os tysiologistas, obrigam todos os seus doentes, 
a habitar quartos com boa insolação, e a conser
var as suas janellas amplamente abertas noite 
e dia. 

Não é já empiricamente que o clinico procede, 
mas sim scientificamente. 

Mas interessante é. verificar que, em antes 
d'estas experiências nos virem demonstrar tão 
grande verdade scientifica, já o clinico tinha des
vendado o segredo, pelos seus resultados práticos. 

Já Catão e todos os velhos romanos, com 
o seu espirito pratico, iam duas vezes por dia, 
ao seu solarium, enriquecer o seu sangue e oxy-
genar os seus tecidos n'irai banho prolongado 

'de luz. 
Quanto vale um bom espirito pratico ! 

ACÇÃO DA LUZ SOBRE O DESENVOLVIMENTO DOS 
ANIMAES.— Beclard foi o primeiro que em 1858 
estudou a acção da luz, das différentes radiações 
no desenvolvimento dos animaes. 

As suas experieucias foram feitas com os 
ovos da musca carnaria. 

Os ovos da musca carnaria foram collocados 
em campanulas de vidro de différentes cores. 

No fim de cinco dias todos os ovos tinham 
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dado vermes, mas todos desegualmente desenvol
vidos. 

Os mais desenvolvidos eram os das campa
nulas violeta e azul, e os mais atrazados da 
verde. 

Beclard classificou então as différentes radia
ções segundo a sua actividade crescente: verde, 
branco, amarello, vermelho, azul e violeta. 

Yung estudou o effeito de duas radiações, as 
verdes e as violetas, sobre différentes espécies 
de rãs. 

Em 1902 Leredde e Pautrier estudaram a 
influencia das radiações de comprimento d'onda 
différente, sobre o desenvolvimento de gerinos da 
rana temporária,. 

Os gerinos pescados no mesmo dia e no 
mesmo logar e conservados durante alguns dias 
n'uma campanula de vidro branco, não apresen
tavam nenhuma differença de tamanho, de gros
sura, nem de desenvolvimento. 

Então foram divididos em três lotes e dis-
tribuidos por aquários ; um no vermelho, outro 
no azul e o terceiro no branco, como testemunha. 

A' excepção das radiações, todas as outras 
condições eram eguaes: a alimentação era feita 
pela agua do mar, que enchia os três aquá
rios em que abundavam infusorios, daphnias e 
cyclops. 

A intensidade luminosa era grande e a mesma 
para os três aquários. 

No fim d'um mez, os gerinos do aquário ver
melho e os do azul faziam uma differença consi
derável. 
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Os do aquário vermelho estavam todos no 
estado de gerinos, ainda com a membrana caudal. 

Se um d'elles tinha já os seus dois pares de 
patas e respirava por pulmões, os outros não ti
nham sequer rudimento de patas. 

Os do aquário azul-violeta, já não tinham 
membrana caudal; os seus dois pares de patas 
estavam completamente desenvolvidos e respira
vam por pulmões. 

Surprehendidos pelos resultados das suas ex
periências, Leredde e Pautrier quizeram estudar 
a actividade cellular, única que podia explicar tão 
consideráveis differences. 

Para este estudo kariocynetico, Leredde e 
Pautrier utilisaram o gerino d'um batrachio 
urodelo, o trito oristatus, cuja membrana caudal 
é excellente para o estudo hystologico dos ele
mentos novos, cellulas conjunctivas, capillares 
em formação e cellulas epitheliaes em kario-
kinese. 

Crearam, durante três semanas, as larvas 
do tritão nos aquários vermelho e azul. Depois 
sacriflcaram-os e estudaram hystologicamenta as 
suas membranas caudaes e contaram 4:154 cel
lulas epidérmicas, com 52 figuras de divisão 
cellular, ou seja -fo de cellulas em kariokinese, 
para as preparações dos tritões creados no 
aquário azul, e só 2:613 cellulas epidérmicas, 
com 14 em kariokinese, ou seja ^ de elemen
tos cellulares em kariokinese para os creados no 
aquário vermelho. 

Leredde e Pautrier concluem que a luz exerce 
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uma influencia considerável no desenvolvimento 
dos seres, e que, de todas as radiações, são as 
violetas que mais activam os phenomenos de 
kariokinese. 

ACÇÃO DA LUZ SOBEE A ACTIVIDADE VITAL DOS 
ANTMAES.—Sob a designação sufficientemente 
vaga de "actividade vital,, eu vou estudar a 
acção da luz sobre a respiração e sobre a assi-
millação, medida pelas differenças apresentadas 
pelos animaes creados á luz e na obscuridade. 

ACÇÃO DA LUZ SOBRE A ACTIVIDADE VITAL. 
— Leredde e Pautrier demonstraram bem clara
mente, por as suas experiências sobre os gerinos 
da rana temporária que a luz activa eonside] a-
velmente o desenvolvimento dos animaes, tradu-
zindo-se hystologicamente, na experiência citada, 
por uma maior actividade cellular. 

Depois d'isto, Moleschott lembrou-se de es- • 
tudar as relações entre as quantidades de CO 2 

exalado por os animaes á luz e no escuro. 
Paia um lote de rãs verificou que essa rela

ção era de 125-100. 
E cegando as rãs viu a relação descer para 

115-100. 
Concluiu que a luz actua como excitante para 

oŝ  tecidos, augmentando a quantidade de any-
drido carbónico exalado. 

Em seguida analysou a acção da luz, estu
dando o effeito das radiações isoladas, e viu que 
a relação era: 100 para o escuro; 105 na luz 
vermelha, 113 na branca e 115 na azul-violeta. 

3 
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0 augmente é pois devido á parte chimica 
do espectro. 

Fubini, que operou sobre ratos, verificou que 
a relação era: 100 para o escuro, 111 para a 
luz vermelha, 137 para a luz branca e 140 para 
a azul-violeta. 

Chassanovitz, repetindo as experiências de 
Moleschott, confirmou os seus resultados e tor-
nou-os mais precisos; seccionou a medulla dos 
animaes em experiência e provou assim que a 
differença entre as quantidades de anydrido car
bónico exaladas á luz e na obscuridade, não eram 
devidas aos movimentos mais activos da rã á luz. 

Ainda com o fim de demonstrar que o au
gmente do CO2 exalado á luz, não era devido a 
movimentos mais activos, Fubini operou sobre 
animaes hibernantes, no momento em que elles 
estavam no seu somno de inverno. 

Apesar da ausência completa de contracções 
musculares, nos animaes submettidos á experiên
cia, a relação entre o CO2 exalado á luz e no 
escuro era de 100-76. 

A acção da luz parece pois augmentar a acti
vidade do chimismo respiratório, a oxydação dos 
tecidos, e esta acção parece pertencer só á parte 
chimica do espectro. 

DlFFERENÇAS DE PESO APRESENTADAS PELOS 
ANIMAES Á LUZ E NA OBSCURIDADE. N'este phe-
nomeno é que se deve procurar a explicação das 
diferenças de peso apresentadas pelos animaes 
segundo a sua permanência á luz ou no escuro. 

' Bidder e Schnidt, operando com gatos sub-
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mettidos ao jejuni, observaram que a perda de 
peso era maior á luz do que no escuro. 

Fubini, chegou a conclusões análogas com 
a rã. 

Yung operando com batrachios privados de 
alimentação, notou que elles morriam mais rapi
damente quando submettidos á influencia da parte 
chimica do espectro. 

Parece, pois, que a acção das radiações azues 
e violetas, produziam um consumo mais rápido 
dos materiaes de reserva. 

* 

INFLUENCIA DA LUZ NA ASSIMILAÇÃO E DESAS-
SIHILAÇÃO. —Já vimos a influencia da luz quan
do os animaes são submettidos á experiência em 
jejum, vejamos agora o que se verifica se os ali
mentarmos. 

Borisoff escolheu quatro cães da mesma côr 
e do mesmo peso, e collocou dois no escuro e dois 
á luz. 

E' claro que todas as outras condições eram 
eguaes, arejamento, alimentação, etc. 

Na primeira semana os cães mantidos á luz 
comeram mais do que os outros mas pesavam 
menos ; porém no fim do mez já pesavam mais do 
que os collocados no escuro 220gr'. 

