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A minha posição actual é vossa obra exclusiva, é construe -
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so nome na primeira pagina d'esté trabalho, que a define, para 
que d'esté modojique bem assignalada a muita gratidão que 
vos devo. 

Ao terminar o meu longo tirocínio escolar, é para vós que 
o meu pensamento, todo cheio de jubilo, se eleva naturalmente, 
afim de vos agradecer a grande somma de sacrifícios que fizes
tes para me dar a posição que honrosamente possuo, e congra-
tular-me comvosco pelo advento da minha emancipação seien-
tifica, que traduz a realisação das nossas communs aspirações. 
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não pelo que vale, mas pelo que significa. 

A offrenda é fraca, mas o sentimento que a inspira é gran
dioso, a amizade c gratidão que vos consagro são inexcediveis: 
se lhes quizerdes achar a sua extensão, alongai a vista pelo 
ceu, e, depois de vos certificardes de que elle é immenso, tel-a-
heis encontrado. 
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INTRODUCCAO 
o 

«Le montagnard ne voit pas sa mon
tagne comme nous. Il lui est fort attaché 
et il y revient toujours, mais l'appele-le 
mauvais pays.* 

Michelet — La montagne. 

Propala-se por toda a parte, com obstinada insis
tência, que o ar das montanhas é corroborante, e está 
tão profundamente arraigada no espirito de todos es
ta crença, que por mais alto que bradem os factos con
tra si não se abala na opinião publica. 

A denominação de montanhez suggère por toda a 
parte a ideia de constituição mais robusta o de longe
vidade maior que a do habitante das planícies, apezar 
de no próprio seio do ar das montanhas viverem os 
cretinos, esses seres tão profundamente degenerados 
da espécie humana, e os anoxyhemicos, tão accentua-
damenle caracterisados por uma pallidez chlorotica, jun-
cta a uma tão grande falta de resistência orgânica. 

Este fanatismo pelo ar das montanhas não é, po
rém, obra hodierna; é a repercussão das crenças dos 
nossos antepassados. Desde a mais remota antiguida-
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de que se lhe tem ligado uma importância hygienica es
pecial. ' 

Os primeiros templos d'Esculapio foram construí
dos nos lugares mais elevados. 

Tito-Livio exalçava tanto as suas qualidades corro
borantes, que considerava a installação da cidade eter
na sobre as septe collinas como uma inspiração divina. 

Vilruvio tece-lhe um famoso elogio quando diz quo 
os lugares mais salubres são os de grande altitude. 

Muitos outros factos ovidenceiam a grande veneração 
que os nossos antepassados tinham pelos lugares ele
vados. 

O grande legislador dos hebreus, bem conhecedor 
dos sentimentos do seu povo, escreveu o decálogo nas 
grandes altitudes, para lhe multiplicar o seu prestigio. 

A famosa Grécia considerava o homem indigno de 
viver nas altas montanhas, de que fazia a habitação 
sagrada das suas divindades, sendo assim que do cu
me do Olympo Jupiter reinava sobre a terra, e que do 
Parnaso o deus da poesia, cercado das suas musas, 
inspirava os vates. 

Demais, o homem, inspirado pela verdade ou pos
suído de crenças illusorias, collocando nos lugares su
periores o premio das boas acções e nos lugares infe
riores o castigo dos erros commoltidos, não manifesta 
claramente as mesmas crenças acerca da virtude hy
gienica dos lugares elevados? E não será ainda inspi
rado nas mesmas crenças que elle adopta as duas pa
lavras— elevação e baixeza—para dár á primeira um 
sentido moral digno de ser respeitado e á segunda o 
de ser odiado? 

Todos estes factos provam bem positivamente a im-
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mensa idolatria que sempre se tem tido pelas monta
nhas e, por conseguinte, pelo ar que as circunda, vis
to ser d'esté que devem resultar os effeitos benéficos 
d'aquellas. 

Mas estas crenças populares a respeito das pro
priedades do ar das montanhas terão uma numerosa 
cifra de factos que as justifiquem, e bases solidas em 
que se fundamentem? Eu entendo que não, e opino por 
que a expressão rotineira-—ar corroborante das mon
tanhas—deva ser considerada como uma banalidade 
anachronica sem valor nenhum absoluto. 

E' preciso que o espirito esteja muito obcecado, 
para que olvide esse vulto grandioso, Dacosta, o qual 
assignalou sob o nome de mal das montanhas esse 
conjuncto de modificações experimentadas pelo homem 
nos pontos mais elevados do globo, e disse que o ar 
das montanhas é tão subtil e delicado, que chega a ser 
impróprio para a respiração, que o quer mais denso e 
mais bem temperado. 

Com effeito, o ar atmospherico compõe-se de cama. 
das sobrepostas de densidade decrescente á medida que 
se eleva acima do nivel do mar, de sorte que nas as
censões aerostaticas ou nas excursões sobre as altas 
montanhas, o homem acha-se mergulhado em camadas 
d'ar cada vez mais rarefeito. Ora, sendo assim, o es
pirito mais vulgar comprehende perfeitamente que a 
atmosphera, de que fazemos uso todos os instantes pa
ra assegurarmos o exercício de todas as nossas func-
ções, deve produzir perturbações tanto mais accentua-
das, quanto mais nos appropinquarmos das grandes al
titudes; e, applicando este raciocínio ao ar das monta
nhas, que este, longe de ser corroborante e benéfico, 
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deve ser d'uma nocividade tanto maior quanto mais 
considerável for a altitude das montanhas, o que, de
mais, ê posto em evidencia por muitos sábios illustres, 
que, estimulados pelo desejo de enriquecer a sciencia, 
effectuaram diversas ascensões aerostaticas e montanho
sas, esquecendo os graves perigos a que se expunham, 
e que relatavam triumphantemente no seu regresso. 

Este pensamento está, demais, em harmonia com 
as leis naturaes conhecidas. Com effeito, a condição in
dispensável da acção do oxygcnio sobre o organismo 
animal é a sua dissolução no sangue, e suppor que es
sa dissolução é independente da densidade do gaz des
tinado a dissolver-se, seria negar as leis de physica 
mais rudimentares. 

A diminuição da pressão atmospherica, que soffrem 
os aeronautas e os ascensionistas das altas montanhas, 
equivale a uma rarefacção do oxygenio; por conseguin
te, a sua respiração deve ser sub-physiologica, as suas 
combustões orgânicas, de que resultam o calor animal 
e a força mechanica desenvolvida, devem abaixar e tra-
duzir-se por fadiga, resfriamento, tendência para o som-
no e entorpecimento de lodo o organismo. 

A catastrophe do Zénith, de que resultou a morte 
dos aeronautas Crocé-Spinelli e Sivel, evidenciou atroz
mente a funesta influencia exercida sobre o organismo 
humano pela diminuição excessiva da pressão atmos
pherica. 

Jourdanet, depois de longas observações feitas no 
Mexico e principalmente no plató de Anahuac, reconhe
ceu que uma diminuição notável da pressão atmosphe
rica modifica a composição dos gazes que existem no 
sangue, d'onde resulta uma diminuição na proporção 
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do seu oxygenic», uma anoxyhemia barométrica, como 
elle lhe chama. 

Paulo Bert mostrou em Sorbonne, demais, que, 
apesar do oxygenio do sangue estar dissolvido n'uma 
fraca proporção no soro, e na sua quasi totalidade em 
combinação com a hemoglobina, quando a pressão do 
meio ambiente diminue d'uma maneira considerável, 
ã perda do oxygenio do sangue segue quasi a lei de 
Dalton, quer dizer, augmenta á medida que a depres
são almospherica vai decrescendo. 

Estes conhecimentos, que nos explicam a influen
cia que a fraca pressão da atmosphéra exerce sobre a 
hygiene e a pathologia dos habitantes das altas monta
nhas, não podiam deixar de operar um movimento re
volucionário nas crenças rotineiras acerca da virtude 
do ar das montanhas,. 

Mas, como se explica a obstinação de tanta gente 
em attribuir propriedades corroborantes ao ar das mon
tanhas? Nascerá ella d'alguns factos comprovativos? 
Fundamentar-se-ha em observações bem dirigidas ? 

De certo que sim, mas generalisou-se de mais, ap-
plicou-se a denominação de corroborante ao ar das 
montanhas, qualquer que fosse o seu grau de rarefac
ção, o que não deve nem pôde ser. 

A denominação de corroborante deve ser dada ao 
ar das montanhas, como adiante o veremos, que pos
suir certos graus de rarefacção, além dos quaes a sua 
acção, em vez de ser corroborante, tornar-se-ha depri
mente, e o seu beneficio transformar-se-ha em perigo. 

E' necessário, por conseguinte, fazer muitas restric-
ções na esphera demasiado ampla que se lhe deu, é 
preciso cortar por estes abusos de linguagem, que á 
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força de se repetirem, podem arrastar um estado cha-
otico para a climatotherapia, o que é profundamente 
lamentável. 

E' necessário examinar o valor d'esta Arme con
vicção popular, quer dizer, ver até que limites ella po
derá ser justificada para deixar de o ser além d'elles. 

Também a indole d'esté trabalho não é outra. 
Para conseguir este resultado, que me proponho 

obter, entendo que o melhor caminho a seguir é : estu
dar a acção physiologica do ar das montanhas, para 
que attentando bem n'ella não haja illusões, e fazer se
guir esse estudo da sua acção lherapeutica sobre al
gumas doenças, para reforçar as conclusões já então 
estabelecidas. Demais, acho indispensável fazer prece
der todo este estudo d'alguma s considerações sobre a 
nutrição gazosa que muito ellucidarão o assumpto. 

Este modesto trabalho acha-se assim, muito natu
ralmente, dividido em três partes. 

O seu assumpto está na ordem do dia, e é muito 
palpitante d'intéressé e novidade, sobretudo desde que 
n'estes últimos tempos foi impulsionado por duas sum-
midades scientificas — Jourdanet e Paulo-Bert. 

Pena é que a falta de tempo, quasi todo absorvido 
pelas afanosas lides escolares, e a penúria de materiaes 
ainda não obtidos pela sciencia, lhe lancem uma certa 
imperfeição, que de certo os meus illustrados mestres 
hão de desculpar. 



PRIMEIRA PARTE 

Da nutrição gazosa 

Os conhecimentos que a physiologia possue acerca 
da nutrição gazosa dos elementos anatómicos são in
dispensáveis para melhor comprehensão d'esté assum
pto. E' por isso que, antes d'entrar no seu coração, os 
vou expor, dando-lhes a orientação que me pareceu 
mais natural. 

A existência da nutrição gazosa dos elementos ana
tómicos, chamada pelos auctores modernos respiração 
profunda, foi plenamente demonstrada por Spallanzani 
e mui recentemente confirmada por P. Bert, o qual im-
mergindo, por um certo tempo, tecidos diversos em 
sangue oxygenado, reconheceu que elles se apropria
vam do oxygenio do sangue e lhe restituíam acido car
bónico. (') 

(1) Paul Bert. Leçons sur la respiration. 
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Claudio Bernard, reconhecendo que estas experiên
cias, feitas com tecidos separados do organismo, não 
bastavam para provar a existência da respiração ele
mentar, emprehendeu novas experiências mais aperfei
çoadas, que o levaram á mesma conclusão. Analysan-
do os gazes do sangue antes e depois de penetrar nos 
tecidos orgânicos, observou que- o liquido nutritivo ao 
atravessar os capillares perde o seu oxygenio e ganha 
acido carbónico. 

Emquanto á influencia que a nutrição gazosa exer
ce sobre os elementos orgânicos, é ella de tão subida 
importância, que a sua suppressão determina a aboli
ção das propriedades biológicas dos elementos, e por 
tanto o funccionálismo do órgão a que pertencem. 

Que deixe o musculo de receber sangue arterial e 
elle perderá a propriedade de se contrahir, que se res
tabeleça o curso sanguíneo e elle recuperará a sua pro
priedade biológica em toda a sua plenitude. 

Que deixe o nervo de ser irrigado de sangue ar
terial, e elle deixará de conduzir as impressões sensi
tivas ou as excitações motrizes. 

Podíamos assim percorrer todos os tecidos, que em 
todos elles encontraríamos a necessidade imprescindível 
da nutrição gazosa, para a conservação do seu funccio
nalismo physiologico. 

Vejamos agora as condições da realisação da nu
trição gazosa. 

Vivendo os elementos anatómicos no meio interior 
sanguíneo, ahi se devem abastecer d'oxygenio e exha-
lar acido carbónico; conseguintemento, o sangue deve 
possuir estes gazes no seu seio. 

Em 1836 foram elles, com effoito, recolhidos pelo 
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vasio empregado por Magnus, o qual observou, demais, 
que o sangue arterial é rico em oxygenio e o venoso 
em acido carbónico, o que reduziu a respiração a uma 
troca gazosa e localisou as combustões orgânicas na in
timidade dos tecidos. 

Restava saber qual era o estado d'esses gazes no 
fluido nutritivo, o que preoccupava muito todos os phy-
siologistas, que previam que d'ahi viria a solução de 
muitos problemas importantes. 

A separação dos gazes contidos no sangue, feita 
por Magnus, parecia resolver positivamente o proble
ma a favor d'uma simples dissolução gazosa, livre de 
qualquer combinação chimica. 

Esta opinião, porém, tornada dominante entre os 
physiologistas, suscita duvidas que é preciso dissipar. 
Para isso não abandonemos a experiência de Magnus 
e vejamos o seu valor real. 

Expondo uma porção de sangue á acção da machi
na pneumática, como o fez este sábio illustre, reconhe-
ce-se que o desembaraçamento dos seus gazes è muito 
pouco considerável nos primeiros graus de depressão 
barométrica, e que só quando esta se torna bem ac-
centuada, é que a sua subtracção se torna completa. 
Este facto experimental é muito interessante, porque 
nos patenteia claramente que uma certa força residen
te no sangue se oppoõe aos primeiros esforços da ra
refacção atmospherica e que essa força, que se suppõe 
ser uma affinidade dos glóbulos rubros para o oxyge
nio e dos alcalinos para o acido carbónico, emquanto 
não é vencida pela depressão atmospherica, impede 
que os gazes abandonem o sangue, mas, logo que o é, 
deixa de desempenhar este papel, e os gazes libertam-
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se, pondo em actividade a sua expansibilidade, que 
vence então a affinidade do liquido nutritivo interior e 
a tensão do meio ambiente exterior. Conseguintemente, 
se uma certa porção de gazes abandona o sangue an
tes do triumpho da depressão atmospherica, é porque 
existia n'esse liquido no estado de simples dissolução. 
Ora, como aos primeiros graus de rarefacção atmosphe
rica se libertam do. sangue pequenas porções d'oxy-
genio e d'acido carbónico, conclue-se que elles exis
tem, parte no estado de simples dissolução, parte no 
estado de combinação. 

Mas profundemos mais o assumpto. 
Acido carbónico . Um principio muito rudi

mentar de chimica estabelece que os carbonatos neutros 
de bases alcalinas, quando estão em presença do acido 
carbónico, se apoderam d'um segundo equivalente d'esté 
gaz, passando ao estado de bicarbonatos. Por conseguin
te, não se pôde admittir que o acido carbónico exis
tente no sangue permaneça indifférente deante do car
bonato de soda contido no fluido nutritivo. E' verdade 
que o desembaraçamento do acido carbónico do san
gue, sob a influencia da depressão barométrica, pare
ce oppor-se a este pensamento; entretanto as experiên
cias de Henry Rose demonstraram que os bicarbona
tos eram tão instáveis, que para se obter a sua decom
posição basta expor uma solução, que os contenha, .5 
acção da machina pneumática, ou a uma agitação com 
ar, azote ou qualquer outro gaz que não exerça acção 
chimica sobre a solução, passando os bicarbonatos a 
sesquicarbonatos e mesmo a carbonatos neutros. 

Não se pôde, portanto, deixar de admittir que o 
acido carbónico do sangue está combinado com o car-
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bonato sódico do plasma, mas d'uma maneira tão fra
ca, que quasi se comporta como se estivesse no estado 
de simples solução. Mas, como o sustentou Rossat (*), 
o alcali que existe no sangue debaixo da forma de car
bonato é insufficiente para reter chimicamente o acido 
carbónico ahi existente; portanto, a parte restante do 
acido carbónico deve existir em solução no sangue, a 
não ser que se queira admittir que elle conlrahe uma 
combinação instável da mesma naturesa com o phos-
phato de soda, por exemplo, contido no plasma sanguí
neo, visto que, como o demonstrou Liebig, um cen
tésimo d'esté sal dá á agua o poder de se carregar 
duas vezes mais d'acido carbónico, que normalmente. 