A mesma experiência repetida com coelhos, 
deu-lhe resultados concordantes. 
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Para Borisoff a luz gosa d'um poder exci
tante sobre o organismo ; admitte que sob a acção 
d'esté excitante, as trocas se effectuam mais acti
vamente e que, ao mesmo tempo, os materiaes 
nutritivos se accumulam com maior facilidade. 

Examinando ao mesmo tempo o sangue dos 
animaes em experiência, Borisoff constatou que 
a luz não exercia nenhuma influencia na forma
ção, no numero das hematias, ou dos leucócitos, 
nem na proporção da hemoglobina. 

No emtanto Pott e Graeffenderg observaram 
que a absorpção do oxigénio, como a quantidade 
de hemoglobina, são mais consideráveis á luz do 
que no escuro. 

E segundo Yung são as radiações violetas 
que activam mais os phenomenos da nutrição, 
principalmente a assimilação. 

Como quer que seja, é fora de duvida, que a 
luz favorece o desenvolvimento dos animaes; e, 
pelas estatísticas de Malling-Hansen, que pro
vam á evidencia; que as creanças se desenvolvem 
mais rapidamente nas épocas e nos logares bem 
insolados, vemos que o homem tira immenso pro
veito da luz solar, principalmente da sua parte 
chimica. 

Do rápido estudo que acabo de fazer pode
mos concluir, franca e abertamente, que o melhor 
clima para estação climática, é o que satisfizer 
ás três condições: 1.° ter maior numero de horas 
de sol; 2.a maior intensidade luminosa; 3.a a 
maior riqueza em raios chimicos. 

Posto isto, qual será a região onde iremos 
encontrar o clima ideal? 
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Será de planície, beira mar ou outro ? 
Será de altitude? 
Segundo o meu modo de vêr, que resulta da 

leitura de estudos feitos por alguns auctores, e 
da minha observação de alguns annos já, que com 
elles está d'accordo, deve ser o clima de altitude. 

Porque com franqueza, eu abraço ampla
mente a opinião d'um auctor francez que diz: "A 
verdade mais evidente não deve ser para nós uma 
verdade sem a nossa intelligencia a vêr como tal. „ 

E quem assim não vae, caminha ás cegas; 
tropeçará no primeiro obstáculo. 

Com effeito, as pesquizas actinometricas têm 
demonstrado que, nas cidades, os raios solares 
peidem 40 e até 50 % do seu poder actinico, o 
que se concebe facilmente se attendermos a que 
as partículas solidas condensando em volta de 
si a humidade atmospherica formam um verdadei
ro diaphragma interceptor dos raios chimicos. 

P. Bernard diz que a intensidade actinica 
está na razão inversa do grau hygrometico da 
atmosphera. 

Com effeito, o ar puro e secco da montanha 
deve ser o mais rico em radiações activas. 

Na altitude, e principalmente na Gralheira, 
a riquesa em raios chimicos é considerável. A 
hyperpigmentação dos naturaes, a que attingem 
em alguns dias os hospedes da região, embora 
vão de um logar bem banhado pelo sol, dá-nos 
d'isso uma prova irrefutável. 

Na Gralheira, como nas outras altitudes, o 
augmente de peso é notável! Não é raro vermos 
um doente, que segue a sua vida de cura, com os 
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rigores que o medico lhe prescreve, augmentar 
2:000 e 2:100 grammas por semana! 

Ainda para a photographia o tempo de pose 
é pelo menos metade menor do que na pla-
nicie. 

Na Gralheira, devido á grande puresa atmos-
pherica, a intensidade luminosa é surprehen-
dente. 

A um doente africanista, um dos meus pri
meiros cuidados, foi regular-lhe a luz, que elle 
não podia supportar, abrindo ou fechando mais 
ou menos a janella do quarto. 

Nos primeiros dias de permanência na serra 
a todos custa supportar a luz, embora vão d'uma 
região de planície muito bem insolada. 

Quasi todos apresentam, no primeiro tempo, 
phenomenos de conjunctivae que aliás cedem fa
cilmente, com o resguardo da luz. 

O numero d'horas de sol é interminável, 12, 
13 e até 14, nos mezes de verão. 

Conclusão : A altitude é que reúne mais con
dições para satisfazer ás exigências de aerothe-
rapia — o ponto está em escolher bem a alti
tude. 

PROPRIEDADES RADIO-ACTIVAS DO AR ATMOS-
PHERICO.—Mr. Saake nos seus estudos compa
rativos entre o ar da planicie e o da altitude, 
reconheceu que o ar da altitude era 3 e até 5 
vezes mais radio-activo. 

Notando que com a altitude a differença de 
tensão eléctrica entre o ar e o solo augmenta, e 
conjugando este phenomeno com a maior radio-
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actividade da atmosphera na altitude, d'aqui re
sulta uma maior accumulação de substancias ra
dioactivas á superficie do corpo humano. 

E como Danyrz demonstrou que os raios de 
Becquerel exercem uma acção excitante sobre as 
funções vitaes e sobre os tecidos, ainda d'aqui 
deriva mais uma qualidade que valorisa o clima 
d'altitude. 

A' medida que a boa orientação e a civilisação 
forem chegando, o logar de reunião hade ser não 
nas praias exclusivamente como ainda succède 
entre nós, mas também na montanha, para onde 
vão actualmente só alguns francamente arrui
nados. 

Emquanto podem arrastar a aza, vão an
dando, da cidade para o campo, do camno para 
as estancias d'aguas, para as praias, etc., depois 
então — e só depois, — é que apellam para a al
titude que faça o milagre. 

Eu creio que no dia em que os nossos estu
dos sobre as altitudes portuguezas forem sufi
cientemente conhecidos, e que os nossos conheci
mentos medicos forem mais attentos e mais per
feitos, sobre diagnostico precoce da tuberculose, 
deixarei de ver esta vergonhosa miséria accome-
ter a altitude. 

A meu ver é bem preferível ver a altitude 
fazer prophilaxia do que therapeutica. 

Então o melhor que o medico tem a fazer, é 
ir educando o publico n'este sentido. 

Convenço-me que não teremos em breve se
não a louvar-nos do serviço prestado á lucta anti-
tuberculosa. E porque não se criam colónias de 
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férias e escolas d'altitude principalmente para as 
creanças débeis? 

Devido a bellas e louváveis iniciativas, nós 
temos já colónias de férias de planicie e beira-
mar, faltam-nos as d'altitude, — as melhores. 

E' curioso como começamos pelo peor. 
Será porque lá fora ainda não as ha estabe

lecidas na altitude? 
Então vamos devagar. Esperemos que ellas 

o façam, para depois semearmos as ideias que 
um dia germinarão. 

Sejamos pacientes. Devagar se vae ao longe. 
E aqui vamos nós sempre com o pão empres

tado, mas só quando já recesso. 
Forçoso é sahirmos de tão misérrima condi

ção, para termos vontade e iniciativa proprias. 
Conjuguemos pois os nossos esforços para 

vêr se em breve podemos tirar do nosso solo 
abençoado, quanta riqueza elle nos pôde dar. 

Nós desconhecemos muito ainda da influen
cia d'alguns factores, que entram na constituição 
d'uni clima, sobre o organismo humano, por 
exemplo: do estado eléctrico do ar atmosphe-
rico. 

Para remover esta deficiência, o melhor a 
fazer é mandar uma commissão de medicos, 
adquirir conhecimentos de physica indispensá
veis para a resolução do problema, e encarre-
gal-os depois do proveitoso estudo que só a elles 
compete. 

Criem-se depois mais observatórios meteoro
lógicos, nos logares que se afigurem aproveitá
veis a medicos bem experientes, e dêem-se os 
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logares n'elles creados, aos medicos educados 
para este fim, que poderão já conjugar os dados 
meteorológicos com a clinica, e tirar d'elles en
sinamentos de grande valor pratico, que actual
mente nos faltam. 



Região da Gralheira 

A região da Gralheira é um magnifico pla
nalto da Serra do Montemuro, situado a l:150m 

acima do nivel do mar. 
Este vasto planalto é formado de bellas pla-

nicies (algumas das quaes têm kilomètres de 
extensão), apenas separadas por pequenos outei
ros, ou minúsculos regatos. 

Ao centro do planalto, n'uma encosta voltada 
a nascente, está edificada a povoação da Gra
lheira, que dá o nome á região. 

A povoação da Gralheira, como de resto as 
outras povoações serranas, patenteiam a toda a 
gente que as visita um atraso que faz dó verifi
car, mormente comparando-as com aldeias serra
nas d'outras nações onde a cultura de espirito 
tem merecido todas as attenções. 

As nossas aldeias serranas são um conjun-
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cto, ou melhor, um amontoado de rudimentaris-
simas cabanas, que só têm por via de regra, a 
porta d'entrada, por onde se entra fazendo uma 
grande vénia ao dono do covil, ou quasi ajoe
lhando para não quebrar a cabeça; e uma mi-

Povoação da Gralheira 

nuscula fresta ou óculo, por onde entra a custo 
um feixe de luz. 

E como não têm chaminé, o seu interior é 
absolutamente fumado — magnificas camarás es
curas. 

Algumas vezes já me succedeu mandar acen-
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der luz, em pleno dia, para visitar o selvagem 
doente. 

No meio do aglomerado encontram-se algu
mas com uma janella rudimentar, e duas ou três 
com janellas ainda que pouco amplas. 

E' a civilisação que vem chegando a custo e 
como que a medo. 

Na maioria d'estas rudimentares cabanas, 
cujo reboco é o torrão, tal orno se arranca da 
montanha, vive o homem em promiscuidade, co
mendo quasi á mesma mesa, com todos os ani-
maes domésticos que alii superabundant : galli-
nhas, cabras, ovelhas, porcos e vaccas. 

Claro, a arte está menos ainda do que em 
esboço, sob qualquer das suas manifestações. Nem 
ao menos ha quem toque viola e ferrinhos. 

Se imaginarmos um homem corpulento, por 
via de regra, musgoso, vestido de burel, a trove
jar aos repelões, com uma entoação um tanto 
cantada, manhoso até á medula dos ossos, d'uma 
manha que bem mostra a sua curta intelligencia 
e grande ignorância, temos o typo completo do 
natural. 

O todo dá um quinteiro onde tudo vive ato
lado ... e em promiscuidade. 

Assombra como alli se vive e ainda mais, 
como se vive tanto. 

A média da edade dos naturaes deve ser 
entre os 60 e 70 annos. 

Se a povoação fosse hygienica, a longevi
dade, o século, devia ser frequente. 

Não vae muito longe que alli morreu uma 
mulherzinha com 114 annos! 
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Partindo d'esté povoado, perto do qual foram 
feitos os meus estudos, eu vou a traços largos 
esboçar a região. 

Assim affigura-se-me mais simples e mais 
claro; porisso o prefiro. 

Em frente da povoação, dirigindo-se para 
N. E., estende-se uma magnifica planicie, deno
minada a Alagôa de D. João, que tem seguros 
5 a 6 kilomètres d'extensao poi dois e meio de 
largura. 

E' admirável apesar da sua nudez. Esta pla
nicie, que é alagadiça no inverno, conveniente
mente drenada, aformoseada e arborisada, dava 
uma encantadora região sportiva de verão. 

E se o seu valor é grande como região para 
sport — é maior ainda, talvez incomparável, como 
região para o estabelecimento de colónias de fé
rias. 

E que diremos d'uma estação de montanha 
com altitude, para dispepticos, neurasthenicos, e 
ainda para cardíacos? 

E' opinião minha que os resultados deviam 
ser muito apreciáveis. 

Que me conste ainda não temos aproveitado 
a altitude para a estação estival de creanças; e, 
no emtanto, nada mais racional: pois, se ha lo-
gar onde as creanças se desenvolvam admiravel
mente, é na altitude. 

Se a altitude é d'um valor grande, hoje in
contestável, para tonificar o adulto cançado, en
fraquecido, esgotado, este valor resalta mais 
evidente ainda quando se trata da creança. 

A creança sã ou doente, é seguramente quem 
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mais beneficios colhe d'mna estação climática da 
montanha com altitude. 

A montanha com as suas horas intermináveis 
de sol, 12, 13, 14! com a sua puresa atmosphe-
rica, o seu ar puro e vivo, a sua grande intensi
dade luminosa, é a melhor fonte de riquesa or
gânica para o pequeno ser. 

Eu posso asseverar, por experiência, que é 
verdadeiramente surprehendente o aproveita
mento da creança na altitude. 

Eu tenho observado, ha três annos a esta 
parte, quatro creanças, filhas do digno professor 
d'esta localidade, que a meu conselho e do meu 
illustrado collega e amigo Manoel Pinto têm feito 
aqui a sua estação climática de verão ; os resul
tados colhidos são admiráveis. 

Estes pobresinhos eram o que se pôde cha
mar uma mizeria physiologica, —lymphaticos até 
á medula dos ossos. 

Fazia dó tamanha pobreza orgânica. 
Pois bem! hoje estas creanças, apezar da 

curta estação que fazem, — dois mezes, — estão 
completamente transformadas : comem com bello 
apetite, brincam todo o dia e têm um magnifico 
aspecto de saúde. 

E aqui está como a montanha ganha ao mar 
mais uma indicação. 

Devemos notar ainda, por ser digno de re-
gistar-se, que estas creanças são d'uma região 
montanhosa com 400 a 500™ d'altitude, mui
tíssimo bem arborisada — que sempre foi im
potente para imprimir aos débeis organismos 
o enérgico estimulo que lhe deu a altitude. 
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Mais evidente ainda resulta o valor da alti
tude, no caso presente, se confrontarmos as suas 
habitações da planicie e da montanha. A primeira 
é muito mais confortável e bem mais hygienica 
do que a da montanha que fica encravada na 
immunda povoação. 

Differirá então o seu modo de viver na pla
nicie ou na montanha? 

Em nada. Aqui e alli, vida d'ar livre. Tal
vez até, na serra, a liberdade não seja tão com
pleta, por estarem perto do pae que os obriga ás 
suas horas de estudo. 

D'onde então tão apreciável differença em 
resultados ? 

Certamente do clima d'altitude. 
D'estes casos que a clinica ha-de multiplicar 

a cada passo, resulta um valor incontestável 
para a altitude em geral e em particular para 
esta região. 

Serão concordes os resultados observados 
nas outras altitudes? 

Mais ou menos evidentes em todas as altitu
des se podem apreciar. 

Observei-os na Serra da Estrella e muito 
evidentes em Davos. 

Daremberg, no seu ultimo livro não se can
cã de apregoar os resultados colhidos pelas 
creanças no Valle de La Thorene (altitude 
l:200m), que tem muitos pontos de contacto com 
esta região; e os clinicos d'Aroza n'um artigo 
recentemente publicado na R. I. T. julgam a 
altitude d'um grande valor para as formas cirúr
gicas da tuberculose na infância. 
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Galeria de cura e observatório 

Todos estão pois d'accordo. 
Na região da Gralheira podemos com rela

tiva facilidade, dosear a todos, creanças e adul
tos, os passeios em terrenos planos e inclinados. 

Assim podemos dar mais ampla liberdade á 
creança, sem o risco de a vermos, a cada mo
mento, fatigada nas suas frequentes e obrigató
rias ascensões. 

A planície de kilometros em que faltei já, é 
um óptimo logar nara o pequeno ser, que pre
cisa de liberdade, ar puro e luz intensa para se 
desenvolver bem. 

4 
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A pequena distancia d'esta planície ha uma 
outra, denominada a Nave, que se dirige para 
S.-E., para os lados do Roção, outra pequena 
aldeia selvagem, que sendo pouco menos ex
tensa do que a primeira é quasi tão digna 
como ella de ser aproveitada. 

No cmtanto a sua situação, encostada do 
lado S. e poente á montanha que se eleva até 
l:400m acima do nivel do mar, faz-lhe perder 
o encanto da outra, apenas bordada por E. e W. 
de pequenas elevações de terreno. 

E ainda, por ficar aberta completamente para 
E., d'onde se faz sentir o vento mais dominante 
da região, o seu valor é dim inn ido considera
velmente. 

Mas ligada á Alagôa de D. João por uma 
estrada, que pouco dispendiosa seria attenta a 
sua proximidade, valorisa consideravelmente a 
primeira. 

D'esta ligação resultaria uma explendida 
planície, a 1:150m d'altitude, onde ninguém an
daria a acotovelar-se. 

Estas são as planícies mais dignas de nota 
da região. 

Mas para poente da povoação, ainda ha um 
pequeno valle, um pequenino trecho minhoto, e, 
n'uma altitude pouco superior, uma grande pla
nície, a Tijosa. 