Também P. Bert, segundo investigações recentes, 
affirma que o acido carbónico não está em dissolução 
ou no estado de liberdade no soro sanguíneo, mas sim 
todo combinado com os seus saes, opinião esta que 
não é invalidada de forma nenhuma pela sahida fácil 
do acido carbónico do sangue nos apparelhos pneumá
ticos. 

Em conclusão, õ acido carbónico do sangue está, 
segundo toda a verosimilhança, combinado com os saes 
do fluido nutritivo ; mas comporta-se como se estives
se simplesmente dissolvido n'elle. 

Oxygenio . Não é menos interessante o conheci
mento do estado do oxygenio no sangue, e a mesma 
pergunta nos acode ao espirito a seu respeito : estará 
simplesmente dissolvido ou contrahirá alguma combi
nação chimica instável com algum dos elementos cons
titutivos do sangue? 

(1) Rossat.—Phénomènes chimiques de la respiration. Stras
bourg, 1853. 
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O que é verdade 6 que a quantidade d'oxygenio, de 
que o sangue é capaz de se apropriar, excede a que 
se dissolve n'um egual volume d'agua á mesma tempe
ratura e sob a mesma pressão. E o que não é menos 
verdadeiro é que, como Berzelius o demonstrou, o san
gue desprovido dos seus glóbulos absorve muito me
nos oxygenio, que quando os possue. Conseguintemen-
te, a absorpação do oxygenio pelo sangue não é, como 
suppunlia Magnus, a consequência d'uma simples dis
solução no liquido nutritivo, visto a grande potencia 
absorvente do sangue para o oxygenio depender prin
cipalmente dos seus glóbulos, que parecem gosar o 
papel de seus verdadeiros condensadores. 

Verdade é que o plasma sanguíneo é o intermediá
rio do oxygenio e dos glóbulos; por conseguinte, é 
necesserio que este liquido seja capaz de o dissolver, 
para podel-o offerecer aos glóbulos hematicos, quando 
não estes deixarão de se apropriar d'elle e o trabalho 
respiratório perturbar-se-ha, como succède quando o 
sangue está carregado de chlorureto de sódio, que 
diminue consideravelmente a sua capacidade dissolven
te para o oxygenio. Entretanto, do oxygenio dissolvi
do no plasma só uma pequena parte fica ahi definiti
vamente dissolvida e a outra parte passa para as he-
matias, o que é bem patenteado pela mudança que se 
produz na sua côr, alteração corante esta, que demons
tra a seu turno uma positiva acção chimica do oxyge
nio sobre os glóbulos. Não se infira, porém, d'estas 
ultimas palavras, que eu ignoro a theoria physica da 
escarlatificação do sangue proposta por Scherer, o qual 
pensava que a côr vermelha ou negra do sangue de
pendia do modo como os glóbulos reflectiam a luz, 
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quando teem a forma de lentes biconcavas ou bicon-
vexas, appoiando-se para emittir esta theoria no facto 
que se observa, quando sangue venoso é lançado em 
agua piira e agua assucarada e se expõe em seguida ao 
contacto do oxygenio, ficando negro no primeiro caso e 
vermelho no segundo, e isto, segundo elle dizia, por 
que no primeiro caso os glóbulos se tumefaziam e no 
segundo conservavam a sua forma normal. Eu não des
conheço esta theoria physica, assim como também não 
ignoro que ella é insustentável d'esde que Bruch mos
trou que os glóbulos alterados ou mesmo hematosina 
dissolvida em agua, tomam uma côr ligeiramente es
carlate, quando se agita o liquido com oxygenio por 
algum tempo. 

Póde-se, por conseguinte, affirmar com toda a vero-
simelhança que o oxygenio não está simplesmente con
densado nos glóbulos hematicos por uma força physi
ca semelhante á que accumula os gazes nos poros do 
carvão recentemente calcinado, mas fixo a elles por 
uma affinidade chimica de que resulta a formação d'un» 
composto novo de côr escarlate. Antes de proseguir é 
preciso dizer, porém, que esta força chimica é das ex
tremamente fracas, que permittem a certos corpos de 
se apoderar d'uma substancia extranha e de a abando
nar alternativamente, sob a influencia de forças não 
menos fracas, como succède com a therebentina, que 
absorve grandes quantidades d'oxygenio, para o aban
donar, logo que esteja em contacto com matérias de 

fácil oxydação. (d) 
Posta de pé a fixação chimica do oxygenio dos glo-

(1) Scliutezenberge—Phiaiologie animal. 
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bulos, resta saber qual é a substancia componente dos 
glóbulos que, combinando-se com o oxygenio absorvi
do, dá lugar a um composto escarlate. 

Liebig (d) suppõe que essa substancia é represen
tada pelo ferro dos glóbulos rubros, o qual, existindo 
no estado de protoxido, rouba o oxygenio em sua pre
sença, passando ao estado de peroxydo de ferro, que 
lem a côr vermelha e a propriedade, em contacto das 
substancias facilmente oxidáveis, como as matérias or
gânicas combustíveis, ceder o oxygenio, o qual unindo-
se-llies forma o acido carbónico, que eliminado para o 
exterior é substituído pelo oxygenio para que tem gran
de affinidade o protoxydo de ferro. 

Para Owen Rees (2) o oxygenio absorvido pelo 
sangue no acto da respiração une-se ao phosphoro con
tido na materia gorda dos glóbulos hematicos, d'onde 
resulta acido phosphorico, que unindo-se á soda do 
soro, forma o phosphato tribasico de soda, que dá a 
côr aos glóbulos rubros do sangue na occasião da ar-
terialisação d'esté fluido. 

D'aqui se vê, que quando se quer determinar a 
substancia directamente fixadora do oxygenio, se sane 
logo do domínio dos factos para cahir no vasio das 
hypotheses gratuitas.. 

(1) Liebig — Chimie organique appliquée à la phisiologie 
animal. 

(2) Owen Kees — On a function of the red corpuscle of the 
blood, and on the process of arterialisation, 1848. 
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Agora possuídos os elementos principaes do pro
blema da nutrição gazosa dos elementos anatómicos, 
interpretemos o seu mechanismo. 

O que primeiro se impõe á nossa consideração, é 
saber como se effectua á superfície pulmonar a passa
gem do oxygenio da atmosphéra para o sangue, e do 
acido carbónico d'esté para aquella. Um dos physio-
logistas mais hábeis d'Alemanha, Vierordt, derramou 
muita luz sobre esta importante questão, sebemque 
a não aclarasse completamente, porque as forças phy-
sicas, que põe em jogo, não são certamente as únicas 
que interveem no complexo trabalho da respiração. Fa
zendo repousar estas trocas gazosas inteiramente nas 
leis que regem as misturas dos gazes e dos líquidos, 
estabelecidas no começo d'esté século por Henry e 
Dalton, julgou encontrar, porém, a chave do enigma. 

Para analysarmos o valor d'esta opinião, relembre
mos essas leis, postoque sejam do domínio da physica. 

Quando um gaz está em contacto com um liquido 
com que não contrahe combinação chimica, succède 
que as suas moléculas penetram por entre as molécu
las do liquido, até haver egual numero d'um e outro 
lado. Conseguintemente, o regulador da dissolução de 
um gaz n'um liquido é o grau de tensão do gaz a dis
solver, quer dizer, o grau d'afastamento ou approxi-
mação das suas moléculas, que em virtude da sua for
ça repulsiva penetram no liquido até se estabelecer 
equilíbrio entre as tensões gazosas exterior e interior. 

Mais, quando esse meio ambiente gazoso, em vez 
de ser constituído por um só gaz, se compõe de dous 
ou mais, cada um d'elles comporta-se como se esti-
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vesse sò e tivesse o mesmo grau de tensão que pos-
sue na mistura. 

Taes são as leis da mistura dos gazes e dos lí
quidos, que Vierordt applica ás trocas gazosas que se 
operam entre o sangue e o ar almospherico, não sen
do ellas na opinião d'elle senão uma consequência da 
solubilidade dos gazes atmosphericos no sangue, e o 
resultado das relações existentes entre a tensão de 
cada um d'elles na atmosphéra e no liquido nutritivo. 

Vejamos agora se a exhalação do acido carbónico 
e a inhalação do oxygenio estão subjeitas a essas leis. 

Pelo que diz respeito á exhalação do acido carbó
nico, para que seja regida por essas leis é preciso que 
o sangue venoso ao pôr-se em contacto com o ar, que 
possue urna proporção muito fraca d'acido carbónico, 
exhale este gaz e que, demais, esta exhalação vá dimi
nuindo á medida que augmenta a proporção d'esté 
gaz no meio ambiente. 

E isto será verdade? 
Vierordt provou que é precisamente assim que se 

effectua a exhalação do acido carbónico, isto é, que 
esta é tanto mais considerável quanto menor é a ten
são do acido carbónico existente nas vesículas pulmo
nares. Também se não ignora que a respiração se 
torna tanto mais difficil, quanto mais considerável é a 
proporção do acido carbónico do ar inspirado. Mais, 
sabe-se queLegallois, collocando animaes n'uma atmos
phéra muito rica em acido carbónico, reconheceu que 
não-só a exhalação d'esté gaz pela respiração era an-
nullada, mas até um phenomeno inverso, a absorpção 
do acido corbonico, se produzia. 

Esta parle do trabalho respiratório effectua-se, 
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pois, como se consistisse essencialmente em um phe-
nomeno physico de solubilidade, e fosse regulado pelas 
leis de Dalton, contra as quaes se não oppõe a combi
nação do acido carbónico com a soda do sangue, por 
ser muito subtil e delicada a sua affinidade. 

A absorpção do oxygenio estará subjeita âs mes
mas leis ? Vejamol-o. 

Quando um animal respira uma atmosphéra em 
que a tensão do oxygenio é n'ulla ou extremamente 
fraca, succède que não só elle deixa de absorver este 
gaz, mas até exhala o oxygenio previamente dissolvi
do no sangue, por ser a sua tensão superior á do oxy
genio exterior, o que prova bem a applicação d'essas 
leis a esta parte dos phenomenos respiratórios. 

Mais, P. Bert mostrou recentemente que a absor
pção do oxygenio está em relação com a pressão que 
este gaz possue na atmosphéra respiratória, patentean
do assim claramente o papel desempenhado pelos agen
tes physicos e acções vitaes no phenomeno complexo 
da respiração. 

Provou-o de duas maneira experimentaes différen
tes, que passo a expor. 

N'uma das experiências, fez diminuir só a densi
dade do oxygenio, com o fim de observar se isto ar
rastaria a diminuição do oxygenio do sangue. Conse
guiu este resultado, adaptando ao focinho d'um cão a 
extremidade d'um tubo de caoutchouc, que pela outra 
extremidade terminava n'um sacco da mesma substan
cia, cheio de 130 a 150 litros d'ar. 

O animal inspirando o oxygenio fazia diminuir a 
sua densidade no sacco, sem alterar a do azote e a do 
acido carbónico retido por uma solução de potassa. 
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P. Bert nolou, então, que o oxygenic» do sangue do 
cão diminuía progressivamente, á medida que este gaz 
diminuía no ar exterior, o que lhe evidenciou que a 
densidade do oxygeriio da atmosphéra é um poderoso 
regulador do acto respiratório. 

A' mesma conclusão chegou, por outra via experi
mental, este illustrado physiologista. Sabendo que no ar 
limitado á pressão de 76 centímetros, um animal mor
re na occasião em que o oxygenio ambiente attinge a 
proporção de 3 a 4 centésimos, presuppoz que uma 
atmosphéra rarefeita na sua totalidade devia oppòr al
guma resistência á absorpção do oxygenio, e asphy-
xiar o animal muito mais depressa, por isso que a 
densidade fatal era attingida mais rapidamente. 

Não se enganou. 
A sua presumpção lransformou-se dentro em pou

co em certeza, pelo facto experimental seguinte. 
Introduziu aves em quatro campanulas de vidro de 

2, 3, 4 e 6 litros d'ar, e em seguida rarefez este de 
tal modo, que em cada uma das campanulas ficou a 
mesma quantidade absoluta d'ar, e que se fosse leva: 

da á pressão normal de 7(5 centímetros mediria 6 litros. 
Feito isto, esperou que os animaes fossem victimas 

do seu encarceramento, o que se rcalisou em tempos 
deseguaes e tanto mais pequenos, quanto maiores eram 
as campanulas e mais considerável a rarefacção do ar 
limitado. 

Em seguida procedeu á dosagem dos gazes das 
campanulas, e observou que a campanula de 2 litros 
d'ar tinha 3 a 4 centésimos d'oxygenio e que as ou
tras tinham muito mais oxygenio, e tanto mais, quan
to maiores eram ellas, o que lhe patenteou que os ani-
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mães, quando morreram, ainda estavam cercados d'u-
ma grande quantidade d'oxygenio, que se fosse leva
da á pressão normal, ainda lhes forneceria alimento 
para viverem mais algum tempo. 

Esta experiência, profusamente repetida por P. Bert 
em Sorbonne, levou este insigne physiologista a estatuir 
o principio geral seguinte : qualquer que seja a pres
são da atmosphéra que os animaes respirem, estes 
morrerão quando a densidade do oxygenio descer a 3 
ou 4 centésimos da densidade normal da atmosphéra. 

P. Bert concluiu, pois, mais uma vez, que a absor-
pção do oxygenio é regida pela densidade que este gaz 
possue no ar ambiente, e que, se uma atmosphéra ra
refeita produz alterações respiratórias, é isso devido 
unicamente á nova densidade a que desce o oxygenio. 

Mas, não se pense que a influencia da tensão do 
oxygenio da atmosphéra sobre a sua absorpção é tão 
preponderante, como a do acido carbónico do ar ins
pirado sobre a exhalação d'esté ultimo gaz, porque a 
absorpção do oxygenio pelo liquido nutritivo não cres
ce proporcionalmente ao augmento da sua proporção 
na atmosphéra, assim como também não diminue pro
porcionalmente á sua rarefacção, o que prova, no phe-
nomeno da absorpção do oxygenio, a intervenção d'ou-
tras forças, como a affinidade dos glóbulos para o oxy
genio, que impede até certo ponto o triumpho das for
ças physicas. 

Com effeito, P. Bert mostrou que os primeiros 
graus de rarefacção ambiente são impotentes para per
turbar d'uma maneira bem sensível a dosagem do oxy
genio arterial e que, para que o contrario se dê, è ne-

3 
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cessario que a rarefacção seja d'um quarto d'atmos
phéra para cima. 

Poz em evidencia este facto, fazendo respirar a ani-
maes atmosphéras rarefeitas, e procedendo em seguida 
á dosagem dos gazes do sangue arterial, de que concluiu 
que as primeiras rarefacções, antes d'attingirem um 
quarto d'atmosphéra, não alteram a dosagem, para só a 
perturbarem, quando atlingem esse limite e o ultrapas
sam. 

Este limite anoxyhemiante, porém, antes do qual 
uma acção vital impede que o sangue se empobreça 
d'oxygenio, não pôde ser invariavelmente o mesmo em 
todos os indivíduos. Às constituições individuaes po
dem fazer oscilar esse limite, mas os desvios anormaes 
não são tão grandes que destruam o principio geral 
estabelecido por P. Bert. Pôde uma depressão atmos-
pherica accentuada dar lugar a uma desoxygenação 
sanguínea variável, assim como pode variar o ponto 
preciso em que a desoxygenação sanguínea começa, 
mas isso não invalida o principio estatuído na sua ge
neralidade. 

Em conclusão do que deixámos dito ácèrca da ab-
sorpção do oxygenio, podemos dizer que ella é depen
dente, em parte da solubilidade d'esté gaz no liquido 
nutritivo e regida pelas leis de Dalton, em parte da affi-
nidade dos glóbulos hematicos para o oxygenio, força 
chimica esta que regula o phenomeno respiratório até 
á rarefacção d'um quarto d'atmosphéra, para o dei
xar em seguida entregue á influencia dos agentes phy-
sicos. 
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Estudada a respiração externa, vejamos agora o mo
do physiologico da respiração profunda, cujo termo 
ultimo é a nutrição gazosa dos elementos anatómicos. 

Transportado pelos glóbulos hematicos, o oxyge-
nio chega aos capillares geraes, onde os abandona e 
se substitue pelo acido carbónico. Mas, como se ope
ram estas trocas gazosas tão intimas? Será nos pró
prios capillares que se réalisa o consummo do oxyge-
nio e a producçâo do acido carbónico, ou effeetuar-se-
hão antes ao nivel dos elementos anatómicos estes phe-
nomenos, havendo então a diffusão do oxygenio do 
sangue para os elementos anatómicos, e do acido car
bónico d'estes para aquelle? 

Que é nos capillares que se realisam essas trocas 
gazosas, assim o pensam Ludwig, Worm, Muller e 
Hammarsten, apoiados sobre o facto de que a lympha 
tem menos acido carbónico que o sangue venoso, o que 
para elles tinha uma importância decisiva sobre a ques
tão, porque, sendo a lympha o vehiculo dos productos 
de desnutrição, o acido carbónico, que encerra, devia 
dar a ideia exacta da tensão deste gaz no seio dos 
elementos anatómicos, e, sendo ella menor, não podia 
o acido carbónico difundir dos tecidos para os capil
lares e só d'estes para aquelles. 

Esla opinião é, porém, energicamente combatida 
por Pfluger e Ch. Robin, os quaes, contestando que a 
tensão do acido carbónico da lympha possa dar-nos a 
medida da sua tensão no sangue, affirmam, ao con
trario, que essa tensão gazosa deve ser procurada nas 
secreções que se demoram por algum tempo em con
tacto com os elementos anatómicos seus productores, 
porque, então, deve haver equilíbrio entre a tensão ga-
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zosa da secreção e dos elementos secretores. Ora, a-
tensão do acido carbónico n'estas secreções é maior 
que no sangue; conseguintemente, esse gaz, obede
cendo ás leis de Dalton, deve diffundir-se dos elemen
tos anatómicos para os capillares, e substituir-se pelo 
oxygenio que atravessa com o plasma as paredes vas
culares, para se hir combinar com a substancia dos 
elementos anatómicos. 

Sendo assim, como tudo leva a suppôr, a respira
ção profunda consistirá ainda, como a superficial, n'uma 
troca gazosa, que se opera por via de diffusão, obe
decendo em parte ás leis de Dalton. 



SEGUNDA PARTE 

Da acção physiologica do ar 
das montanhas 

Não deve parecer extranho que o ar rarefeito das 
montanhas exerça sobre o nosso organismo uma in
fluencia différente da do ar condensado do nivel dos 
mares. 

Se na economia animal não existissem gazes, os 
effeitos do ar das montanhas seriam nullos, attenta a 
incompressibilidade quasi absoluta dos líquidos e só
lidos; mas a presença no sangue de différentes gazes 
é a causa de mudanças importantes. 

Segundo leis, já relembradas, a quantidade d'um 
gaz dissolvido n'um liquido é proporcional á pressão 
exercida pelo gaz sobre o liquido dissolvente; porcon-
seguinte, quando a pressão atmospherica diminuir, a 
quantidade do oxygenio dissolvido no sangue deve di
minuir também. 

E' verdade que este gáz, como já o dissemos, está 
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na sua quasi totalidade, combinado com a hemoglobi
na; mas, além de ser fraca esta combinação, a outra 
parte restante está simplesmente dissolvida no soro. 

A diminuição da pressão atmospherica deve, con-
seguintemente, fazer diminuir o oxygenio do sangue, 
quer libertando a parte que está dissolvida, quer dis
sociando a outra parte da fraca combinação que o liga 
ás hemalias. 

E, se ainda subsistissem duvidas a tal respeito, el-
las seriam dissipadas pelas luminosas experiências de 
P. Bert, o qual, introduzindo animaes em atmospbéras 
artificialmente rarefeitas, reconheceu que a quantida
de d'oxygenio existente no sangue diminue com a pres
são, bemque menos rapidamente do que o indicaria a 
lei de Dalton, o que é devido á existência da sua com
binação cora os elementos sanguíneos. 

A physiologia experimental, tão sabiamente condu
zida por P. Bert, demonstrando — primeiro, que as pe
quenas depressões atmosphericas não interessam a af-
finidade do oxygenio para os glóbulos hematicos, mas, 
—segundo, que, approximando-se d'um quarto da gran
deza typica da atmosphéra ao nivel do mar, affectam 
essa affinidade, e por conseguinte a dosagem do oxy
genio no sangue arterial, — veio trazer ao nosso espi
rito, com este fado incontestável de laboratório, a con
vicção de que os homens, que vivem no seio do ar con
sideravelmente rarefeito das montanhas, devem apre
sentar certas particularidades resultantes do empobre
cimento do sangue em oxygenio, assim como, também, 
de que nas montanhas, em que a depressão atmosphe
rica" não é grande, essas alterações desfavoráveis de
cern ser nullas. 
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E digo assim, porque tanto importa encerrar ani-
maes em recipientes pneumáticos em que se faz dimi
nuir progressivamente a pressão do ar, como fazer ele
var o homem na atmosphéra. 

Em ambos os casos os phenomenos vilães devem 
ser os mesmos, porque o ar, quer artificial, quer na
turalmente rarefeito, não pôde solicitar mais n'um que 
n'outro caso a tendência que os gazes do sangue teem 
de se equilibrar com a pressão ambiente. Quando su
bimos, pois, sobre as vertentes d'uma montanha ou 
em balão na atmosphéra, expomo-nos a condições aná
logas ás que as machinas pneumáticas preparam nos 
recipientes. 

As ascensões em balão feitas por Biot e Gay-Lussac 
(7:000 metros) e as excursões ao Monte-Branco (4:800 
metros) praticadas por Saussure e Martins, são outras 
tantas experiências physicas que nos manifestam os 
effeitos da diminuição da pressão do ar, que tanto nas 
altas montanhas como nas campanulas de Sorbonne de
vem ser sempre os mesmos. 

Estes effeitos, porém, não podem servir de typo 
para os que se devem observar no homem acciimado 
nas altas regiões, por serem muito bruscos e não per-
miltirem nenhuma accommodação physiologica. 

Pensar o contrario seria esquecer que a sobreexci
tação febril, chamada febre das montanhas, que se ex
perimenta nos primeiros dias d'habitaçao montanhosa, 
não persiste nos habitantes propriamente dietas. 

Estes, entretanto, mergulhados, como estão, n'uma 
atmosphéra rarefeita, vivem também em condições se
melhantes ás dos recipientes rarefeitos, e porconse-
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guinte subjeitos ás mesmas influencias, não obstante 
possuírem uma espécie de adaptação physiologica. 

Effectivãmente, a observação do habitante das altas 
montanhas, desprendidos dos conhecimentos experi-
mentaes obtidos pela sciencia contemporânea, aulori-
za-nos a pensar assim. 

. Jourdanet, depois de ter exercido a clinica durante 
seis annos nas cosias do Mexico, liindo residir para as 
suas cordilheiras, entre as quaes ha algumas de 3 e 
4 mil metros, ficou muito surprehendido ao vôr o as
pecto dos habitantes d'esses lugares, os quaes se apre
sentavam mais descorados e muito menos robustos e 
bem organisados, que os que demoravam nas planícies 
que acabava de abandonar. 

«Aurais-je — diz elle —pu voir, en effet, avec in
différence que, sans changer ni de peuple ni de latir 
tude, mon observation se trouvât subitement en pré
sence d'un monde pour ainsi dire tout nouveau?»^1) 

Esta surpreza era tanto mais justificada, que elle 
esperava d'antemâo deparar com indivíduos athleticos, 
fortes e vigorosos, attento o facto d'estarem debaixo 
da acção tonificante d'uma temperatura mais baixa que 
a do nível do mar. 

O frio das cordilheiras não andava, como em ní
veis menos elevados, associado a um augmento de ro
bustez e a uma exhuberancia de vigor dos seus ha
bitantes. 

Impondo-se desde logo ao espirito illuminado de 
Jourdanet uma causa geral d'enfraquecimento que do-

(1) Jourdanet — Influence de la pression de l'air sur la vie 
de l'homme. 
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minasse a saude d'esses indivíduos, parecen-lhe ser 
representada por uma chlorose. Tal foi a convicção que 
se apoderou de si e que cada vez mais se enraizava, 
á medida que a sua pratica augmentava mais elemen
tos d'observaçao. 

Animado d'estas ideias, procedeu Jourdanet á ana
lyse do" sangue dos habitantes das cordilheiras, por 
presuppôr que ella deveria ser muito favorável ás suas 
\istas hypotbeticas. 

Não succedeu, entretanto, assim, porque o sangue 
forneceu sempre á analyse as proporções normaes dos 
glóbulos, sem nem uma vez sequer mostrar vislumbres 
de hypoglobulia. 

Demais, havia ausência quasi completa de sopro 
carotidiano próprio da chlorose. 

Em face d'estas provas negativas, ficou Jourda
net seriamente embaraçado, sem poder explicar1 esse 
descóramento e fraqueza orgânica dos habitantes das 
cordilheiras mexicanas. 

Não tardou muito tempo, porém, que não encon
trasse a chave do enigma. 

Foi o caso d'encontrar sangue arterial muito pouco 
rutilante ao praticar uma operação, o que lhe expli
cou todos os phenomenos, cuja originalidade lhe tinha 
ferido tanto o seu espirito observador. 

Já não precisava da hypoglobulia. para os explicar, 
já não era a diminuição do oxygenio resultante da sup-
posta diminuição concomitante das hemalias a causa 
d'esse estado chlorotico, mas uma diminuição mais di
recta d'oxygenio, cuja condensação normal não era as
segurada por uma pressão atmospherica sufficienle. 

Os glóbulos existiam no seu numero normal, mas 
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estavam descorados pelo pouco oxygenic» que conti
nham. 

Esta observação suggeriu-lhe a ideia de que uma 
diminuição notável da pressão atmospherica produz 
uma diminuição na proporção dos gazes que o sangue 
contem normalmente em condições mais favoráveis de 
pressão, resultando d'ahi uma nenor actividade nas 
combustões orgânicas, um accentuado entorpecimento 
nas manifestações das funcções vitaes, uma anemia, 
em ultima instancia, de natureza particular, a que deu 
o nome de anxoyhemia barométrica ou anemia das. 
altitudes, apezar d'haver uma proporção normal dos 
glóbulos hematicos. 

Também, não ha nenhuma incompatibilidade entre 
a anemia e a proporção normal dos glóbulos. 

Suppôr que a anemia é exclusivamente caracteri-
sada por uma hypoglobulia é fazer uma falsa ideia 
d'aquella doença, é attribuir aos glóbulos a proprie
dade essencial de conservar a nossa vida, quando a 
verdade é que estes corpúsculos por si sós não gosam 
essa propriedade. 

Com effeito, a analyse mostra que estes corpúscu
los são mais numerosos no sangue venoso que no ar
terial ; e, não obstante, o sangue venoso não tem ne- ' 
nhumas propriedades nutritivas e estimulantes, é- um-
sangue viciado que precisa de ser reparado ao con
tacto do ar. Esta maior riqueza globular do sangue ve
noso, juncto á sua incapacidade nutritiva, prova exhu-
berantemente que os glóbulos hematicos são impoten
tes por si sós de vivificar, de estimular, de nutrir o 
nosso organismo, e que, por conseguinte, o seu prin
cipal, senão o único papel, na conservação da vida, é 
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servir de supporte ao verdadeiro agente alimentador 
da nossa vida —o oxygenio. 

E' por este poder de se apoderarem do gaz exci
tante da vida, como pela faculdade de o cederem aos 
elementos anatómicos e de o absorverem de novo ao 
contacto do ar, que os glóbulos communicam ao san
gue as suas propriedades vivificantes. 

Na hypoglobolia, porconseguinte, as suas alterações 
características não são devidas precisamente á dimi
nuição isolada dos glóbulos, mas a uma falta d'oxyge-
nio a que essa dyscrasia dá lugar por insufficiencia dos 
seus elementos fixadores. 

Mas, que essa penúria d'oxygenio seja solicitada 
por uma diminuição da pressão atmospherica, e, ape
sar da proporção dos glóbulos se conservar normal, 
realisar-se-ha o mesmo estado anemico. 

No primeiro caso lia anoxyhemia globular, no se
gundo anoxyhemia barométrica, e em ambos elles ane
mia. 

Eis, pois, a justificação da denominação proposta 
por Jourdanet. 

Fechado este pequeno parenthesis, prossigamos na 
descripção da evolução das ideias d'esté distincto me
dico. 

A pratica da operação, em que houve effusão de 
sangue arterial muito pouco rutilante, fez-lhe abando
nar a ideia da hypoglobulia e abraçar a da anoxyhe
mia barométrica, aindaqne bem sabia que ella seria 
considerada herética pelos physiologistas que suppu-
nham que os esforços da vida haviam d'illudir as leis 
ordinárias da solubilidade do oxygenio no sangue por 
um facto análogo á affinidade chimica, e aindaque bem 
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conhecia, também, que a opinião de que os pontos ele
vados exercem rima influencia debilitante e deprimen
te sobre os seus habitantes, resultante da anoxyhemia 
a que dão lugar, estava em opposição com as crenças 
populares que lhe attribuiam effeitos salutares. 

Mas tão positiva e cathegorica se lhe impoz a ver
dade, que não duvidou mais d'ella, apezar de n'isso 
estar a destruição das noções correntes dos physiolo-
gitas e a eliminação das crenças populares. 

A sua opinião foi, porém, vivamente contestada por 
muitos physiologistas, o que, entretanto, admira, por 
parecer que um assumpto tão claro não devia suscitar 
contradicções e que, caso as houvesse, ellas deveriam 
ser dissipadas pela analyse dos gazes do sangue de 
animaes submettidos a différentes depressões atmos-
phericas., 

Foi o que fez Jourdanet, auxiliado por Romualdo 
Zamora, e mais tarde vantajosamente P. Bert, o qual 
confirmou por meio da experimentação as conclusões 
a que já tinha chegado Jourdanet com a sua observa
ção perspicaz, dando-se assim mutuamente as mãos, 
estes dois sábios para, armados de processos appa-
rentemente différentes, mas realmente muito semelhan
tes, attingirem o mesmo resultado. 

Effectivamente, os meios d'investigaçao, de que se 
serviram estes dons vultos scientificos, differem ape
nas na sua grandeza e não na sua natureza. 

P. Bert encerrava-se no laboratório de Sorbonne e 
usava de recipientes de vidro de pequeno volume, 
Jourdanet tinha para o laboratório a natureza e para re
cipiente toda a almosphéra. 
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A conclusão a que chegaram devia ser, pois, a mes
ma, como realmente foi. 

P. Bert concluindo das suas experiências que a de
pressão d'um quarto d'atmosphéra fazia diminuir pal-
pavelmente a proporção physiologica do oxygenic não 
fez mais do que repetir o que Jourdanet disse, quan
do da sua observação pôde concluir que só de 2:000 
metros d'altitude para cima é que a oxygenação san
guínea começava a ser sensivelmente diminuída. Com 
effeito, n'esta altitude a depressão atmospherica ê ap-
proximadamente d'um quarto. 

A conclusão a que chegaram Jourdanet e P. Bert, 
foi, pois, a mesma e pôde enunciar-se assim: primei
ro, as montanhas de mais de 2:000 metros d'altitude-
produzem uma anoxyhemia, resultante da diminuição 
da densidade do ar ambiente; segundo, as que pos
suem uma altitude inferior são impotentes para produ
zir o processo anoxyhemico. 

Esta conclusão traça-nos o caminho que temos a 
seguir na descripção da acção physiologica do ar das 
montanhas; mostra-nos que devemos estudar separa
damente a influencia do ar das montanhas acima e abai
xo de 2:000 melros d'altitude. 

As primeiras, a que se dá o nome de climas alpi
nos em climatologia, não são por via de regra habi
táveis na Europa em virtudde da sua latitude. 

As segundas, que tem o nome de climas alpestres, 
são as únicas habitadas n'ella. 

Jourdanet chama ás primeiras climas d'altitude, e 
ás segundas climas de montanha, o que, sem desai
re d'amiraçâo que nos merece o seu talento, não acha-
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mos arrasoado, porque esta denominação tem uma ex

tensão maior do que a que lhe quer dar. 
E' mais natural chamarlhes montanhas de grande 

e moderada altitude, segundo estão acima ou abaixo 
de 2:000 metros. 

E' assim que nós as denominaremos no estudo que 
vamos encetar sobre a sua acção physiologica, exer

cida tanto nos viajantes como nos habitantes propria

mente dictos. 