O restante da montanha que completa a re
gião, eleva-se para S. e S.-W. em suaves incli
nações, a onde e onde sobrepostas de bellas pla
nícies que, como patamares amenisam a ascen-
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são á cumeada da serra, d'onde se gosa um 
panorama verdadeiramente encantado]'. 

O horisonte é vast ssimo ! 
D'aqui vemos para 8. da serra, Castro Daire, 

Vizeu, até á (Serra da Estrella! única que se lhe 
avantaja em altitude. 

E é mesmo só em altitude que a Serra da 
Estrella lhe é superior, como veremos no decor
rer d'esta exposição. 

Mas como aqui temos a altitude sufficiente e 
bastante, segue-se que esse mais da Estrella 
também perde de valor. 

A região é sulcada por cinco pequeninos re
gatos, bem bordados por faias, amieiros, salguei
ros e carvalhos seculares, que a aformoseiam im-
menso, e proporcionam ao touriste e ao enrista 
bellos passeios e magnificas sombras para repou
sar nos dias muito seccos e calmosos do verão. 

As margens ligeiramente accidentadas dos 
pequenos mas graciosos regatos, bem vestidas 
com os seus carvalhos musgosos, são d'uni a uti
lidade grande, no meio da nudez da serra. 

Amenisam muito a vista e dão á vida da mon
tanha um extraordinário attractive 

Eu não me cançarei nunca de mandar o cu-
rista que pôde, bem entendido, fazer as suas ho
ras de cura nos lindos bosques, quando ao ar 
secco da montanha ficar bem o correctivo, que o 
regato lhe dará. 

Alli respirará um ar mais puro ainda se é 
possive1, mais ozonisado, e calmará os seus ner
vos excitados. 

Estes lindos bosques, que a ignorância dos 
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Um trecho do regato 

naturaes, ainda não conseguiu derrotar, embelle-
zani e valorisam muito o planalto. 

"Região Sanatorial da Gralheira 

N'uni plano superior á Gralheira a uma alti
tude approximada de l:250m, jaz no esqueci
mento uma pequena bacia, ladeada de planícies 
com altitudes superiores de 30 a 40 m., esten-
dendo-se um para E. e o outro para S.-W., que 
seria, aproveitada e convenientemente corrigida, 
uma pequenina Davos portugueza. 
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Esta bacia é circnmdada de montanhas, exce
pto a N.-E., n'am pequeno espaço. 

O vento, que na região da Gralheira sopra 
geralmente com pouca violência, quando sopra, 
porque ha muitos dias no niez, e principalmente 

Uma ponte sobre o regato 

manhãs e tardes, que são duma calma absoluta, 
como se verá pelas minhas observações, podia 
alli ser sempre posto fora por importuno. 

Afigura-se-me d'uma grande facilidade con
seguir este grau de perfeição para a nossa bacia 
s anato rial. 
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Tanto basta arborisar era volta as monta
nhas que a bordara, cujo terreno se presta á ma
ravilha para isso. 

Arvores mesmo de pequeno porte bastam para 
pôr d'alli para fora a enervante ventania. 

Eu creio que cuidando já da plantação de 
arvores, adequadas á altitude, em quatro ou cinco 
annos, tínhamos a nossa pequenina Davos prom-
pta a apresentar-se a quem quer que fosse, por-
tuguez ou estrangeiro, sem nos envergonhar. 

Coroadas d'arvores, as montanhas circumvi-
zinhas, que já de per si fazem abrigo, o vento 
soffria no arvoredo o desvie sufficiente para não 
varrer a pequena bacia. 

Então a calma, devia ser alli sempre quasi 
completa. 

As duas planícies vizinhas, com perto de 
1300m acima do nivel do mar, uma das quaes, a 
que se estende para S.-W., muito ampla, valo
rizara consideravelmente a região sanatorial, 
porisso (pie lhe offerecem magníficos passeios 
em plano sempre amenisados por soberbos hori-
sontes. 

Ambas arborisadas e bem cuidadas, arrelva-
das, arruadas e com os indispensáveis bancos para 
repouso, etc., faziam d'esté cantinho da monta
nha o paraíso dos doentes do peito. 

Pena é que elle só seja utilizável no verão. 
O inverno é alli, como em todas as nossas 

altitudes (?), húmido era excesso. 
Este local tem para nós, portuguezes, um 

grande defeito — que é o de ser portuguez. E a 
mania do estrangeirismo é cada vez maior. 
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Esta é mesmo a sua grande falta, o unieo 
contra que lhe conheço. 

Se fosse possível dar-lhe o colorido d'uma re
gião estrangeira, principalmente suissa, haptisal-a 
até com um pesado nome allemão, tínhamos então 
uma região de valor; assim... é portugueza. 

Eu não visito este local da minha serra que 
não o lastime do despreso em que está, quando 
aproveitado, podia prestar relevantíssimos servi
ços aos pobres doentes do peito. 

E mais é para lastimar ainda, se attender-
mos á nossa grande deficiência de regiões climá
ticas d'altitude. 

Esta região, pela proximidade do Porto, terra 
por excellencia do tuberculosos, podia e devia, 
aproveitada, prestar-lhes incalculáveis serviços 
restituindo á vida muita gente votada a uma 
morte certa e próxima. 

A Região Sanatorial da Gralheira, ligada a 
Lamego, por uma estrada transitavel, distaria 
do Porto quatro a cinco horas de caminho, o que 
não será fácil conseguir, ]iara outra qualquer 
nas condições d'esta. 

Outra via d'accesso seria uma estrada que a 
ligasse com Mosteiro. 

Por aqui a viagem era ainda mais rápida e 
menos dispendiosa, dupla vantagem, que o preço 
excessivo da estrada contraria e exclue decerto, 
fazendo preferir a de Lamego que se obtém por 
uma bagatela. 

De resto se esta ligação a prejudica até certo 
ponto, alongando-lhe a distancia do grande cen
tro do Norte, compensa-a, ligando-a com uma 
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cidade próxima, que a abastecerá de tudo, re
partindo com ella as suas commodidades. 

Com um boccado de boa-vontade, iniciativa 
e dinheiro, mola real, tudo se conseguia. 

Esta região que eu designo pela denomina
ção de "Região Sanatorial da Gralheira,,, assim 
ligada por vias de communicação rasoaveis, sa
tisfaz como nenhuma actualmente conhecida, ás 
exigências da tysiotherapia moderna. 

Nenhuma das actualmente aproveitadas, Serra 
da Estrella ou Guarda, se lhe approximam sequer 
em valor. 

A Serra da Estrella, além dos nevoeiros fre
quentes que tem, mesmo no vera o, é açoitada, 
todos ou quasi todos os dias, por grandes ven
tanias, que põem em risco os doentes dos pulmões. 

A Guarda, também muito ventosa, embora 
menos, o sufficiente para as galerias de cura dos 
novos sanatórios construídos pela Assistência, 
voarem pelos ares, é demasiado quente no ve
rão, 32« á sombra! 

A "Região Sanatorial da Gralheira,, que tem 
como característica mais baixo grau hygrome-
trico e thermico e maior constância thermica, é 
muito menos ventosa. 

Aqui ha dias e dias —10, 15—seguidos em 
que o vento mal se faz sentir ! 

Então as manhãs e tardes calmas por via 
de regra, e d'nma pureza atmospherica incom
parável, são verdadeiramente encantadoras ! 

Se isto assim se passa actualmente no pla
nalto da Gralheira, onde eu hz os meus estudos 
que adcquo á Região Sanatorial, que visitava 
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vastas vezes para a confrontar, melhor é n'esta, 
e muito melhor será quando convenientemente 
cuidada. 

Actualmente temos isto em bruto tal como a 
deu a natureza; faltam-lhe os retoques. 

Dêem-se-lhe, e a "Região Sanatorial,, ficará 
a satisfazer esplendidamente bem ás necessida
des d'uma boa cura. 

A Região Sanatorial da Gralheira, é sulcada 
por um pequeno regato que, canalizado a mon
tante da região, a abasteceria de boa agua para 
todos os usos domésticos. 

Ainda em volta e em plano superior, ha fon
tes que não são para desprezar, se accaso o re
gato não for suficiente para o abastecimento. E 
como estão em plano superior e em logar de fá
cil captagem, e perto, o seu aproveitamento não 
deve ser de grande dispêndio. 

Como temos o leito do regato talhado na 
montanha a jusante da região será elle, dreno 
natural, utilizado para levar d'aqui todos os 
detritos orgânicos, completando assim a boa 
hygiene do sanatório imaginário. 

Ainda com a abundância d'agua que o pe
queno regato e fontes adjacentes darão á região, 
nós podemos corrigir, até certo ponto, o exces
sivo grau de seccura d'alguns dias de verão, o 
que é muito vantajoso, para todas as pessoas 
nervosas e doentes hemoptoicos. 

A presença do regato, longe de prejudicar a 
região, como parece á primeira vista, valorisa-a 
consideravelmente abastecendo-a de boa agua e 
limpando-a de todas as immundicies. 
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A' exclusão da arborisação, que alii é insi
gnificante, meia dúzia de arvores apenas, a re
gião possue tudo, como vamos vêr : 

Na encosta N. e n'uma planicie que se lhe 
sobrepõe ha magnifico granito para construcções. 

As madeiras também não são alli mais caras 
do.que na planicie. 

Assim temos nós um logar próprio para a 
edificação d'uma villasinha sanatorial— onde 
as construcções devem ser baratas, attente á 
proximidade e qualidade do material indispen
sável para as edificações. D'isto e da relativa 
barateza da vida na região, resulta uma grande 
vantagem para o curista: modicidade de preço 
na sua cura. 

Será assim uma região ao alcance de todas as 
bolsas, condição que a recommenda também muito. 

Que tem pois a região a contrariar o seu 
aproveitamento? 

As vias de communicação V 
Mas se estamos á espera de boas regiões 

para onde haja estradas transitáveis por auto
móveis, certo não as encontramos nunca. 

A propósito vem recordar o que ha poucos 
annos fez o governo d'entao, a instancias do 
Dig.mo par do Reino Bandeira (Joelho. Mandou 
estudar as altitudes portuguezas proprias para o 
estabelecimento de sanatorios; mas que tivessem 
já fáceis meios de accesso. 

Não querendo entrar na critica da orienta
ção do governo, em mandar um engenheiro em 
vez d'um medico proceder a taes estudos, nem 
na do relatório apresentado pelo tenente-coronel 
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Souto Rodrigues, encarregado d'esse estudo, que 
lhe custou, estou bem certo, enormes fadigas, 
apenas verifico, não se lhe ter deparado nenhuma 
região que satisfizesse a tamanha exigência, o 
que a ninguém surprehende. 

Melhor teria sido mandar-lh'as procurar com 
os sanatórios já construídos pela natureza. 

E n'isto se cifrou a iniciativa do governo. 
Valerá mais a iniciativa particular? Creio 

que não. 
Claro, tudo que o governo fez, foi tão so

mente para satisfazer ao illustre Par do Reino, 
e não para conseguir obra util. 

Nós não temos estradas na planicie quanto 
mais na altitude. 

Essa está votada a mais absoluto desprezo 
ainda, apezar de poder, bem aproveitada, enri
quecer consideravelmente o paiz em cereaes, prin
cipalmente milho e centeio. E com uma arbori-
sação bem comprehendida e bem escolhida, além 
do embellezamento e de melhorar consideravel
mente as condições hygienicas de todo o paiz, 
seriam mais uma fonte de riqueza as suas ma
deiras. 

N'este ponto alguma coisa temos feito, em
bora de pequeno alcance, para o que ha a 
fazer. 

A Serra da Estrella, do lado de Manteigas, 
até l:200in, é regularmente arborisada. O Gerez 
também está sujeito ao regimen florestal. 

Mas o resto, que é muito, está completamente 
despresado. 

Desleixo, despreso e ignorância, é tudo o que 
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o povo em geral e principalmente o serrano, deve 
aos governantes. 

Por isto, fica fiem claramente demonstrado, 
que nada ha a esperar da iniciativa dos poderes 
públicos. 

E da iniciativa particular podemos conseguir 
mais alguma coisa? 

Creio que não ; mas o futuro o dirá, e oxalá 
me desminta. 

0 nosso povo é rotineiro; e isto é uma coisa 
relativamente nova para nós. 

Se apresentássemos a região, não como d'alti
tude, mas como estancia d'aguas, o capital seria 
em barda. 

O capitalista, salvo honrosas excepções, não 
arrisca o seu capital em obras humanitárias, mas 
sim aonde se lhe offereça um juro bem garantido, 
ou que ao menos se lhe afigure bem remunerador. 

Isto não quer dizer que o capital corresse 
risco de ficar improductivo na exploração de 
regiões d'esté género, não. Aqui o capital tem 
até um largo futuro—que o capitalista desco
nhece. 

Atraso, sempre atraso. 
Eis a razão porque não se erguerá ao menos 

tão cedo, do seio da serra, a edificação na Região 
Sanatorial. 

Se nós fossemos um povo de iniciativa, o es
tudo d'esta região vinha tirar-nos de sérios em
baraços, e preencher uma grande lacuna. 

Pois não é verdade que medicos e doentes se 
vêem em séiias difficuldades quando lhes é pre
ciso recorrer a estes conhecimentos? 
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A verdade é que actualmente não temos re
giões que satisfaçam como esta, e ainda as que 
temos são insufficientes. 

E' pois de grande vantagem o conhecimento 
de logares que possam ser utilisados para .a edifi
cação de sanatórios ou que sirvam para regiões 
sanatoriaes. 

Certo de que os nossos conhecimentos medicos, 
n'este assumpto, são escassos; tendo visto, como 
medico e como doente, as innumeras difficuldades 
que ha para vencer, quando precisamos de re
correr a estes estudos, resolvi logo que conheci 
esta região estudal-a, e dar publicação aos es
tudos que d'ella fizesse. 

Se este estudo resultasse perfeito e completo, 
minha dupla preoccupação, eu seria bem satisfeito 
com a minha obra, tão certo estou da sua utili
dade pratica. 

Mas infelizmente vários motivos, alguns dos 
quaes imperiosos, obstaram a que o estudo, que 
hoje apresento ao illustradissimo jury que vae 
julgar-me, resultasse perfeito. 

A. falta de merecimento do auctor, a impos
sibilidade de fazer uma estação completa de todo 
o verão ; a falta de instrumental registador que 
por ser d'um preço muito elevado, não utilisei, 
a falta de saúde ' e os grandissimos desgos
tos que durante a época em que fiz estes estudos 
me feriram gravemente, são razões mais que 
sufficientes para tolher a minha despretenciosa 
obra. 

Mas, como os estudos feitos são o bastante 
para illucidar os ill listrados collegas que por ca-
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sualidade me lerem, e as necessidades d'estes es
tudos são grandes e a lei me impõe o dever de 
apresentar uma these para conclusão do curso, 
resolvi apresentar já este trabalho. 

Certo de que o meu trabalho é imperfeito, 
apenas me conforta a consciência tranquilla de 
quem tem cumprido um dever. 

E se todos os collegas seguissem o exemplo, 
dando-se ao trabalho de estudar as suas regiões, 
em poucos annos teríamos a climatologia medica 
do paiz feita, e preenchida esta grande lacuna. 

Com os nossos estudos de climatologia feitos, 
acaso precisávamos de mandar todos os dias os 
nossos doentes para o estrangeiro fazer estações 
climáticas V 

Certamente não. 
Estudem-se as altitudes utilizáveis para o 

verão — que dificilmente terão rivaes lá tora — ; 
e as planícies utilizáveis para o inverno, que as 
temos, indubitavelmente, e podemos desde logo 
prescindir do estrangeiro. 

Com estes estudos completos, damos commo-
didades incomparáveis aos doentes, facilitamos-
lhes o tratamento, pois nem todos podem com 
viagens longas e dispendiosas e estações caríssi
mas, arrumadoras para qualquer bolsa ; économi
sâmes grandes sommas, ainda com a grande van
tagem de todo o dinheiro que o doente dispende 
na sua cura, ficar em Portugal. 

D'aqui uma grande vantagem para todos. 
Esta é pois mais uma razão e bem ponderá

vel, jiara realizarmos os nossos estudos climaté
ricos. 
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Ao mesmo tempo que fazia estes estudos, eu 
quiz estudar também uma região de planicie com 
400m d'altitude, n'um logar muito bem arbori
zado; mas foram taes as difficuldades a vencer 
que me forçaram a desistir do meu intento. 

Esta região de planicie, ou melhor, de mon
tanha, está situada nas faldas da mesma serra, 
podendo-lhe servir (1'estação intermedia. Tinha 
muito valor como complemento da região d'alti
tude. 