ACÇÃO PHYSIOLOGICA DO AR DAS ALTAS MONTANHAS 

SOBRE os VIAJANTES. — Da Costa foi o primeiro que de

signou pelo nome de mal das montanhas o conjuncto 
dos phenomenos experimentados pelo homem que sobe 
ás altas montanhas. 

As descripções dos excursionistas, que altingiram 
as montanhas mais elevadas,' e as dos aeronautas, que 
locaram as camadas atmosphericas mais rarefeitas, cons

tituem as duas únicas, mas férteis, fontes, onde pode

remos hir buscar essas modificações funccionaes, que 
o homem experimenta, quando se transporta rapida

mente dos baixos niveis para as altas regiões da at

mosphéra. 
Estas perturbações, assignaladas nas narrações de 

esses viajantes, podem classificarse assim pela ordem 
dos différentes apparelhos da economia: 

■i.° perturbações da respiração e circulação, como 
dispnêa, constricção thoracica, hemorrhagias pelas su

superficies mucosas, acceieração do pulso e diminui

ção do calor animal; 
2.° perturbações do systema nervoso, taes como 
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vertigens, cephalalgia e somnolencia que embotam o 
pensamento do viajante, tornando-o incapaz por vezes 
d'execular qualquer trabalho mental; 

3.° perturbações do apparelho digestivo, como ano
rexia, nauseas, vómitos obstinados, sede e constricção 
infra-epigastrica ; 

4.° alterações da locomoção que se traduzem por 
dores musculares, cansaço accentuado e uma sensação 
de parai ysia dos membros inferiores, que parecem ter 
um peso insólito ; 

S.° alterações do systema tegumental-, como são 
pelle rugosa, suppressão da transpiração cutanea, pal-
lidez da pelle e cyanose do rosto. 

Taes são os symplomas próprios do mal das mon
tanhas, sobre os quaes viria adrede fazer agora algu
mas considerações physiotogicas, se não fosse a consi
deração de que isso nos levaria muito longe. 

O que importa saber é a relação existente entre a 
diminuição da pressão atmospherica e a natureza do 
mal das montanhas. 

Jourdanet admilte uma relação de causa para effeito. 
Suppõe que o sangue, não encontrando no ar rare
feito alimento completo para o entretenimento do func-
cionalismo orgânico, leva aos órgãos um estimulo in-
sufficiente, succumbindo então tudo a esta ausência do 
elemento essencial á vida. 

Não è a primeira vez que a desoxigenação do san
gue é assignalada como causa do mal das montanhas. 
Gh. Martins e Lombard em 1861 insistiram sobre a 
concomitância da diminuição da quantidade d'oxyge-
nio do sangue e da producção dos seus symptomas, 
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parecendo-lhes haver certa relação de causalidade entre 
os dou s factos 

Já mesmo antes d'estes, em 1845, T. Le Blanc ti
nha emittido a mesma opinião, quando patenteou a in
fluencia nociva que sobre os operários exerciam certas 
minas de pyrites da Bretanha, nas quaes a combustão 
lenta d'esté minério fazia diminuir a proporção do oxy-
genio do ar ambiente. 

Esta lheoria da desoxygenação sanguínea foi, en
tretanto, regeitada pela quasi totalidade dos physiolo-
gislas, pelo motivo de se não realisarem os sympto-
mas do mal das montanhas nas ascensões aerostaticas, 
mesmo quando altingem altitudes superiores áquellas 
em que costumam effectuar-se nas ascensões terrestres. 

Realmente, não parecia racional pensar que uma 
determinada depressão da atmosphéra fosse capaz de 
produzir o mal das montanhas, quando uma depres
são muito maior não produz effeitos notáveis. 

Parecia ao contrario muito mais lógico pensar que, 
se o aeronauta na immobilidade em que vai immerso 
na barca do balão pôde altingir em pouco tempo gran
des altitudes sem experimentar alterações sérias, em-
quanto que o ascencionisla terrestre, para subir a pé 
altitudes relativamente pequenas, experimenta pertur
bações notáveis, a despeza das forças, que tem logar 
no segundo caso e não tem no primeiro, é que seria a 
causa predominante do mal de que vimos falando. 

Posta a questão n'estes termos, tornava-se um ver
dadeiro problema de physica, cuja solução foi obtida 
brilhantemente por Gavarret, emittindo uma theoria, 
que, afora um ponto inadmissível, poderia ser perfei
tamente acceita antes das luminosas experiências de 
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P- Bert, Gavarret, calculando era 150:000 kilogram-
metros o trabalho realisado por um homem, de 75 ki
logrammes de peso, que sobe uma montanha de 2:000 
metros d'altitude, e indagando a quantidade correspon
dente de carbone que devia ser queimada na econo
mia para produzir esse trabalho, reconheceu que esta 
combustão dá origem por hora a um excesso de 65 
litros d'acido carbónico (l). 

A esta quantidade excessiva d'acido carbónico, con
tido no sangue, é que deviam ser attribuidos os sympto-
mas observados, segundo Gavarret, 

E', pois, a uma intoxicação pelo acido carbónico, 
dissolvido em grande proporção no sangue, que na opi
nião d'esté illustre physiologista devem ser referidas 
as perturbações funccionaes características do mal das 
montanhas. 

Sendo assim, o repouso permittindo a eliminação 
d'esté excesso de gaz carbónico sem producção de no
va quantidade, levaria o sangue ao estado normal e 
suspenderia a dyspnea, nauseas, etc. E' que, então, 
a despeza da força cessaria, a actividade das combus
tões respiratórias abaixaria rapidamente ao grau estri-
ctamente necessário para a manutenção da temperatu
ra animal, a producção do acido carbónico não seria 
mais que de 22 litros por hora e o sangue desemba-
raçar-se-hia muito depressa do excesso d'esté gaz, que 
não deixaria como vestígio da sua ephemera existência 
senão uma pouca de fadiga. 

Esta seductora theoria tem, porém, um ponto que 
não é sufficientemente explicado e muito pouco compre-

(1) Gavarret 
4 

—Les phénomènes physiques de la vie. 
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hensivel, e bem a ser a insufficiency exhaladora do 
acido carbónico no seio d'uma alta depressão atmos-
phérica. 

Com effeito, parece que a diminuição de pressão 
exterior, longe de dificultar, deve ao contrario facili
tar esta exbalação. 

Demais, a força mechanica desenvolvida pelo ho
mem ao nivel dos mares não produz, por mais consi
derável que seja, o mal das montanhas. 

Outrosim, a respiração d'um ar supra-oxygenado 
faz desapparecer os symptomas d'esté mal. P. Bert 
chega até a aconselhar aos aeronautas e excursionistas 
das altas montanhas uma larga provisão d'oxygenio, 
para poderem affrontar impunemente a atmosphéra ra
refeita que os circumda. Já tem sido seguido por mui
tos ascensionistas e coroado do melhor êxito este con
selho, o que não nos deve surprehender por isso que 
—as modificações de pressão barométrica não exer
cem influencia sobre a vida senão pela mudança na 
condensação do oxygenio ambiente e pela alteração, 
que d'ahi resulta, para os processos chimicos da nu
trição. 

Estes fados são abonatorios da theoria da anoxy-
hemia, que tem poremquanto só contra si o facto dos 
aeronautas não experimentarem o mesmo mal em alti
tudes consideráveis. 

Mas, sabe-se hoje que, se certos aeronautas n5o 
soffreram mal estar nenhum nas suas ascensões ás al
tas regiões da atmosphéra, essa immunidade é pura
mente pessoal, como a de Boussingault, que não ex
perimentou o mal das montanhas nas cordilheiras dos 
Andes. 
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Sabo-se mais que Glaisher e Coxvellpor um lado, 
Tissandier, Sivel e Crocé-Spinelli por outro, experi
mentaram todos paralysias, desfalecimentos, etc., co
mo muito bem se pode ver pela leitura das narrações 
das suas excursões aerostaticas. 

E' verdade que estes effeitos são attribuidos, na 
maior parte, por Le Boy de Mericourt ao frio extremo, 
que põe os dias d'e^tes intrépidos aeronautas em gran
de perigo O1). 

Mas experiências feitas em Sorbonne provaram que 
a diminuição da pressão atmosphérica, só de per si, 
produz os mesmos symplomas que os do mal das mon
tanhas: Sivel e Crocé-Spinelli debaixo d'uma tempera
tura de + 13 graus e d'uma pressão de 30 centíme
tros de mercúrio, sentiram os mesmos effeitos que ti
nham experimentado numa ascensão, que executaram 
a 22 de março de 1874, na qual chegaram a uma pres
são egual á da campanula de Sorbonne. 

Que os aeronautas são victimas do mal das mon
tanhas e que este é devido á diminuição da pressão 
atmosphérica são, pois, fados incontestáveis. 

Se os ascensionistas aerostaticos precisam d'attin-
gir maiores altitudes que os excursionistas das mon
tanhas, isso é devido á immobilidade em que jazem 
na barca do balão, garantida pela força ascensional 
d'esté, que os transporta sem ser necessário que elles 
despendam nenhuma força mechanica. 

N'este caso, aindaque, o oxygenio tenha menor den
sidade, isso pouco sensível se tornará, porque só é 

(1) Mericourt—Diet, meycl. dea se, med. 3.° vol. 
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necessário que as combustões orgânicas mantenham a 
normal. 

Ao contrario, nos excursionistas das altas monta
nhas, o trabalho exagerado dos músculos locomotores 
torna muito activo o consurnmo do oxygenic cujas 
consequências serão tanto mais sensíveis para o orga
nismo, quanto esse principio vivificante fòr mais rare
feito em virtude da altitude do lugar subido. 

Emfim, o mal das montaDhas é o resultado d'uma 
anoxyhemia, d'uma insufíiciencia d'oxygenio do sangue 
proveniente d'uma menor receita d'esté gaz por uma 
diminuição de pressão almospherica, e da sua maior 
despeza em virtude do desenvolvimento considerável 
de força mechanica. 

São estes os dous factores constantes do mal das 
montanhas, mas sobretudo o primeiro, porque se vê 
desapparecer, como por encanto, o mal, logo que se 
busquem as condições normaes d'oxygenaçao, pela des
cida da montanha, não obstante ser necessário para isso 
o consurnmo d'uma grande quantidade d'oxygenio. 

A ideia por conseguinte, d'attribuir o mal das mon
tanhas a uma diminuição d'oxygenio do sangue, por 
falta de pressão ambiente, além d'estar d'accordo com 
os resultados experimentaes obtidos por P. Bert, que 
provou a sua incontestável exactidão, recebe um novo 
apoio do seu caracter curativo pela descida das mon
tanhas. 

Com isto não quero negar a influencia que sobre o 
mal das montanhas exercem outras circumstancias ex
teriores, taes como o frio. . 

A cooperação d'esté novo elemento na sua produc-
ção è posta em evidencia pela existência d'um limite, 
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variável com a latitude, para o começo do appareci-
mento dos accidentes anoxyhemicos. Assim, na Eu
ropa esse limite é muito mais baixo qne nas regiões 
tórridas, como não podia deixar de ser em virtude do 
maior irradiamento thermico em que se perde muilo 
oxygenio. 

Jourdanet, observando também que esse ponto, em 
que começa a caracterisar-se a influencia anoxybemiante 
das altas montanhas, variava com a latitude e que o 
que o determinava era uma combinação entre a rare
facção atmospherica ambiente a as novas necessidades 
de caloriflcação, marcou-o na semidistancia que separa 
o nivel do mar da base das neves eternas. 

Foi levado a esta conclusão por observar que era 
este o ponto em que começava a immunidade tuber
culosa, que tira a sua origem da anoxyhemia resultante, 
como mais adeante veremos. 

Eu não posso, porconseguinte, negar a collaboração 
do frio na producção do mal das montanhas; mas, o 
que affirmó é que o papel predominante pertence á 
diminuição de pressão do oxygenio do ar ambiente, 
porque esta influencia de per si só é capaz de produ-
zibo, como o observou P. Bert nas campanulas de Sor-
bonne, emquanto que as outras isoladas são incapazes 
de o conseguir. 

ACÇÃO PHYSIOLOGICA DO AR DAS ALTAS MONTANHAS 

SOBRE os SEUS HABITANTES.—Para fazer este estudo 
comprehende-se perfeitamente que não podemos esco
lher a Europa, onde além de, 2:000 metros d'altitude 
não ha população aggremiada e permanente, em virtu-
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de da sua inhabitabilidade, resultante da sua peque
na temperatura. Precisamos de recorrer á America, 
onde cidades populosas estão situadas em altitudes de 
2.-000 a 4:000 metros. 

Nós preferimos o Mexico para theatro tio nosso es
tudo, por possuirmos os fructuosos materiaes colhidos 
ahi por Jourdanet, durante o exercício da sua clinica. 

Que o ar rarefeito das altas montanhas deve pro
duzir desoxygenação do sangue dos seus habitantes que 
muito lhes deve comprometter a saúde, isso não sof: 

ire duvida depois do que fica dito, além de que a ob
servação nol-o demonstra, 

Já fadámos da surpreza experimentada por Jourda
net ao deparar com os habitantess das cordilheiras me
xicanas, que contrastavam profundamente com os ha
bitantes do nivel do mar, apresentando-se os primei
ros muito pallidos e magros e os segundos relativamen
te sadios e plethoricos. Já dissemos, lambem, que a 
ideia- da hypoglobulia, que primeiro lhe acudiu ao es
pirito, para explicar esse estado original, teve de ser 
abandonada em face de provas negativas, e de ser subs
tituída pela da anoxyhemia, tão positivamente prova
da pela côr escura do sangue arterial, observada na 
pratica d'uma operação. 

Não podemos, por conseguinte, duvidar da influen
cia anoxyhemiante das altas montanhas sobre os habi
tantes, resultante da diminuição d'um quarto, pelo me
nos, da pressão almosphérica. 

Entretanto, diz-se que a rarefacção do ar é com
pensada pelo augmenta do numero e amplitude das ins
pirações, e que as leis physicas das dissoluções dos 



55 

gazes são illudidas pela affinidade que liga o oxygenic 
aos glóbulos rubros'. 

Do~ fraco valor, porém, d'esta ultima objecção já 
sabemos o que temos de pensar pela ponderação das 
experiências de P. Bert, que mostrou até á evidencia 
a sua inanição. 
Emquanto ao costume de se dizer que a rarefacção do 
ar das altas montanhas é compensada por uma respi
ração mais ampla e mais accelerada, não o achamos 
muito racional. 

E' verdade que, segundo a experiência de Tyndatl, 
a diminuição do oxygenio ambiente é compensada pe
la rapidez da oxydação, o que demonstrou collocando 
duas vellas accesas, uma na base e outra na vértice do 
Monte-Branco, que se consumiram no mesmo espaço 
de tempo. 

E' verdade que se diz que os habitantes dos pla-
tõs elevados teem uma cavidade thoracica mais desen
volvida, acompanhada d'um augmento correspondente 
cia capacidade pulmonar. 

Demais, as experiências de Boussingault parecem 
demonstrar que, sob uma diminuição de pressão, o oxy
genio adquire uma acção oxydante mais enérgica. 

Finalmente, uma maior actividade da circulação 
completaria o conjuncto d'estas condições, que se sup-
põem compensar a rarefacção do oxygenio Todo este 
arsenal d'argumentos tem sido invocado para invalidar 
a existência da anoxyhemia dos habitantes das altas 
montanhas, sem comtudo o poderem conseguir pela 
sua demasiada fraqueza e considerável força e eviden
cia dos factos que se lhe oppõem. 

A anoxyhemia das altitudes é tão positiva e cathe-
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gorica, que por esse facto nos achamos desobrigados 
de destruir os argumentos empregados para se negar 
a sua existência. Entretanto, para que não fiquem du
vidas, ponderemos alguns d'elles. 

Diz-se que para a rarefacção d'nm quarto d'atmos-
phéra, que tem lugar approximadamente no Mexico, 
que possue S90,mm o acto respiratório é equilibrado 
pelo augmenta cl'um quarto no numero das inspira
ções, e que assim 16 inspirações por minuto ao nivel 
do mar são idênticas a 20 inspirações no Mexico feitas 
ao mesmo tempo. Afflrmar, porém isto, ê commeiter 
um grave erro evidenciado pela experimentação, que 
provou que o acido carbónico expirado não dependo 
só do numero d'inspiraçôes, mas, também, da dura
ção e profundidade de cada uma d-'ellas. 