Utilizadas as duas regiões, satisfaziam para 
o inverno e verão, para os doentes em bom es
tado. 

Para os outros, forçoso era procurar-lhes 
clima mais ameno e menos húmido do que seria 
por vezes a região destinada a estação de in
verno. 

Para estes, procurar-se-ia logar nas costas 
do Algarve que satisfazem tão bem, como as 
costas mediterrâneas dos francezes. 

* 

* * 

Como se devia aproveitar a região sanatorial 
da Gralheira para o tratamento da tuberculose? 

N'esta região cuja forma é approximadamente 
a d'um circulo, eu fazia construir no semi-cir-
culo com exposição francamente S. um sanatório; 
e pequenos chalets, home-sanatorios, expostos, 
uns, a S.-E., outros a S.-W. 

Todas as construcções teriam um numero 
d'horas de sol tal que fariam o espanto e a inveja 
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dos collegas davosianos, que se ufanam por o seu 
Davos ter em média 4 a 5 horas ! A nossa re
gião serrana teria pelo menos o dobro em qual
quer mez, excedel-a-ia muito mais ainda em junho, 
julho e agosto! 

Com a orientação que eu me propunha dar á 
edificação n'este local, nós conseguíamos uma re
gião sanatorial feita á custa de home-sanatorios. 

O home-sanatorio é o ideal para o tubercu
loso. 

Eu convenço-me que os resultados colhidos 
no home-sanatorio, desde que o doente observe 
religiosamente os preceitos medicos, são me
lhores do que no sanatório. O aconchego da fa
mília e a boa disposição d'espirito que esta vi
da de familia dá ao doente são factores de grande 
importância para a cura. 

Também se me affigura este regimen dos 
chalets o mais acceitavel entre nós. 

Em conclusão: Na "Região Sanatorial da 
Q-ralheira,, não se devem construir grandes sa
natórios, mas sim home-sanatorios ; 

O sanatório deve ter só a capacidade suffi-
ciente para receber os doentes que não tenham, 
não queiram, ou não possam levar as suas fa
mílias ; 

O home-sanatorio é mais commodo, mais eco
nómico, e deve fructificar melhor em resultados 
práticos do que o sanatório ; 

O home-sanatorio é melhor e mais ampla 
escola ; 

Aqui, o medico educa ao mesmo tempo o 
doente e a familia; 
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Ainda no horae-sanatorio fazemos prophyla-
xia mais digna d'apreciar-se, pois educamos e 
tonificamos ao mesmo tempo a família do doente, 
que seria,—quem sabe? — dizimada mais tarde 
pelo damninlio bacillo! 

Eis pois as múltiplas razões porque eu pre
tiro o home-sanatorio. 

Castello da Pena, proximo da Região Sanatorial 

Resumindo : 
A região da Gralheira com as suas vastas 

planícies, onde é possível estabelecer todos os 
jogos d'ar livre, as suas montanhas em suaves 
aclives e bem povoadas de caça variada : rolas, 
codornizes, perdizes, coelhos e lebres, satisfaz a 
todas as exigências d'uma boa região esportiva. 

A região da Gralheira com as suas planícies 
onde a intensidade luminosa e pureza atmosphe-



m 

rica são inexcediveis ; as horas de sol interminá
veis, 12, 13, e até 14! é magnifica para o es
tabelecimento de colónias de férias. 

A Gralheira com a sua bacia que eu baptisei 
Região Sanatorial, cujo clima é bem caracteri-
sado pela sua constância thermica, nunca de
masiado quente, pelo baixo grauhygrometrico, ex
traordinária intensidade luminosa e grande ri
queza em raios chimicos, é d'um valor incontestá
vel para o estabelecimento d'uma linda Villa Sa
natorial. 
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Observações meteorológicas de setembro de 1907 

Horas da observação 
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Observações meteorológicas de julho de 1908 

Horas da observação 

9 12 3 9 

01 

3 

ta u 3 
u 
cg a 
S 
OJ 

o 

3 aj 
« p 

>> 
J3 

0 
e 
V 
> 

u 
3 
u 
V 
a. 
£ 

o y 
3 S 2 
os C C •s 5 aj 

°& > 
.G 

M u 
3 
u 
V 
a. 
E u h 

0 
o 
'C 

3 aj 

£ e a 2 s> 

0 
c 
> 

CU 
U 
3 
« 
OJ 

a, 
Ë 
(U 

H 

0 
y 

3 aj 
2 Ë 
o 2 

J3 

0 
c 
> 

S 8 

™ j - . 

s s 

M a o 
.« ë 
•tu S 

>, 
.3. 

18 
li) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

16 
16 
15,5 
14,2 
21 
20 
20,5 
16 
18,5 
19,5 
20 
19,5 
18 
19 

50 
45 
47 
57 
34 
47 
51 
59 
(56 
51 
67 
46 
55 
46 

N W / 
NE 
G 
G 
G 
G 

NW 
NW 

C 
li 
E / 
E/-' 
li 
li 

19 
18,5 
22 
23 
23 
22,5 
19 
21 
23 
25 
24,5 
20.5 
21,5 

38 
36 
38 
44 
44 
58 
58 
59 
41 
29 
31 
40 
27 

NE 
Nli 
C 
E 

NW 
N W / 
NW 
SW 
sw/ 
sw/ 
EF 
E / 
E / 

18,7 
21 
20 
23,5 
22 
22 
21,5 
19,5 
21 
22 
26,8 
26.8 
24 
24 

34 
34 
33 
30 
45 
58 
49 
58 
59 
54 
33 
29 
29 
33 

N W / 
NW 
Nli 

N W / 
S W / 
N W / 
N W / 
MW/ 
SW 
SW 

F 
li/'' 
E / 
W 

10,7 
14 
12,5 
16 
17 
16,5 
14 
14,9 
11,8 
20 
21,2 
20,5 
19 
19,5 

56 
57 
54 
53 
46 
50 
50 
76 
71 
47 
45 
40 
30 
38 

NW/'' 
l i / ' 
G 
G 
G 

W / 
G 
G 

EC 
ne 
EC 
l i / 
C 
W 

15,1 
17,5 
16,6 
18,4 
20 

17,8 
49,6 
17,1 
17,1 
2 i , l 
23,2 
22,8 
20,3 
20,9 

48 
30 
42 
44 
42 
49 
52 
62 
66 
48 
48 
36 
38 
36 

18,1 50,7 19.5 38 22,3 44 16,3 50.7 19,7 45 

Médias das horas Médias 
mensaes 



Observações meteorológicas d'agosto de 1908 

H o r a s da observação 
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M é d as d a s h o r a s M é d i a s 
m e n s a e s 

1 ) Trovoada. 
*) Idem. 
3 ) Fortes aguaceiros. 
4 ) Chuva. 
5 ) Idem. 
6 ) Chuva e nevoeiro que levanta, aos boccados, permitt indo sahir de casa. 
8 ) Nevoeiro das 6 ás 7 da tarde. 
9 ) Saturado, céu limpo. 



As letras f, ff, F, FF, postas corno indice das que 
indicam o rumo do vento, têm o seguinte valor:/, vento 
muito fraco ; ff, vento fraco ; F, vento forte, mas não 
incommodativo ; FF, forte. 

A letra que designa o quadrante d'onde sopra o 
vento empregada só, traduz uma serenidade atmosphe-
rica que se pôde chamar calma, sem grande erro: é dif-
ficil apreciar o rumo do vento. 

Assim temos que o numero de dias calmos ou 
quasi calmos, é considerável na região da Gralheira. 

C exprime a serenidade absoluta de atmosphera. 
Desde que não empreguei um anemómetro, claro 

que só assim posso exprimir o valor da intensidade do 
vento. 

Convém notar ainda que muitas manhãs — o maior 
numero—são d'uma serenidade absoluta até perto das 
nove horas, occasião em que se faz a primeira obser
vação, geralmente já prejudicada. 

Fica pois registado que as manhãs e as tardes 
são, por via de regra, d'uma calma completa. 

São estas pois as boas horas para o exercício ao 
ar livre. 

Não ha vento, nem calor, nem frio, nem humidade; 
que melhor e mais aprazível occasião se quer? 