Se ao nivel do mar se respira por minuto 8 litros 
d'ar em 16 inspirações, no Mexico, cuja atmosphér* 
è um quarto rarefeita, respirando-se 10 litros por mi
nuto, em 20 inspirações, não se forma a mesma pro
porção d'acido carbónico, que no primeiro caso. 

Com effeito, se um ar respirado por 12 inspirações 
por minuto contém 4,1 % d'acido carbónico, aquelle 
que fôr respirado no mesmo tempo pelo mesmo indi
viduo em 24 inspirações da mesma amplitude, não con
tém senão 3,íi % d'acido carbónico, eomo o reconhe
ceu Lehmann. 

Daqui se vê que uma quantidade dupla d'ar res
pirado não foi acompanhada d'um augmenta correspon
dente d'acido carbónico, o dobro d'inspiraçôes não foi 
seguido d'uma producção dupla d'esté gaz. 

Applicado este principio ao Mexico, que possue 
approximadamente um quarto de rarefacção atmosphe-
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rica, conclue-se que a respiração n'este ponto não é 
egual á do nivel do mar, sendo alii 10 litros a quan
tidade d'ar respirado por minuto e 20 o numero das 
inspirações executadas no mesmo espaço de tempo. 
Para que se estabeleça perfeita egualdade é necessário 
que o numero das inspirações no Mexico seja de 24 
por minuto e o dos litros d'ar inspirado 12, porque 
só então, segundo Jourdanet, as quantidades d'acido-
carbónico formado são eguaes. Não é, porconseguinte, 
o quarto de 16 e de 8, números estes que represen
tam a respiração media ao nivel do mar, mas a metade 
d'estas cifras, que é necessário addicionar-lhes, para 
obter uma quantidade d'acido carbónico que compense 
a diminuição d'um quarto da pressão atmospherica.. 

Ora no Mexico o numero dos movimentos respira
tórios e o dos litros d'ar inspirado não altingem este 
grau indispensável para a completa compensação da 
rarefacção do ar. 

Estão muito abaixo d'elle: a media das inspirações 
e do ar inspirado orça approximadamente pela do ni
vel do mar, segundo Jourdanet. 

Sendo, porconseguinte, 8 litros a quantidade d'ar 
respirado por minuto no Mexixo, e 21',69 a do acida 
carbónico exhalado n'unia hora, e correspondendo, de
mais, 2',40 d'esté gaz no Mexico a um gramma de car
bone comburido, ter-se-ha pela divisão de 21',69 por 
2\40 a quantidade de carbone queimado por hora n'es
te ponto —9er-,03. 

Esta cifra patenteia-nos um deficit d'acido carbó
nico exhalado, que regula por um quarto da do nivel 
dos mares, o que corresponde a uma diminuição de 
cêrca d'um quarto na actividade da respiração. 
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Não é verdade, porconseguinle, que o habitante das 
altas montanhas substitua a pobreza do seu ar rarefei
to por uma inspiração d'ar mais considerável, e que 
respire tanto como o das planícies. 

A sua capacidade thoracica também não é mais 
desenvolvida que nos habitantes dos níveis inferiores, 
como deveria succéder, se a rarefacção do ar ambiente 
fosse compensada por inspirações mais amplas e acce-
leradas. Se os índios, que habitam o Mexico, possuem 
um thorax consideravelmente desenvolvido, é isso uma 
questão de raça, porque ao nível do mar o seu desen
volvimento thoracico é o mesmo. 

Diz-se também, em opposição á anoxyhemia baro
métrica das altas montanhas, que os seus habitantes 
estão perfeitamente bem acclimados, e que não expe
rimentam mal palpável nenhum no seio da atmosphéra 
rarefeita que respiram. Isto, porém, assim dito não 
tem valor nenhum. E' preciso saber o que quer dizer 
a palavra acclimaçâo, applicada ao caso presente. 

Que o habitante das altas montanhas está habitua
do á rarefacção atmosphérica ambiente, isso é uma 
verdade incontestável. Mas esse habito ou acclimaçâo 
consiste n'uma adaptação physiologica do organismo a 
essa penúria d'oxygenio, imposta pelas condições ex
teriores, de que resulta uma modalidade physiologica 
différente da do nivel do mar. Opera-se a acclimaçâo, 
mas á custa de muitos sacrifícios da vitalidade orgâ
nica que, á primeira vista, passam desapercebidos, mas. 
que não escapam a uma observação perspicaz como a 
de Jourdanet, qtm nos primeiros dias da sua residên
cia no Mexico foi logo ferido da pallidez extraordinária 
dos seus habitantes, da sua fraqueza muscular, bem 
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coma da sua impotência para resistirem ás diversas 
affecções que os invadem. 

A verdade é que o habitante das aitas montanhas 
queima menos carbone e produz menos urêa : tal é a 
acclimação da sua original vitalidade, que, tendo de 
se subjeitar a uma grande diminuição da receita da 
oxygenic ambiente, ha-de apresentar uma feição espe
cial. 

Está aeclimado, é verdade, mas é portador d'uma 
anoxyhemia, d'um estado physiologico anormal, que 
pôde tornar-se por si mesmo muito grave, e constitue 
uma poderosa causa predisponente para a acção prom-
pta das mais insignificantes causas morbigenas, offe-
recendo-lhes uma porta franca para a sua entrada no 
organismo. 

Assim, se succède que á rarefacção habitual do ar 
ambiente se juncta uma causa que o torne mais rare
feito, o calor por exemplo, o habitante das altas mon
tanhas experimenta um conjuncto de perturbações, 
como anorexia, insomnia, vertigem, difficuldade d'e-
xercicio muscular e enfraquecimento geral accentuado, 
que tornam o organismo verdadeiramente doente. 

Não se pôde dizer, propriamente, que elle é habi
tualmente doente, mas que está sempre ameaçado de 
o ser sob a influencia do menor accidente, salvo se por 
uma constituição robusta poder resistir á influencia 
d'essas condições etiológicas. Gomprehende-se, com 
effeito, que o melhor escudo contra a rarefacção am
biente é um sangue muito rico em glóbulos, e que, 
porconseguinte, os temperamentos sanguíneos melhor 
a poderão affrontar, porque ganham em elementos fi
xadores o que perdem em alimento respiratório. 
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Do que fica dito conclue-se que, quando se diz 
que o ar mais puro, mais excitante e tónico das mon
tanhas é effectivamente corroborante, que fortifica o 
organismo, despertando as funcções entorpecidas, es
timulando o appetite, solicitando a digestão e fazendo 
contrahir com mais vigor a fibra muscular, etc., etc., 
— falta-se á verdade pelo menos quando se quer es
tender estas virtudes ao ar das altas montanhas. 

ACÇÃO PIIYSIOLOGICA DO AR DAS MONTANHAS MODERA

DAS SOBRE O SEU HABITANTE PERMANENTE. — DepOÍS de 
demonstrarmos que a vida do habitante das altas mon
tanhas è profundamente alterada no seu vigor, veja
mos o que se passa no das montanhas moderadas. 

Escolheremos para esse estudo os Alpes, cuja po
pulação está situada entre 400 a 1:800 metros d'alti
tude. 

N'estas montanhas haverá uma numerosa cifra de 
factos que nos autorizem a acreditar n'uma situação 
privilegiada, que torne os seus habitantes mais vigoro
sos e sadios, e que justifique a convicção geral tão 
profundamente inveterada de que o ar das montanhas 
é corroborante? 

Já sabemos o que devemos pensar acerca do pre
tendido ar fortificante das altas montanhas. Teremos 
de conservar as mesmas impressões desagradáveis a 
respeito do ar das montanhas moderadas ? 

E' o que vamos vêr. 
Jourdanet (') diz: «Il m'a suffi tout d'abord de 

(1) Jourdanet—'obr. cit. 
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parcourir les localitésies plus renommées des Ceven-
nes et des mpnts d'Auvergne, les sites vantés du Comte 
de Nice, du Dauphiné, de la Savoie et des Alpes suis
ses, pour être pleinement convaincu que l'impression 
qui résulte de l'aspect des hommes, n'y donne nulle
ment l'idée de la prédominance parmi eux d'une vi
gueur exceptionelle.» 

Logo adiante diz: «Je dirai plus: beaucoup de ces 
pays ne présentent aux regards qu'un trop grand nom
bre de gens d'un aspect souffreteux e maladif.» 

Mas, o desaparecimento n'estes pontos do prover-
vial vigôr dos montanhezes será devido á influencia da 
rarefacção do ar ambiente ou a outras causas extra-
nhas? Não pôde provir, por exemplo, da má alimenta
ção de que fazem uso? 

Esta causa deve effect!vãmente colíaborar para este 
estado, mas que seja a única, isso não pôde ser, atten-
to o facto de nas planícies com a mesma alimentação 
não andar a pár esse estado. 

Que a rarefacção atmospherica não é capaz de o 
produzir, tarnbem é obvio, visto ser inferior a um 
quarto. 

O que, entretanto, se pôde affirmar é que o ar d'es-
tas montanhas não é edificante para os que as habitam, 
porque não neutraliza as más influencias originarias 
d'esse estado, quaesquer que ellas sejam, como seria 
necessário para ser digno de tal nome. 

Que o ar das montanhas, porém, é excitante e tó
nico, isso é apregoado todos os dias pelos indivíduos, 
que, afadigados por trabalhos d'espirito, anemiados 
pelo trabalho sedentário e enfraquecidos pela má hy
giene dos grandes centros populosos, sobem então ás 
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.montanhas, para pedirem ao seu ar a vigorisação da 
sua vida entorpecida, regressando d'ellas com as im
pressões mais lisongeiras a respeito da sua acção, por 
colherem o que com tanta avidez procuravam —o res
tabelecimento dos seus males. 

Mas poderemos fazer obra pelas impressões d'es-
tes? Poderemos com o seu testemunho afíirmar que o 
ar das montanhas é essencialmente excitante e tónico? 
Não, decerto. Seria tomar uma influencia relativa por 
uma propriedade essencial. 

O exercício executado para o transporte para essas 
montanhas, o seu ar puro que se respira a longos fô
legos, as emanações aromáticas que envia a vegetação, 
a alegria que se experimenta ao defrontar com uma 
natureza nova, tudo isto excita o viajante sedentário e 
entorpecido. 

Mas esta" propriedade excitante é muito ephemera, 
como o atlestam os habitantes, que pelo habito da sua 
acção mergulham n'um indifferentismo absoluto deanle 
das bellezas que enlevam os primeiros, e desmentem o 
que as crenças proverbiaes affirmam. 

Às estatísticas também não dão mortalidade infe
rior nas montanhas. Bertilon, d'uma que fez, concluiu 
que os vinte e três montanhosos departamentos fran-
cezes fornecem um contingente considerável de morta
lidade. Marc Lepine, entretanto, considera o cantão de 
Genève muitíssimo salubre; mas é preciso notar que é 
o cantão mais pequeno da Suissa e o que está situado 
nas melhores condições de salubridade, não se podendo, 
porconseguinte, concluir do seu privilegio para o resto 
de todo o paiz, cuja influencia benéfica não é, demais, 
atlestada pelas estatísticas existentes. 
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Tudo isto vai-nos suggerindo a ideia de que as 
crenças correntes a respeito do ar corroborante das 
montanhas são pouco bem fundamentadas e considera
velmente exaltadas. 

Entretanto, são muito controversas entre os aucto-
res as opiniões acerca da riqueza proverbial da consti
tuição dos-montanbezes, o que nos faz suppôr varian
tes diversas dependentes das différentes localidades, 
porque se não pôde admiltir que ellas, sendo filhas da 
observação, se contradigam quando se referem á mes
ma montanha. 

Assim Lombard (') dizendo: «les montagnards ont 
un teint coloré, des muscles vigoureux et une appa
rence de santé bien supérieur á celle des habitants des 
plaines», não pôde referir-se aos montanhezes a que 
mais adeante aconselha medidas hygienicas enérgicas 
para que, diz elle, «une population saine et vigoureu
se viendrait remplacer la race affaiblie et abâtardie 
qui occupe actuellement une portion si notable de nos 
Alpes».' 

Por outro lado, Niepece (2) diz: «relativement "au 
climat, toutes les recherches que j'ai faites m'ont don
né pour résultat un plus grand nombre de morts dans 
les parties élevées que dans les plaines». 

Sem querer invocar para corroboração d'estas ídeias 
a idade raras vezes excedida de 35 annos dos religio
sos do hospício do Grande S. Bernardo por estar si
tuado n'uma altitude superior á que vimos consideran
do, poderei com esse -fim transcrever ainda o que este 

(1) Lombard—Les climes de montagnes. 
(2) Niepce—-Traité du goitre et du cretinism* 
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ultimo auctor diz acêrca do hospício do Pequeno S. 
Bernardo, que já está dentro das altitudes moderadas 
Diz elle: «Aucun des habitants n'atteint l'âge de qua
renta einq ans, quoique l'alimentation soit très bonne». 

Poderia ainda apresentar opiniões diversas de mui
tos outros auctores acerca da acção das montanhas 
moderadas sobre os seus habitantes que provariam, 
mais uma vez, a falta d'uniformidade nos effeitos phy-
siologicos d'essas montanhas, facto este que demons
tra bem claramente que elles não são devidos a uma 
causa única — a rarefacção do ar. E effectivamente 
assim é: além d'esta influencia essencial das monta
nhas, ha outras que são inhérentes a certas condições 
locaes. 

Mas, como eu fallo só do ar das montanhas e o 
abstrahio de todas as outras influencias, vejamos se 
elle assim isolado pode ser considerado como corro
borante, ou se teria esta propriedade, se não fossem 
as outras influencias com que tem a luctar em despro-
veito seu muitas vezes. 

Este estudo, assim feito, presta-se a uma genera-
lisação maior, visto que estudado o effeito physio-
logico do ar d'uma certa montanha, sabe-se o que 
pertence a todas as outras da mesma altitude, por
que a sua rarefacção é a mesma, salvo o caso d'uma 
grande differença de temperatura produzir alguma va
riante. 

Vejamos, pois, as condições do ar das montanhas 
moderadas, e esforcemo-nos por procurar o que o ha
bitante ganha e perde no seu seio. 

Este ar possue um grau de rarefacção inferior ao 
d'um quarto da sua tensão aonivel do mar. Ora, como 
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já o dissemos por mais d'uma vez, P. Dert provou, por 
intermédio d'experiencias feitas em Sorbonne, que pa
ra o primeiro quarto de rarefacção atmospherica a per
da do oxygenio é muito pouco considerável no sangue 
arterial do animal exposto á experiência, para deixar 
de o ser além d'aquelle grau de rarefacção. Applican-
do este principio de physiologia exprimental obtido por 
P. Bert ao ar das montanhas moderadas, conclue-se que 
o seu habitante não pôde experimentar differença sensí
vel na dosagem do oxygenio do seu seu sangue arte
rial em virtude da diminuição da pressão atmospherica 
ambiente. 

Por outro lado, percebe-se facilmente que o acido 
carbónico dissolvido no sangue venoso deve exhalar-se 
mais facilmente n'um meio ambiente rarefeito. Ora, 
esta fácil exhalação do acido carbónico desempenha um 
grande papel na arterialisação do sangue, que depen
de sempre da relação existente entre este gaz e o oxy
genio. Com effeito, pôde o sangue arterial conter mui
to oxygenio e não ser physiologicamente arterialisado, 
como succède quando contém ao mesmo tempo mais 
acido carbónico que o normal. 

Demais, esta fácil descarbonisação imprime ao oxy
genio maior energia d'acçao. Haja vista o que se dá 
quando um animal respira uma atmosphéra supra-oxy-
genada n'um vaso fechado: succède que o animal, ape-
zar d'estar cercado de muito oxygenio, morre fatalmen
te, quando o acido carbónico chega a uma densidade 
exagerada, o que prova que a sua accumulação no san
gue é um péssimo obstáculo ao exercício da accção es
timulante do oxygenio. 

Referindo estas considerações ao ar das montanhas 
5 
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moderadas, conclue-se que o seu habitante deve ter, em 
virtude d'essa fácil descarbonisação, uma arterialisa-
ção melhor e maior energia d'acçao da parte do oxy-
genio. 