0 resto do tempo repousa-se ao ar livre, lendo, 
cavaqueando ou dormindo a clássica sesta depois do 
jantar; e quem dormir antes e depois, não é, bem se
guramente, o que peor aproveita o tempo. 
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* * 

Como se vê pelos quadros meteorológicos, as mi 
nhas observações estão longe de ser completas e per
feitas; no emtanto a sua analyse já nos dá uma ideia 
bem clara de quanto vale a região. 

Os quadros não são completos, precisos, rigorosos; 
e não o podiam ser, desde que eu não fiz as observações 
com instrumental registador, que traduziria todas as 
variantes atmosphericas sem nada perder. 

Não me faltou vontade de adoptar para as minhas 
observações esse commodo e bom instrumental, mas a 
minha bolsa, bastante depauperada, não me tolerou tão 
luxuoso observatório. 

Tive pois de cingir-me a um barómetro, um ther
momètre de maxima e minima e um psychrometra. 
que me faziam a arreliadora partida de tudo perder, 
quando eu por acaso me demorava mais n'um passeio, 
etc. E é que nunca sahia d' isto; agradava-me o passeio, 
arreliava a observação perdida que me prejudicava todo 
o trabalho feito. 

Traduzamos então em palavras o que nos dizem 
os quadros meteorológicos taes como os pude obter: 
O clima da Gralheria é um clima temperado, cuja tem
peratura é d'uma constância considerável, não se afas
tando nunca muito dos graus 15° e 20°, considerados 
óptimos pela pratica e pela experiência para o bom 
funccionamento da complicada machina humana; o seu 
grau hygrometrico permitte-lhe entrar, na classificação 
de Weber, com a designação de muito secco. 

E' pois um clima d'altitude média muito secco, tem
perado, cuja temperatura é muito constante. 

E se attendermos a que a Gralheira é muitíssimo 
bem insolada, chegando a ter 14 horas de sol nos 
mezes de verão; á sua intensidade luminosa, riquesa 
em raios actinicos e pureza atmospherica, qualidades 
que difficilmente serão excedidas, e ainda á ausência de 
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poeiras e serenidade atmospherica e pouquíssimo ne
voeiro, resulta que a Gralheira gosa de todas as pro
priedades d'um clima imminentemente tónico. 

Convém notar que a temperatura devia baixar e 
tornar-se mais constante ainda, se as observações fos
sem feitas na Região Sanatorial, que tem mais 50m d'al
titude e é muito abrigada dos ventos dominantes na 
região. 

Em conclusão: A Região Sanatorial da Gralheira, 
com a sua temperatura primaveril, a sua prodigiosa 
insolação, o seu baixo grau hygrometrico e serenidade 
atmospherica, e quasi ausência de nevoeiros, satisfaz 
plenamente ás exigências da tysiotherapia moderna. 

Passo pois a concluir francamente que a Região Sa
natorial da Gralheira, é, actualmente, a melhor que te
mos para a construcção de sanatórios. 

Theoricamente a região satisfaz para o estabeleci
mento de sanatórios. Vejamos o que diz a pratica, 
uma vez que a temos já, embora escassa. 

OBSERVAÇÃO I 

F., solteira, 20 annos de edade. 
Os seus antecedentes pessoaes e hereditários são 

maus; foi sempre doente, tendo já em creança apre
sentado rebates pulmonares; os irmãos têm morrido to
dos de tuberculose pulmonar, excepto um que se cu
rou. Uma tia paterna morreu tuberculosa. 

O pulmão direito d'esta doente está francamente 
attingido no vértice até á terceira costella. Tem tido 
muita tosse, e por vezes, expectoração sanguínea; está 
muito magra e, principalmente, muito falta de forças: 
um passeio de 100"' em plano, tanto basta para a dei
xar cansada. 

Tem-lhe faltado o apetite, sendo-lhe difficil ali
menta r—se. 
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Sobe para a Gralheira no dia 20 de junho de 
1905, com o fim de fazer uma estação climática. 

A casa que foi obrigada a habitar, uma das pou
cas que já têm rudimentos da janella, está mettida no 
meio da immunda povoação, o que a torna muito pouco 
hygienica. 

Mas, á falta de melhor, foi utilisada assim, ser-
vindo-lhe só para passar a noite. 

A doente repousava todo o dia, e todos os dias, fora 
da povoação, em pleno ar livre, onde lhe iam levar todas 
as refeições. 

O apetite apparece e aviva-se dia a dia; a doente 
principia a alimentar-se com prazer e lucra a olhos 
vistos. 

Ho fim de 15 dias de repouso quasi completo, 
principia com os seus passeios; e dois mezes depois 
pesa mais 8 kilos e pôde considerar-se francamente con
valescente. 

Desce á planície, onde apanhou bastante calor e 
perde 2 kilos do peso ganho; aterrada, subiu logo para 
a serra, que lh'os restituiu em pouco tempo. 

O estado local resentiu-se ligeiramente. 
Fez mais um mez de serra, donde desceu com 10 

kilos de peso a mais do que tinha ao iniciar a cura. 
Passa o inverno muito bem, sem incidente digno 

de nota, e no anno seguinte fez nova estação, para con
solidar a sua cura. Hoje é d'uma robustez capaz de 
fazer a inveja de muitos que nunca soffreram dos pul
mões. 

Esta doente todos os annos vae fazer uma tempo
rada de descanço, no verão, á serra que lhe restituiu a 
vida. Educou-se na sua cura, deve resistir. 
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OBSERVAÇÃO II 

F., solteira, creada de servir, 25 annos de edade. 
Antecedentes pessoaes e hereditários bons. 
Fez duas creações seguidas que a deixaram exte

nuada. 
E' clinicamente uma tuberculosa. N'esta doente é 

clara a infiltração do lóbulo medio do pulmão direito. 
Transpira abundantemente, mal adormece; sente-se 

muito fraca, tem pouco apetite e alguma tosse. 
O que mais a impressiona é a transpiração abun

dante e o pouco apetite. 
Sobe para a Gralheira a 20 de junho de 1905. 
Trabalha o que as suas forças lhe permittem; o 

restante do tempo descança ao ar livre. 
Alguns dias depois o apetite aparece, começando 

a doente a alimentar-se razoavelmente. 
A não ser a diminuição da transpiração nocturna e 

a melhora do apetite, então consideravelmente augmen-
tado, tudo se mantém 30 dias depois, como á chegada á 
serra: o estado local e geral, não soffreram alteração 
apreciável. 

Permanece mais dois mezes na serra, d'onde volta 
restabelecida. 

Um anno depois teve um parto que em nada alte
rou o estado do seu pulmão. 



so 

OBSERVAÇÃO I I I 

F., 27 annos de edade, casada. 
Antecedentes pessoaes e hereditários maus; todas 

os irmãos foram attingidos da tuberculose pulmonar, 
de que morreram dois, restando-lhe dois curados. Uma 
tia paterna morreu tuberculosa. Foi uma grande dys-
peptica. 

Esta doente tem os dois vertices pulmonares in f i l 
trados, sendo mais manifesta e mais extensa a infi ltra
ção á esquerda; tem alguma tosse e faz por vezes ex
pectoração hemaptoica. Temperatura 38° á tarde. 

Apesar do pouco apetite, alimenta-se bem, "come 
porque precisa de viver,, e mantém assim um estado ge
ral satisfatório. 

Sobe para a Gralheira no f im de agosto de 1906. 
Como faz temperatura, é condemnada ao repouso com
pleto. Ao 10.° dia a temperatura está normalisada, per-
mittindo-lhe então iniciar a sua vida d'ar l ivre. 

O apetite torna-se devorador, conduzindo-a a uma 
super-alimentação exaggerada, que foi preciso frenar, por
que lhe provocava desarranjos intestinaes. 

Engorda d'utna maneira prodigiosa, o que não 
conseguiu na planície apesar da sua boa alimentação, 
que aliás lhe sustentou um razoável estado geral. 

Fez uma estação de dois mezes e meio, no f im da 
qual se podia considerar livre da terrível doença; conti
nuou durante todo o inverno no seu regimen de cura. 
A sua cura mantém-se apezar do terrível paludismo 
que att ingiu já depois de curada — e d'uni parto labo
rioso, que teve emquanto era impaludada. 
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OBSERVAÇÃO IV 

F., 26 annos de edade, solteiro, trabalhador, natu
ral da Gralheira. 

Este doente, de constituição robusta, sem antece
dentes pessoaes e hereditários dignos de menção, é 
aconselhado pelos medicos a retirar de Lisboa, onde 
trabalhava n'uni armazém de vinhos. 