Eis o que elle por conseguinte aproveita. 
Que possa perder, em compensação, alguma cousa 

util, não sei o que, a não ser uma muito pequena quan
tidade d'oxygenio, o que não pôde, entretanto, consi-
derar-se como nocivo. Veja-se o que a este respeito 
diz P. Bert. Este illustrado pysiologista, vendo que o 
oxygenio quando está no sangue acima da sua conden
sação normal produz accidentes funestos e mesmo mor-
taes, attribue-lhe propriedades venenosas, quando es
tá muito condensado no sangue, e conclue que o oxy
genio verdadeiramente favorável e util é só aquelle que 
está chimicamente determinado pela hemoglobina, e que 
uma ligeira diminuição d'oxygenio do meio ambiente, 
longe de se considerar como nociva, se deve pelo con
trario admittir como benéfica. 

Mas, ou seja por isto ou seja pela fácil descarbo
nisação ou mesmo por ambas as condições ao mesmo 
tempo, o que é certo é que nas montanhas moderadas 
a hematose é geralmente activada. 

Eis, pois, a situação dos seus habitantes: por um 
lado condições vantajosíssimas na fácil exhalação do 
acido carbónico; por outro falta de perigo na rarefacção 
do oxygenio, a qual é vencida pela sua affmidade para 
a hemoglobina. 

Em conclusão, os habitantes das motanhas mode
radas, aberta a excepção para os de grande sensibi
lidade para as depressões barometricas, estão esplen
didamente situados para o desenvolvimento satisfacto-
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rio da sua vitalidade, caso uma influencia nociva, es
tranha á rarefacção, não se opponha aos magníficos 
effeitos da depressão atmospherica. 

ACÇÃO PHYSIOLOGICA DO AR DAS MONTANHAS MODERA

DAS SOBRE O SEU HABITANTE TEMPORÁRIO.—DepOÍS dû 
que dissemos facilmente se comprehende esta acção. 

Primeiro que tudo convém saber que os indivíduos 
que procuram estas montanhas são no maior numero 
os habitantes dos grandes centros populosos, onde em 
virtude da estreiteza das ruas, da considerável agglo-
meração dos homens, das suas variadas industrias, da 
estagnação das aguas e de mil outras condições dele
térias, se respira um ar impregnado de miasmas de
primentes e emanações nocivas, que, introduzidas na 
corrente circulatória e não eliminadas na sua totalidade 
pelos emonctorios da economia, produzem este estado 
vagamente mórbido, a que se dá commumente o nome 
de anemia urbana. 

Este estado não é propriamente pathologico; se o 
fosse não seria aqui o lugar da sua exhibição; mas um 
estado physiologico entorpecido e languido que faz acu
dir logo ao espirito a necessidade de se subtrahir do 
seio das cidades virulentas e de se demandar o ar pu
ro e rarefeito das montanhas moderadas. 

É aqui effectivamente, que ha grande solicitude na 
eliminação dos miasmas de que está impregnado o or
ganismo, não só pela favorável rarefacção do ar que os 
convida a sahir para fora d'elle, como também por um 
concomitante exercício muscular, qne, accelerando a 
circulação, faz passar no mesmo espaço de tempo 
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maior quantidade de sangue pelos pulmões, offerecen-
do-lhes assim uma nova via d'eliminaçao. 

Conseguinlemente, facilidade na exhalação dos pro-
ductos anormaes, franca e livre descarbonisação san
guínea e um, talvez favorável, ligeiro grau de desoxy-
genação: taes são os effeitos physiologicos do ar das 
montanhas moderadas sobre o seu habitante tempo
rário. 

Com o que deixámos dicto, não queremos de for
ma alguma affirmar que as montanhas moderadas se
jam por toda a parte preservadoras d'uma anoxyhe-
mia accentuada e solicitadoras d'effeitos benéficos para 
o homem, mas, e tão somente, que o seu ar, na ra
refacção inferior a um quarto da sua tensão ao nivel 
do mar, seria susceptível d'esses effeitos, senão fos
sem influencias estranhas, que, ajunctando-lhe os seus 
effeitos anoxyhemianles, fazem que a anoxyhemia ap-
pareça muito antes de 2:000 metros d'altitude. 

D'entre essas influencias destaca-se o frio, o qual 
faz variar comsigo a altitude em que começam a tor-
nar-se nítidas as más influencias physiologicas das 
montanhas. 

Já dissemos que Jourdanet, reconhecendo esta ver
dade, marcou o limite superior das boas influencias 
das montanhas—na semidistancia existente entre o 
nivel do mar e a origem das neves perpetuas. 

Na Europa esse limite deve ser, porconseguinte, 
inferior a 2:000 metros. E efectivamente, nos Alpes, 
onde o limite das neves eternas é de 2:700 metros 
d'altitude, o homem experimenta os accidentes anoxy-
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hemicos a alturas que são inoffensivas nas cordilheiras 
dos Andes, por exemplo, onde a temperatura é muito 
mais considerável. Armieux também nos diz que os 
habitantes de Bareges, povoação dos Pyreneus situada 
a 1:240 melros acima do mar, são portadores dos ac
cidentes anoxyhemicos. Ora se nos lembrarmos de que 
nos Pyreneus as neves persistentes começam a 2:700 
metros acima do mar, reconheceremos que aqui já deve 
effectivamente começar a sentir-se a anoxyhemia, como 
realmente succède e a lei de Jourdanet o affirma. 

A' primeira vista, porém, afigura-se-nos que em Ba
reges, como em qualquer outro ponto europeu, a ano
xyhemia se deveria manifestar n'nma altitude superior 
á das regiões tropicaes, por n'ella o ar possuir maior 
densidade, resultante da sua menor temperatura. 

Gomo explicar o paradoxo? 
Sabe-se que a perfeição do acto respiratório não 

está na sua maior ou menor intensidade, na maior ou 
menor quantidade d'ar respirado, mas no equilíbrio 
entre as combustões physiologicas e as necessidades 
de calorificação. A quantidade d'ar necessário é, por-
conseguinte, relativa. 

Assim, um individuo que habitar o Mexico pôde 
ter uma respiração mais perfeita, relativamente a ou
tro que habite os Alpes, apezar do ar ambiente estar 
muito mais rarefeito no primeiro caso que no segundo; 
porque ali, a temperatura exterior não exigindo grande 
irradiação thermica ao organismo, a receita d'oxygenio 
ião necessita de ser tão grande como aqui, 'onde a 
irradiação da temperatura orgânica, sendo considera
velmente maior, precisa de ser compensada por um 
maior consummo d'esté gaz comburente, de que resulta 
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uma anoxyhemia e uma temperatura sub-physiolo-
gica. 

As perdas de calor animal, a que o irradiamento 
expõe, tornam insufficientes, pois, as fontes respirató
rias ainda bem abastecidas d'oxygenio, caso o frio am
biente seja muito intenso. 

E' verdade que. pôde objectar-se que a diminuição 
da temperatura exterior, fazendo condensar o ar, não 
pôde originar uma desoxygenação, porque offerece no 
mesmo volume uma maior quantidade d'oxygenio; mas 
é precizo notar que a condensação nunca compensa a 
irradiação do calor orgânico proveniente do abaixamen
to da temperatura exterior. A' medida, com effeito, 
que mais se vai affastando do nivel do mar, a tempe
ratura vai diminuindo e a rarefação crescendo cada vez 
mais. 

Ora, se ao abaixamento da temperatura exterior se 
junctar a rarefacção atmospberica, realisar-se-hão duas 
condições poderosíssimas de anoxyhemia: por um lado 
ba falta d'oxygenio, por outro maior necessidade d'elle. 

Estes dous factores da anoxyhemia dão lugar a es
ta, quando arrastam a subtracção d'uma certa quanti
dade d'oxygenio, que pode ser obtida pelo maior aug
mente d'um ou d'outro. 

0 que marca, portanto, o limite anoxyhemiante é, 
repito, uma combinação entre a rarefacção do meio am
biente e a necessidade de caloriflcação resultante da 
irradiação thermica do nosso organismo. 

Porconseguinle, entre as montanhas de 2:000 me
tros d'altitude para baixo, ha umas que produzem a 
anoxyhemia e outras que a obviam, conforme a sua 
latitude, que nos deve servir sempre de critério na 
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determinação dos effeitos physiologicos das monta
nhas. 

Mas, como a rarefacção do ar das montanhas mo
deradas não produz, de per si só a anoxyhemia, e eu 
me occupo particularmente dos seus effeitos, não podia 
deixar de considerar, como conciderei, debaixo d'es-
te ponto de vista, corroborantes todas as montanhas 
que possuem uma altitude inferior a 2:000 metros, 
ainda que mais tarde, com as considerações que fiz, 
viesse no conhecimento de que corroborantes só po
dem ser aquellas que estiverem abaixo da semi-dis-
tancia entre o nivel do mar e a base das neves perpe
tuas visinhas. 



TERCEIRA PARTE 

Da acção therapeutica do ar 
das montanhas 

Seria uma falta imperdoável que não pozessemos 
ao serviço da therapeutica o grande poder modifica
dor que o meio ambiente exerce sobre o homem, so
bretudo depois que os progressos da meteorologia, da 
physica atmospherica e da pbysiologia experimental nos 
revelaram o segredo da sua acção. 

Hoje está-se, também, operando na therapeutica um 
favorável movimento caracterisado por uma tendência 
manifesta para a simplicidade nos meios empregados. 

A prescripção lacónica de productos especiaes ar
vora hoje a sua bandeira triumphante, que, desfralda
da ao vento do progresso medico, supplanta as velhas 
formulas magistraes executadas nas antigas pharma-
cias. 

Esta simplicidade na therapeutica tem sido levada 
tão longe pela medicina, que hoje os seus ministros 
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não trepidam em prescrever os agentes naturaes no 
seu estado espontâneo e sem elaboração previa. 

E' assim que hoje as aguas mineraes naturaes re
presentam no tratamento das doenças um importante 
papel, o que o ar atmospherico está também occupando 
um alto lugar na therapeutica de muitas doenças, como 
vamos ver a propósito da tuberculose pulmonar e chlo
rose. 

Tuberculose pulmonar. — À debellação 
d'esta inexorável doença pela habitação das monta
nhas é o sonho dourado da moderna geração medica, é 
a pedra philosophai da época que vamos atravessando 
e o constante enlevo dos tuberculosos, que, cheios de 
fagueiras illusões, nutrem sempre uma viva esperança 
de curar d'esté modo o seu tormentoso mal. 

Mas, quando se attenta n'este movimento operado 
na therapeutica da tuberculose, não se pôde deixar de 
experimentar grande surpreza, por vêr que se préco
nisa hoje aquillo que hontem era regeilado tenazmente, 
e lembra perguntar se n'essa revolução therapeutica 
não andará fallaz miragem, á maneira do que se tem 
dado em todas as épocas, em que a medicina não se 
tem podido libertar do dogmatismo reinante e das vi
cissitudes caprichosas da moda. 

Ainda não ha muito que os tuberculosos eram acon
selhados pelos medicos a demandarem os lugares bai
xos mais inaccessiveis ao frio. As pessoas favorecidas 
pela fortuna não sahiam d'hynverno dos seus quartos 
profusamente aquecidos por vivos fogões, e ao come
çar do outomno emigravam para os lugares amenisa-
dos por uma mais doce temperatura, como ó Brazil, o 
Egypto, a Madeira, etc., e isto para se subtrahirem ao 
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seu terrível inimigo —o frio, e se lançarem no seio do 
seu amigo predilecto — o calor. 

Esta pratica provinha da doutrina de Broussais, 
que suppunha que a etiologia da tubuculose era repre
sentada pelas phlegmasias e congestões bronco-pulmo-
nares. Os tuberculosos eram aconselhados então a fugi
rem dos lugares em que estas doenças predominavam 
e a refugiarem-se n'aquelles em que se tornavam raras. 

Contra esta pratica, guiada pela doutrina de Brous
sais, protestam, porém, a preservação quasi absoluta 
da tuberculose nos pontos em que as phlegmasias bron-
cho-pulmonares reinam no seu máximo d'intensidade e 
frequência, e a sua florescente existência nos lugares 
baixos, quentes e húmidos. 

A verdade é que estas phlegmasias sob a influen
cia das montanhas conservam um typo virtual que 
tende para a reorganisação do tecido pulmonar, emquan-
to que nas planícies teem uma grande tendência para a 
degeneração caseosa, para a regressão necrobiotiea, 
dos seus produclos. 

Destruída assim a doutrina de Broussais e conti
nuar com a pratica que n'ella se apoiava, seria fomen
tar a medicina rotineira. 

Entretanto continuou a ser universalmente seguida, 
apezar mesmo dos maus successos com que era lugu
bremente coroada. 

No outomno os tuberculosos tossiam mais, mas ti
nham mais força, mais appetite, menos suores noctur
nos e menos febre. Appropinquava-se o verão com os 
seus benefícios proverbiaes, as forças eo appetite de
sapareciam, os suores eram mais abundantes, os es
carros muito fétidos, sobrevinha uma diarrhea, e os 
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tuberculosos succumbiam a esta depressão enorme das 
forças, com todos os signaes d'intoxicaçâo purulenta 
chronica. 

A influencia nociva do calor era assim, pois, posta 
bem em evidencia, e, entretanto, a ideia dogmática e 
a indicação anti-irritativa de Broussais guiavam a pra
tica. 

A moda estava acima de tudo isto, pouco se im
portava com os seus terríveis resultados. A feição que 
também mais a caractérisa é a sua incompatibilidade 
com a boa hygiene, e a sua obsecação quasi absoluta 
para a conservação e aperfeiçoamento da saúde dos 
que a usam imprudentemente. 

Mais tarde, cançada de commetter tantos crimes, 
exhausta de forças para progredir na sua marcha as
soladora, já insensível no seu amor próprio, a moda dei
xou de propelir os tuberculosos para os lugares baixos 
e quentes. 

Para este resultado concorreram muito as observa
ções feitas no Mexico por Jourdanet e Goindet, nos Al
pes por Lombard e na Bolivia por Guilbert, por inter
médio das quaes se veio no conhecimento de que es
tes pontos elevados do globo são verdeiros preserva
dores da tuberculose. 

Jourdanet, exercendo a clinica no Mexico durante 
quatro annos e meio, não encontrou senão 6 tubercu
losos em 30:000 visitas que fez durante esse percurso 
de tempo, do que concluiu d'uma maneira geral que 
no Mexico a tuberculose é rara além de 2:000 metros 
e quasi nulla nas classes abastadas, o que lhe era in
dicado pela boa qualidade da sua clinica. 

Reconheceu mais este illustrado medico que os tu-
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berculosos, que fixavam a sua residência n'estes pon
tos por algum tempo, experimentavam grandes me
lhoras e até mesmo curas radicaes. Estes casos eram, 
entretanto, muito poucos, em virtude d'uma certa im
pregnação dos espíritos por ideias ainda preconcebi
das acerca da influencia dos lugares elevados, dos quaes 
os afastavam. 

Observou mais que os indivíduos com predisposi-
òão tuberculosa, filhos d'individuos tuberculosos, hindo 
habitar os pontos elevados do Mexico, não manifesta
ram nunca symptomas de tuberculose, e, muito ao 
contrario, uma saúde relativamente boa. 

Estas observações de Jourdanet, tornadas do do
mínio publico, exerceram um grande peso sobre as 
ideias reinantes acerca da influencia dos lugares ele
vados sobre a tuberculose. Começaram a fazer nascer 
a convicção de que se andava inavisadamente, quando 
se enviavam os tuberculosos para os lugares baixos. 

Os tuberculosos achavam-se, então, nas tristes con
dições de não saberem que lugares haviam de procu
rar, para o alivio dos seus males. 

Novas observações feitas nos Alpes suissospor Lom
bard e outros vieram, porém, dissipar as hesitações e 
proclamar preservadores da tuberculose os pontos ele
vados do globo. 

Uma alluvião d'eslabelecimenlos sanitários se cons
truiu na Engadina, em Davos, etc., para receber os 
tuberculosos, que de todas as partes afíluiam para a 
Suissa, em numero que crescia todos os annos d'uma 
maneira considerável. 

E' que Lombard, associado aos seus collegas suissos, 
organisou estatísticas lisongeirasdemonstractivas da be-
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nefica influencia (Testes lagares sobre a doença em 
questão. Assim, Brúgger, medico da Engadina, o plató 
mais elevado da Suissa, declara que desde S. Moritz 
(1:886 metros) a Samaden (1:742 melros) a tuberculose 
é muito rara, salvo nos estrangeiros, que mesmo ainda 
assim curam, quando não estão muilo minados pela 
doença. Os medicos Albert de Briançon (1:306 metros), 
Ulsekly de Gesseney (1:023 metros), Brehmer de Gõ-
bersdorf, Fucbs do Ilartz, etc , são todos unanimes 
em declarar o mesmíssimo resultado. 