Vem para a Gralheira no principio de julho de 
1907, onde o vi em agosto do mesmo anno. 

O doente apresenta lesões ainda bem claras na 
face anterior do pulmão direito, na região sub-clavia; 
mas já onde a onde evidentes signaes de neo-cicatrizes. 

Este doente, que tem uma grande força de vontade, 
alimenta-se muito bem. 

Come leite com pão até lhe chegar com o dedo, 
como elle diz na sua pittoresca linguagem. 

Ainda em Lisboa, chegou a comer a carne como 
vem do talho — tal a sua força de vontade para se ali
mentar. 

Tinha ouvido dizer que a carne assim fazia melhor. 
Passa o verão todo na serra e ainda o inverno. 

Está curado. 

OBSERVAÇÃO V 

F., 42 annos de edade, natural da Panchora, casada. 
Antecedentes pessoaes e hereditários bons. 
A doente tem fusão nitida em toda a vértice do 

pulmão direito; e na parte anterior, na região sub-cla
via, signaes covitarios. 

Faz uma pleurisia, que no momento actual, apre
senta um derrame já considerável. 

O liquido é límpido, claro e citrino. 
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A doente tosse e expectora abundantemente. A 
expectoração tem sido por vezes hemoptoica. 

A temperatura é, na occasião da consulta (5 h. 
da tarde), de 37,8. 

Esta doente passa o resto do verão e todo o in
verno na serra sem a menor perturbação. Este anno tive 
occasião de verificar que as lesões pulmonares tinham 
retrocedido muitíssimo, a ponto de permittir já que a 
doente acompanhe os seus gados para o monte e tenha 
uma vida despreoccupada, de modo a dizer-se curada. 

A cavernula está enxuta e quasi curada. 
O derrame reabsorveu-se. 

OBSERVAÇÃO VI 

F., 64 annos de edade, casado, proprietário, natu
ral da Gralheira. 

E' um grande asthmatico, já com lesões extensas 
em toda a arvore aérea. 

Os accessos de dispnéa são frequentes e fortís
simos. 

Passa os seus dias n'um quarto, que nunca é are
jado, pelo receio que lhe incutiram do ar "que lhe des
pertaria os accessos asthmaticos,,. 

Como se um doente, n'estas condições, pudesse 
prescindir do que é indispensável a toda a gente, — o 
ar puro. 

N'este quarto respira-se uma atmosphera nausea
bunda, mais propria para envenenar do que para man
ter a vida. 

O doente é aconselhado então a trocar o quarto-
bocete pelo ar livre. 

Convence-lo não é tarefa fácil; mas depois de muito 
trabalho fica o homem resolvido a iniciar a sua nova 
vida, com a recommendação bem expressa de se res
guardar das correntes d'ar. 
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Alguns dias depois o doente sente-se melhor, me
nos dispneico; pudera não! 

Então principia a cavalgar uma manhosa burra, que 
lhe faz a partida de o estendar no chão, fraeturando-lhe 
duas costellas. 

Está com uma dispnéa violentíssima, quando lhe 
são compostas as costellas. 

Apesar de muito sombrio prognostico posto, as 
costellas consolidam e o homem ainda hoje vive a pas-
sear-se pela montanha. 

Este doente que tem, sem duvida, o campo da he
matose muito reduzido, todos os annos me causa uma 
immensa surpresa, ao mesmo tempo que me dá um 
desmentido formal ao sombrio prognostico. 

Na Gralheira atesem pulmões se vive! 
No verão de 1906 vimol-o, eu, Francisco Moreira 

e Manoel Pinto, com oedema generalisado, e signaes evi
dentes de brigtismo. 

Pois apesar de tudo, lá vae vivendo, fazendo sem
pre um desmentido vivo aos mais sombrios prognós
ticos. 

Agora quando o oedema começa a invadil-o, põe-
se em descanço e alimenta-se a leite, como lhe foi acon
selhado. 

Dias depois tudo passa, excepto os velhos acces-
sos asthmaticos, que sempre o importunam. E positiva
mente na serra não morre. 

OBSERVAÇÃO VII 

F., 18 annos de edade, solteiro, alfaiate, natural da 
Gralheira. 

E' mandado de Lisboa, onde trabalhava no seu 
officio, para ares. 

Tem os pulmões ambos em fusão, já com lesões 
bem adeantadas na região sub-clavia esquerda. 
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Temperatura, 37,4 na occasão da consulta, 11 ho
ras de manhã. Pulso muito frequente, 103 pulsações. 

Ainda em Lisboa fez grandes hemoptises. 
Sobe para a serra no principio de julho de 1907. 
Passa alli parte do verão, colhendo bastantes resul

tados. Volta para Lisboa, d'onde regressou aconselhado 
pelos medicos, mas já peorado. 

Passa o inverno e todo este verão na serra. 
A expectoração heinoptoica cessa e o doente tem 

melhorado apesar de habitar uma casa no meio do po
voado. 

OBSERVAÇÃO VIII 

F., 34 annos de edade, solteiro, trabalhador, natu
ral d'Alhoes. 

Foi mandado retirar do Brazil, para onde tinha ido 
em busca da sonhada fortuna. 

Este doente tem lesões muito extensas nos dois 
pulmões, sendo já bastante fundas á direita. Na planície 
fez hemoptises abundantes, que desappareceram com a 
subida para a altitude. 

Aconselhado a fazer uma vida de repouso, ar livre 
e boa alimentação, recolhe a Alhões, aldeia serrana com 
900 metros d'altitude. 

Com grande espanto meu, passa o verão de 1907 
e o inverno e verão últimos, sem o menor incidente, 
conseguindo até melhoras. 

E aqui estão três doentes a quem eu nunca acon
selharia a altitude, attendendo ás suas lesões muitis-
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simo extensas, portanto, um muito restrito campo hema-
tosico, que os tysiologistas dizem não deverem ir para 
a altitude, que me provam que esta contra-indicação da 
altitude não está certa. 

E hoje estou convencido que estes doentes não 
viveriam já se habitassem a planície. De resto em todas 
as altitudes se encontram doentes que só alli podem 
viver. 

Alguns conheço eu que alguns dias depois da sua 
chegada á planície, principiam a fazer febre. 

* * 

E' curioso notar que o apetite em todos os doentes 
é avivado consideravelmente na altitude. 

Alguns doentes que na planície tinham esgotado, 
debalde, todos os recursos de pharmacopéa para lhe abrir 
o apetite, comem com boa disposição, alguns dias de
pois da sua chegada á serra. 

O primeiro beneficio que colhemos na altitude, que 
dispõe bem o doente e o anima a proseguir na sua 
cura, é pois o bom apetite, que já permitte ao pobre tu
berculoso alimentar-se com prazer, e tirar do seu estô
mago o material indispensável para luctar contra o ter
rível e traiçoeiro inimigo. 

E como toda a gente sabe que sem comer não 
se vive, o simples, mas importante facto de se poder 
nutrir convenientemente faz-lhe nascer novas esperan
ças de cura, o que muito importa ainda, pela boa dispo
sição que dá ao doente, que o anima a seguir cautelo
samente as prescripções do seu medico, de que depende 
o triumpho final—a cura. 



PROPOSIÇÕES 

PHYSIOLOGIA: 

A hematose é mais perfeita na altitude. 

ANATOMIA: 

O pulmão é uma glândula. 

ANATOMIA TOPOGRAPHICA: 

O cremaster não é uma membrana continua. 

PATHOLOGIA GERAL: 

A pigmentação cutanea é um processo de adaptação. 

PATHOLOGIA EXTERNA: 

O tuberculoso é tão vulnerável pela pelle como pelos 
pulmões. 

MATERIA MEDICA : 

A tuberculina é uma espada de dois gumes. 

ANATOMIA PATHOLOGICA: 

A anatomia pathologica ainda não nos explica muitas 
perturbações cardeo-vasculares. 



PATflOLOGIA INTERNA : 

Na tuberculose quanto mais medicamentos menos pro
babilidades de cura. 

OPERAÇÕES : 

Em certas tuberculoses pulmonares, o melhor trata
mento é o pneumo-thorax artificial. 

MEDICINA LEGAL: 

A dança é um crime social. 

HYGIENE: 

Sem luz não ha boa hygiene. 

Visto. 

O "Presidente, 

ft. P/acido da Cosfa. 

Pôde imprimir-se. 

O Director, 

Moraes Caídas. 
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