Eis o que produziu essa revolução tberapeutica de 
que vimos fallando. 

Teremos, porém, de desmoronar amanhã o que 
construímos hoje? Tornar-se-hão a aconselhar os tu
berculosos em sentido différente do actual? Não an
darão nos conselhos d'boje misturados alguns vestí
gios da modu, alguns vislumbres d'empirismo rotineiro? 
Serão, ao contrario, firmados n'uma base racional, ob
tida triumphantemente pela sciencia? 

D'um modo absoluto, dá-se uma e outra cousa. 
Se nos obstinarmos em enviar para os lugares ele

vados os tuberculosos, qualquer que seja o seu esta
do, seguimos um falso caminho, e o conselho transfor-
mar-se-ha em rotina; se fizermos, ao contrario, distinc-
ção, se discernirmos os différentes casos mórbidos, 
para submetter uns e excluir outros da tberapeutica 
hygienica instituída, seguiremos uma via verdadeira 
e faremos substituir a voga empírica por um critério 
scientifico, que tornará o conselho racional. 

Tudo depende d'indlcaçoes e contra-indicações, que 
no caso presente são representadas, as primeiras pelas 
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tuberculoses incipientes, as segundas pelas tuberculo
ses no ultimo período da sua evolução. 

Sabendo que ha lugares preservativos da tubercu
lose, como o acabamos de vêr, convém saber quaes 
são elles. Que são os elevados também já nós o sabe
mos, mas precisamos conhecer o grau de sua altitude 
em que começa a lornar-se apreciável a immunidade. 

Jourdanet, vendo que no Mexico é preciso attingir 
uma altitude de 2:000 metros, para se encontrarem ga
rantias seguras d'immunidade, e que nos Alpes bas
tam apenas 800 a 1:000 metros para alcançar o mes
mo resultado, procurou vêr se reduzia estes diversos 
factos a uma lei commum que os regesse. Este fim foi 
conseguido brilhantemente por elle, estatuindo que a 
immunidade começa sempre — na semidistancia da al
tura vertical, que separa o nivel do mar da base das 
neves perpetuas. » 

O que o levou ao estabelecimento d'esta lei foram 
os seguintes factos : nas regiões equatoriaes, em que o 
nivel das neves eternas está a 4:000 metros acima do 
mar, uma immunidade quazi absoluta começa a 2:400 
metros; no Mexico, onde as neves eternas se encon
tram a 4:500 metros, a immunidade começa a 2:230; 
na Suissa, onde as neves perpetuas estão a 2:700 me
tros, a preservação começa a 1:350; na Suécia o ni
vel das neves seria de 1:400 metros e o da exempção 
começaria já a 500: emfim nas latitudes polares, em 
que as neves são eternas a 0m,00, a tuberculose é 
nulla. 

Esta lei, porém, formulada assim d'uma maneira 
tão mathematica, não pódé ser verdadeira d'um modo 
absoluto. Entretanto, patenteia-nos a importância da 
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temperatura na producção da immunidade tuberculosa, 
e mostra-nos que esta começa por via de regra na al
titude em que a respiração se torna physiologicamente 
insufficiente, quer dizer, n'aquella em que começa a 
anoxyhemia. 

Vejamos agora como actuam as montanhas para pre
venir, suspender ou curar a tuberculose. 

Um grande numero d'hypothèses se atropellam na 
explicação d'esta immunidade das altitudes para tal 
doença. 

Hirsch attribue a immunidade á fixidez da tempe
ratura, que é mais uniforme nas montanhas que nas 
planícies. 

Brehmer explica-a vagamente por uma acção exci
tante do ar das montanhas sobre o coração, cuja fra
queza e pequeno desenvolvimento é na opinião d'elle 
uma poderosa causa da consumpção tuberculosa. 

Lombard pensa que, além d'uma acção excitante, 
que o ar das montanhas exerce sobre a digestão e he
matose, imprimindo-lhes mais energia, elle tem uma 
acção emphysematosa, de que resulta uma sobredisten-
são das vesículas pulmonares e uma subsequente obli
teração dos vasos pouco favorável para a vegetação tu
berculosa. 

Para Hirtz (l), a habitação das montanhas solicita 
a exosmose gazosa e liquida e desembaraça o sangue dos 
seus productos d'eliminaçâo, impedindo assim a for
mação dos depósitos caseosos, a degenaração das cel-
lulas e a conversão da inflammação em neoplasia mise
rável e regressiva. Segundo elle, estes efifeitos não se-

(1) Vid. Jorn. de therap. n.° Ih 
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riam especiaes á tuberculose, estender-se-hiam a todas 
as cachexias, á anemia, chlorose, catarrhos passivos, 
escrophulas, dispepsias, em summa a todos os pro. 
cesses mórbidos em que a nutrição estiver profun
damente alterada. Se, com effeito, diz elle, as monta, 
nhãs que não excedem certos limites estimulam o ap
petite e a respiração, augmentam a plasticidade do san
gue e a vitalidade dos tecidos que d'elles se nutrem, 
estes effeitos hão-de tornar-se mais accentuados, quan
do a nutrição estiver consideravelmente perturbada. 

Jourdanet explica a immunidade por uma dieta 
respiratória, imposta aos pulmões pelo ar rarefeito das 
montanhas, o qual afrouxa as combustões orgânicas e 
obsta ao desenvolvimento da tuberculose, quando a sua 
pressão começa a ser physiologicamente insufficiente. 
Esta lheoria é muito soduetora para que deixemos de 
a admiltir de preferencia ás outras, que, entretanto, não 
devem ser absolutamente proscriptas por terem um certo 
fundo de verdade. 

Assim, a uniformidade da temperatura das monta, 
nhãs, invocada por Hirsch, deve possuir uma influen
cia incontestável na sua acção prophylactica e curati
va sobre a tuberculose, porque não expondo os pul
mões a grandes transições de temperatura, afasta uma 
das causas poderosíssimas das affecções pulmonares. 

A acção excitante exercida pelo ar das montanhas 
sobre o coração, admittida por Brehmer, também não de
via deixar de ser realmente favorável. Entretanto, é pre
ciso dizer que, fundado nas investigações anatomo-patho-
logicas de Rokitansky, de Louis e Bizot, que mostraram 
que em certos tuberculosos o coração é mais pequeno 
que no estado normal, Brehmer, concluindo que este 
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estado do coração é constante nos tuberculosos e que 
todos os esforços da therapeutica devem tender a au-
gmentar as exíguas dimensões d'esté órgão, activando 
a sua energia, anda mal avisado, porque as pequenas 
proporções do coração não se encontram senão nos tu
berculosos que chegaram ao ultimo período da consum-
pção. N'este momento o coração atrophia-se como to
dos os outros órgãos em virtude da consumpção que 
invade sem excepção todos os tecidos. Mas se se fizer 
a autopsia d'uni tuburculoso, morto n'um período me
nos avançado da doença, encontrar-se-ha o coração com 
as suas dimensões normaes e, muitas vezes mesmo 
maiores, em virtude do maior esforço que tem a em
pregar para propellir o sangue para o pulmão conden
sado. 

A acção emphysematosa do ar das montanhas sobre 
os pulmões invocada por Lombard, deve ter certa influen
cia na prophylaxia da tuberculose, porque n'um pul
mão rarefeito deixam de subsistir até certo ponto as 
condições favoráveis para o desenvolvimento dos tu
bérculos. 

A acção exosmotica, admittida por Hirtz, do ar 
das montanhas sobre os líquidos e gezes da economia 
animal tem, também, uma poderosíssima influencia na 
cura da tuberculose. Com effeito, a rarefacção atmos-
pherica, ao mesmo tempo que solicita uma maior exos-
mose gazoza, estimula a exosmose liquida pelo maior 
affluxo de sangue á peripheria do organismo, de sorte 
que os productos de desassimilação são eliminados 
mais francamente, o que é muito desfavorável para a 
transformação da pneumonia catarrhal em pneumonia 
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caseosa e para o progresso d'esta bem como da vege
tação tuberculosa. 

Demais, a acção apperitiva do ar das montanhas, 
que Hirtz lambem admitlia como de muito grande be
neficência na cura da tuberculose, é muito positiva, co
mo Jourdanet o provou. Com effeito, este illustre me
dico, expondo á acção d'uma depresslo atmosperica, 
que fez oscillar entre 10 e 20 centímetros por transi
ções lentas, indivíduos, que pela sua vida sedentária, 
pela habitação mal ventilada e pela alimentação habi
tual pouco tónica, tinham chegado ao estado d'enfra-
quecimento das anemias urbanas, reconheceu sempre 
que os indivíduos submettidos á experiência sentiam, 
ao sahir dos seus apparelhos, uma viva vontade de 
comer, que os fazia entrar, antes de chegarem ao seu 
domicilio, na primeira casa de pasto que encontravam, 
o que se pôde explicar pela acção da circulação geral 
sobre os vasos absorventes, que, achando-se mais es-
vasiados pelo maior affluxo de sangue á peripheria, ti
nham maior poder funcional, alem de que, a maior 
exhalação do acido carbónico e a actividade d'acçâo 
do oxygenio deviam também contribuir poderosamen
te para tal fim. 

Como acabamos de ver, todas estas theorias expli
cam mais ou menos a acção prophilactica e curativa 
do ar das montanhas sobre a tuberculose; mas a de 
Jourdanet parece satisfazer melhor o espirito, d'uma 
maneira mais geral. 

A' primeira vista, acolhe-se esta theoria com um 
certo desdém, inspirado pela compatibilidade que pa
rece dever haver entre a anoxyhemia e a tuberculose, 
e mais que isso, por uma relação de causalidade quê 
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parecece dever existir entre os dous phenomenos, dan-
do-se as mãos reciprocamente e forlalecendo-se um a 
outro. Aflgura-se, com effeito, que um individuo ano-
xyhemiado está mais bem preparado para contrahir a 
tuberculose do que aquelle que o não estiver, por pa
recer que menos condições de resistência deve possuir 
para impedir a invasão do processo tuberculoso. 

Entretanto, a observação mostra que nas monta
nhas, que pela sua altitude e latitude offerecem um ar 
physiologicamente insufficiente para a respiração, é 
que ha garantias positivas d'immunidade tuberculosa, 
não obstante campear n'ellas a anoxyhemia. A obser
vação vai-nos dando ensinamentos bastantes, para nos 
fazer acreditar na incompatibilidade, no antagonismo 
mórbido entre a anoxyhemia e a tuberculose, e nas so
lidas condições de preservação do primeiro processo 
contra o segundo. 

Mas então nós, que nos insurgimos contra a ex
pressão, largamente empregada, — ar corroborante das 
montanhas—pelo facto do ar produzir a anoxyhemia, 
barométrica quando possue certos graus de rarefacçãoo 
parece que nos temos de desdizer, porque a anoxyhe
mia tem em si condições de corroboração. 

Entretanto, convém dizer que o facto d'haver menos 
tuberculoses e mais anoxyhemias nas montanhas não 
invalida os nossos despeitos contra a pretendida corro
boração do s*eu ar. 

Se ha poucos tuberculosos, ha muitos anoxyhemi-
cos, muitos indivíduos predispostos, pelas poucas con
dições de resistência, para contrahirem um grande nu
mero de processos mórbidos. 

A anoxyhemia se resiste á tuberculose, é porque 
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as condições d'existencia d'estes dous processos são 
oppostos como vamos tentar provar, mostrando que a 
tuberculose encontra nas causas da anoxyhemia um 
valioso meio prophylactico e curativo. 

Sabe-se que nos tuberculosos as combustões orgâ
nicas teem a sua séde mais predilecta nas substancias 
azotadas, que por esse facto deixam de fazer parle in
tegrante do seu organismo. O que o demonstra é a 
grande quantidade d'urêa de que são carregadas as 
suas urinas e a quantidade d'acido carbónico forma
do, que é muito inferior á do oxygenio inspirado, 

Jourdanet, entregando-se a esta investigação, assim 
o reconheceu quazi sempre, por experiências muito 
elucidativas que emprehendeu e que o levaram á du
pla conclusão de que: — primeiro, nos tuberculosos as 
oxydações se localisam quazi exclusivamente nos ele
mentos azotados; segundo, nos anoxyhemicos as com
bustões orgânicas não teem outro alimento além do 
carbone, porque a analyse do ar expirado por elles 
mostrava sempre uma egualdade quazi completa entre 
o acido carbónico produzido e o oxygenio absorvido. 

Ha, pois, verdadeiro antagonismo, debaixo do ponto 
de vista das fontes do acto respiratório n'estes dous 
casos: n'um o seu alimento predilecto é o carbone, 
n'outro é o azote. Eis porque um anoxyhemico é ra
ras veses tuberculoso: as suas condições d'existencia 
offerecem-lhe um solido escudo para resistir á invasão 
do processo tuberculoso. 

Do exposto conclue-se que a primeira indicação a 
preencher n'um tuberculoso é anoxyhemial-o, quer di
zer, envial-o para os lugares elevados, onde o ar rare-
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feito, jntito a uma pequena temperatura, torne a res-
piraçlo sur-physiologica. 

Este conselho é reforçado pelo que P. Bert acaba 
de concluir d'experiencias, em que, expondo o ho
mem a depressões consideráveis d'atmosphéra, reco
nheceu sempre que a producção da urêa diminuía cor
respondentemente. 

Mandar, porconseguinle, os tuberculosos, sede de 
combustões azotadas consideráveis, em que tantas for
ças se esgot;.m, para o ar rarefeito das montanhas, 
onde ellas diminuem a olhos vistos, ficando quazi in
tactos os alimentos assimiladores, é realmente um im
preterível dever nosso, imposto pelos conhecimentos 
adquiridos pela sciencia medica comtemporanea. 

Isto é o que d'um modo geral se pôde dizer; mas 
convém abrir excepções para aquelles casos muito 
adiantados da tuberculose que seria muito imprudente 
tentar curar pela climatotherapia. Se se aconselhassem 
indistinctamenle todos os tuberculosos a demandar o 
ar rarefeito das montanhas, fechando os olhos ás indi
cações e contraindicações, que fornecem para a aero-
therapia, seria cahir na «peregrino-mania» como diz 
Guy-Patin, seria entregar aos azares d'uma viagem in
commoda os infelizes, que, nunca devendo ter abando
nado o seu lar habitual, fallecem no meio d'ella sem 
chegarem a vêr a terra de Ghanaan, para a qual se 
dirigiam tão esperançosos. 

E' no primeiro período da evolução da doença, que 
a emigração para o ar rarefeito das montanhas é assaz 
conveniente, bem como, e sobretudo, para os indiví
duos ameaçados da sua invasão. 

Infelizmente, entre nós a climatotherapia na tuber-
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culose é o ultimo recurso therapeutico, que, pela sua 
inefflcacia em casos já tão avançados, se desacredita 
cada vez mais, e faz espalhar na opinião publica o pre-
sagio d'uma terminação fatal da doença, logo que 
d'elle se sirva. 

Entretanto, repito, no principio da doença o ar das 
montanhas é muito valioso para a sua cura. Pena é 
que o remédio do mal só esteja ao alcance dos privi
legiados pela fortuna e tão desviado da magra bolsa 
dos despecuniados. 

Como diz Fonssagrives, um phthsico pobre é vo
tado a uma morte certa: repouso, boa alimentação, es
colha d'um bom clima, tudo isto lhe é necessário e tudo 
isto lhe falta. 

Mas, o que se dá com este dá-se com todos os ou
tros remédios, cuja acquisição é sempre muito mais 
difficil para os pobres. E' verdade que os hospitaes 
administram-lhos gratuitamente; mas o ar rarefeito 
das montanhas não se encontra lá. 

Entretanto, não poderemos administral-o artificial
mente? Pelos processos pneumáticos, ao nosso alcan
ce, não poderemos obter um ar rarefeito semelhante ao 
das montanhas tão desviadas de nós? Não poderemos 
adquirir em casa o que tão almejadamente vamos bus
car lá fora ? 

Decerto que sim, e tanto mais que Jourdanet já 
obteve apparelhos pneumáticos em que levava o ar am
biente ao grau de rarefacção desejado, fazendo-o em 
seguida respirar aos tuberculosos. 

Mas, segundo indicações do próprio Jourdanet, a 
natureza do mal nunca foi vencida definitivamente e 
apenas melhorada, quando era complicada d'anemia ur-
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bana. A's primeiras applicações aerotherapicas ura alli-
vio manifeslo se operava, que bem depressa era subs
tituído por uma sobreexcitação proveniente d'altera-
ções circulatórias pouco favoráveis, resultantes da du
pla passagem do ar livre para a atmosphéra artificial
mente rarefeita e d'esta para aquelle. 

Era necessário, pois, para que houvesse perfeita 
semelhança com o ar das montanhas, que o ar dos 
seus apparelhos pneumáticos tivesse uma acção conti
nua ; mas, como não podesse vencer esta impossibili
dade, abandonou o seu uso. 

Mas nem por isso ficou manietada a aerotherapia 
na cura da tuberculose. Novos horisontes se abriram 
illuminados pelo sol deslumbrante das experiências de 
P. Bert, que provaram até á evidencia que quando se 
diminue o oxygenio do meio ambiente se obtém o mes
mo resultado, que quando se diminue a pressão total 
da atmosphéra. 

Sendo assim, com a spbtracção do oxygenio da at
mosphéra, que se pode obter d'uma maneira perma
nente, ter-se-ha a acquisição d'uma atmosphéra, cuja 
acção imitará a das montanhas. 

Já falíamos das minas de pyrites da Bretanha, que, 
segundo indicações de Le Blanc, possuem uma atmos
phéra muito pobre em oxygenio, aborvido em grande 
parte pelo minério, cujos effeitos anoxyhemicos se tor
nam bem patentes nos mineiros. 

Este facto suggere-nos a ideia de preparar atmos-
phéras imitativas da das montanhas pela subtracção 
do oxygenio da atmosphéra por intermédio das com
bustões. 

Com uma corrente d'azote e outra d'ar, combina-
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das em proporções regulares, confeecionam-se, tam
bém, atmosphéras pobres em oxygenio. 

Porconseguinte, ou subtrâhiamos o oxygenio da at
mosphéra, ou addicionemos a esta mais azote, teremos 
sempre realisado o mesmo fim —a constituição d'uma 
atmosphéra, que imita ^perfeitamente a das montanhas 
pela diminuição do seu oxygenio. 

O que é indispensável é que, para se tornar pra
tico qualquer d'estes meios a empregar na aerolhera-
pia, elle seja económico, para estar ao alcance de to
dos, como não succède com a lembrada combustão do 
hydrogenio, que fica muito onerosa, pela grande diffi-
culdade que ha na preparação d'esté gaz no seu estado 
de natureza. 

Podendo-se assim proporcionar aos tuberculosos 
uma atmosphéra semelhante á das montanhas, será 
afastada para longe a questão do alto preço do ar ra
refeito das montanhas. 

Demais, eu estou convencido de que, logo que se
jam do dominio publico os salutares effeitos do ar 
das montanhas sobre a tuberculose, não hão-de faltar 
nas montanhas estabelecimentos sanitários francamente 
abertos á indigência publica, a qual muito deve ganhar 
com a sua fundação. 

E digo assim, porque, apezar de se poder obter 
uma atmosphéra empobrecida em oxygenio e, porcon
seguinte, semelhante á das montanhas, debaixo do ponto 
de vista da therapeutica hygienica da tuberculose, ainda 
assim ella nunca deverá produzir os resultados felizes 
da atmosphéra das montanhas por estar desacompa
nhada d'outras condições salutares que n'essa ultima 
se dão. 
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Realmente, nas atmosphéras artificialmente desoxy-
genadas não ha aquella variação de scenas grandiosas 
das montanhas que se desenrolam á vista dos seus 
habitantes, como as milhares de composições d'um 
vasto kaleidoscopo, que tanto os entretém e enlevam, 
fazendo-lhes esquecer por vezes os seus desapiedados 
soffrimentos. 

Longe d'isso, o doente, mergulhado n'essas atmos
phéras artificiaes, deve estar, pelo seu encerramento, 
immerso sempre n'uma profunda tristeza, o seu pen
samento não deve ter outro alimento que não seja a 
natureza dos seus males, que a uniforme monotonia da 
sua habitação não pôde fazer variar. 

Demais, falta-lhes a gymnastica espontânea, a que 
são obrigados nas montanhas e que tão salutar se de
ve tornar. 

Estas considerações mostram, pois, a grande diffe-
rença que existe entre a aerotherapia artificial e natu
ral, applicadas á tuberculose pulmonar. 

Em conclusão: 1.° a acção prophylactica e curati
va do ar das montanhas sobre a tuberculose deve ser 
attribuida em primeiro logar á dieta respiratória a que 
expõem os tuberculosos, e secundariamente a todas 
as outras influencias, que por vezes também colla-
boram para o mesmo resultado, invocadas por Hirsch, 
Brehmer, Lombard e Hirtz; 2.° para se empregar a 
climatotherapia com proveito real nos tuberculosos de
clarados ou suspeitos indique-se, eomo refugio climá
tico favorável, a montanha que, pela sua altitude e lati
tude, produza uma desoxygenação sanguínea que tenha 
em si condições therapeulicas positivas, devendo haver, 
já se vê, o cuidado de não escolher lugares húmidos, no-
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taveis pela sua reconhecida nocividade: n'estas condi
ções o individuo predisposto deixará de contrahir a 
tuberculose e o que já está invadido pela doença acha
rá, quando não a cura radical, de que ha casos diversos 
registrados na sciencia, melhoras consideráveis, que 
prolongarão a sua vida por muito tempo; 3.° para não 
ser banal o emprego da climatotherapia na tubérculo" 
se, è preciso não esquecer as suas indicações e contra 
indicações; porque, se o ar rarefeito das montanhas é 
um modificador enérgico para a melhorar, também não 
o é menos para a aggravar, conforme é empregado com 
apportunidade ou sem ella, com critério ou sem dis
cernimento; 4.° indicações da climatotherapia são as 
predisposições tuberculosas e as tuberculoses ainda 
não adiantadas na sua evolução; contraindicações são 
tuberculoses avançadas, que não encontrariam na emi
gração para a montanha melhorasnenhumase,ao contra
rio, uma fonte de perigos, que mais apressariam a sua 
marcha destruidora; 5." não deve ser considerada ine
xequível a curada tuberculose pela climatotherapia, por 
que, além dos factos o provarem, o raciocínio o de
monstra: augmentada a receita alimentar por um maior 
appetite, amplificada a capacidade d'absorpçao por uma 
melhor disposição dos seus órgãos e diminuídas as 
combustões orgânicas e sobretudo as azotadas, o tuber
culoso deve resistir melhor ao progresso da invasão da 
vegetação tuberculosa e preparar-se muito melhor pa
ra a reabsorpção dos tubérculos já existentes. 

Chlorose.—Não escaceiam casos de cura d'esta 
doença pela passagem dos niveis marilimos para alti
tudes mais consideráveis. São factos estes d'observa-
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ção diária, que não nos deixam de beliscar a curiosi
dade pela sua apparente inexequibilidade. 

Parece extranho, com effeito, que um processo mór
bido, caracterisado anatomicamente por uma alteração 
dos glóbulos rubros, melhore e cure mesmo n'um meio 
em que diminue o oxygenio, o seu alimento por excel
lent a. 

Parece que, quanto mais juncto do mar viver o 
doente portador da chlorose, de mais favoráveis condi-
cções se ha-de achar cercado, visto o oxygenio possuir 
maior densidade n'esses lugares. 

Porém, o fato da cura é positivo e incontestado. 
E' verdade que se pôde attribuir ao maior exercí

cio muscular, á diamantina pureza do ar e áquella ale
gre disposição que sempre possuímos ao defrontar com 
scenas novas cheias d'encantos e aprazibilidade, sem 
que para isso se deva invocar a diminuição do pezo 
do ar. 

Jourdanet, porém, pôde isolar de todos os elemen
tos das montanhas a rarefacção atmospherica, subor
dinando a esta toda a influencia favorável d'ellas. 

Este insigne medico, com effeito, expondo á acção 
d'apparelhos pneumáticos, em que levava a depressão 
atmospherica tão longe quanto queria, indivíduos por
tadores de chlorose, obteve a cura d'estes ao cabo d'al-
gumas applicações aerolherapicas. 

Em face d'esla demonstração tão positiva, podia 
deixar de se attribuir á rarefacção atmospherica a ac
ção predominante das montanhas sobre a cura da chlo
rose, sem que, entretanto, ella invalide a influencia de 
outras condições, d'outros elementos egualmente bene-
fico's, mas muito secundários. 
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Mas, sendo assim, como não se pôde duvidar, não 
se deve admittir uma irnmediata reconstrucção globu
lar, porque a isso se oppõe o ar rarefeito das monta
nhas; porconseguinte, o nosso espirito é levado a pro
curar na acção therapeutica d'esté ar uma outra natu
reza, e a tirar á chlorose a etiologia hypoglobulica pri
mitiva. 

Também se nos lembrarmos de que a hematose phy-
siologica depende da relação entre as proporções do 
oxygenio e acido carbónico contidos no sangue, não 
precisaremos de grande esforço intellectual para com-
prehendermos que, quer diminua a proporção regular 
do oxygenio pela perda d'um certo numero de glóbu
los hematicos, quer cresça a quantidade normal do aci
do carbónico pelo augmento no sangue dos alcalinos, 
a alteração dos phenomenos respiratórios ha-de ope-
rar-se e a anemia constituir-se. 

D'aqui se ve que ha duas espécies de anemia: uma 
devida a uma hypoglobulia primitiva, outra provenien
te d'uma maior alcalinidade do sangue. 

Sendo, porém, a diminuição dos glóbulos n'um 
caso, e o augmento d'alcalinos n'outro, a origem da 
anemia, decerto que este processo mórbido não pôde 
ser debellado por agentes similares em ambos os casos, 
ainda que tenha sempre a mesma feição, ainda que 
traje sempre da mesma maneira, ainda que se faça ro
dear sempre do mesmo cortejo symptomatico. 

O tratamento a instituir ha-de ser feito no sentido 
da alteração primitiva. Seria pouco racional e muito 
imprudente que nós, em face d'uma anemia produzida 
primitivamente pela alteração na quantidade e qualida
de dos glóbulos, como é aquella que acompanha as 
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diatheses syphilitica, cancerosa, escrofulosa, etc., ins
tituíssemos uma therapeutica em que entrasse a habi
tação tio seio do ar rarefeito das montanhas, porque 
com ella aggravariamos o mal, em virtude da sua in
hérente insufficiencia d'oxygenio, d'esse gaz alimentar 
da vida dos glóbulos, tão alterados no caso presente. 

Também hoje todos conhecem a grande nocividade 
de tal meio therapeutico em semelhantes casos. 

Em contraposição a estes ha, porém, outros casos, 
em que elle é d'uma grande efficacia. Quero referir-me 
á anemia produzida pelo augmento da alcalinidade do 
sangue, que, apossando-se d'uma considerável quan
tidade d'acido carbónico, impede que o oxygenio actue 
sobre o organismo; quero fallar da chlorose, d'esta ane
mia a que Jourdanet chama, muito acertadamente, 
hemocarbonose e que é constituída, como se depre-
hende do seu nome, por uma accumulacão exagerada 
d'acido carbónico na torrente circulatória, que dá lu
gar ulteriormente á destruição dos glóbulos rubros. 

N'esta espécie d'anemia, comprehende-se, com ef-
feito, que a rarefacção atmospherica das montanhas, 
bem como a dos apparelhos pneumáticos, deve ser co
roada do melhor êxito. O que já dissemos por mais 
d'uma vez dispensa-nos d'entrar em grandes detalhes 
para a fácil comprehensão da sua acção therapeutica 
em taes casos. Basta dizer que a necessidade d'elimi-
nar o acido carbónico accumulado no sangue é im
prescindível, porque o que este gaz ganha em prepon
derância perde-o o oxygenio em acção. Se não impe
dirmos, com effeito, que aquelle primeiro gaz perma
neça em excesso no sangue, todas as funcçoes do or
ganismo decahirão do seu estado normal, os glóbulos 
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rubros perderão a sua vitalidade, a sua acção physio
logies, e d'ahi resultará uma subsequente hypoglo-
bulia, uma anemia com alteração e diminuição dos 
glóbulos, a chlorose em summa. Basta dizer, sem que
rer entrar em considerações já feitas, que essa exhala-
ção carbónica é francamente solicitada pela diminui
ção da pressão atmospherica, e que, por conseguinte, 
ê a este meio therapeutico que devemos recorrer em 
taes casos, como o mais racional. 

Esta variedade d'effeitos do mesmo agente sobre 
as anemias não nos deve surprehender. 

A cada passo estamos vendo que os medicamentos, 
prescriptos n'umas, são contraindicados noutras. O 
ferro, coroado de tão feliz suecesso na chlorose, mui
tas vezes não produz resultado nenhum favorável nas 
outras anemias. 

Ora, como estes processos mórbidos apresentam mui
tas veses a mesma feição clinica, a mesma identidade 
de symptomas, não nos vemos poucas vezes embara
çados na instituição do tratamento, que deve ser dif
férente segundo a natureza latente da doença. 

Na applicação da aerotherapia deve haver os mes
mos embaraços ; mas apoz algum tempo e com algum 
tacto, reconhecer-se-ha a natureza da anemia, ver-se-
ha se ella consiste n'uma hemocarbonose primitiva 
com hypoglobulia consecutiva, se consiste, ao contra
rio, n'uma hypoglobulia primitiva, no que muito orien
tará o clinico a historia da doença e do doente e um 
exame bem dirigido d'esté. 

Feito o diagnostico pathogenico da doença, é pre
ciso ordenar : 4.° no caso de chlorose, o uso do ar ra
refeito das montanhas moderadas, afim de que a des-
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carbonisação seja fácil, ao mesmo tempo que a dimi
nuição na proporção do oxygenio da atmosphéra não 
comprometia a vitalidade dos glóbulos rubros; 2.° no 
caso de anemias symptomaticas de diatheses, a sua 
proscripção, do contrario haveria tudo a perder e nada 
a ganhar, haveria deminuição do oxygenio da atmos
phéra, o que era grave, e nenhuma necessidade da 
eliminação do acido carbónico, porque o processo mór
bido não é constituído por uma hemocarbonose, como 
na chlorose, mas por uma alteração primitiva globu
lar, que seria aggravada com tal lherapeatica. 

Póde-se querer depreciar a applicação do ar rare
feito das montanhas na chlorose pela difficuldade da 
acquisição d'esté benéfico agente. 

Nutrimos a esperança, porém, de que logo que se 
comprehenda a verdade d'esta acção tão favorável do 
ar rarefeito das montanhas moderadas sobre a chlo
rose, não hão-de faltar apparelhos pneumáticos, que 
o imitem para receber no seu seio os doentes, que de
vem tirar do seu uso esplendidos resultados, como 
Jourdanet o tem por varias vezes observado e o racio
cínio o indica. 

A acquisição d;estes apparelhos pneumáticos, des
tinados a confeccionar atmosphéras rarefeitas, para 
n'ellas immergir os indivíduos portadores de chlorose, 
é uma gloria scientifica que não deve ser menospre-
sada, mas, ao contrario, muito venerada, a titulo não 
só dos seus reaes effeitos, como também da promptidão 
d'elles, no que leva vantagem ao ferro. 



PROPOSIÇÕES 

ANATOMIA.—Os três systemas— conjunctive», se
roso e lymphatico—identiíicam-se entre si. 

PHYSIOLOGIA. —A contractilidade muscular é, á 
maneira da elasticidade do vapor, um agente de trans
formação do calor em trabalho mechanico. 

MATERIA MEDICA. —O ferro é vantajosamente 
substituível pela aerotherapia na cura da chlorose. 

PATHOLOGIA EXTERNA.—Preferimos a cauteri-
sação actual â potencial no tratamento da pústula ma
ligna. 

MEDICINA OPERATÓRIA.—Achamos muito racio
nal a adopção das amputações immediatas. 

PARTOS. — A identidade da symptomatologia da 
eclampsia puerperal não implica a identidade da sua 
genèse. 

PATHOLOGIA. INTERNA.—A chlorose é uma he-
mocarbonose. 

ANATOMIA PATHOLOGICA. — A reabsorpção do 
tubérculo não é uma chiméra. 

HYGIENE.—Deve ser considerado corroborante só 
o ar das montanhas que estão abaixo do limite ano-
xyhemiante. 

PATHOLOGIA GERAL. —Estimulo e irritabilidade 
cellular constituem as duas condições pathogenicas de 
todas as neoplasias. 
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