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fflTBODUCÇlO 

Escolhendo para objecto da minha dissertação 
inaugural o tratamento climatérico da tuberculose 
pulmonar, não me cega a pretenção de vir trazer 
conhecimentos novos á sciencia. Forçado, para con
cluir o meu curso medico, a apresentar um traba
lho sobre um ponto qualquer, decidi-me por este ; 
não por me suppôr com forças sufficientes para o 
tratar com todo o desenvolvimento, que elle requer, 
mas porque a isso me levaram a sua actualidade e 
o desejo de chamar a attenção d'aquelles a quem 
compete, para assumpto de que tanto temos a espe
rar sob o duplo ponto de vista da humanidade e da 
nacionalidade — como medicos e como portuguezes. 

Já não são novas as tentativas feitas para curar 
a tuberculose pela mudança dos doentes para cli
mas cujas condições hygienicas offereçam mais so
lidas garantias de conservação da vida; e tanto é 
assim, que Galeno aconselhava aos seus doentes 
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neste estado a transferencia para certos pontos do 
littoral do Mediterrâneo no qual, como se sabe, se 
encontra hoje uma grande parte das estações clima
téricas para o tratamento da tuberculose, entre as 
quaes são dignas de especial menção Cannes, Nice, 
Menton e Castellamare. 

O que, porém, outr'ora se fazia empiricamente, 
faz-se hoje em satisfação aos conhecimentos mais 
perfeitos que temos sobre a pathogenia d'esta doen
ça. Descoberta, como está, a sua natureza microbio-
tica, os únicos fins do medico em face d'um caso 
d'esta ordem, devem ser: destruir o parasita tuber
culoso, evitando por consequência a extensão da 
doença; e reparar os estragos causados por elle, 
durante a sua permanência no interior do tecido 
pulmonar. 

Seria possivel preencher estas indicações com 
os meios de que até hoje se dispunha? Não era; e 
a prova d'esta minha asserção encontra-se na dimi
nutíssima confiança que em geral mereciam aos me
dicos os meios therapeuticos de que podiam dispor, 
a ponto de considerarem esta doença quasi fatal
mente mortal. E ainda não vai longe o tempo em 
que se dizia: é certo, que ha casos de tuberculose 
curados completamente, porque as autopsias assim 
o mostram; mas são desconhecidos os meios de 
conseguir esse resultado que só á natureza é dado 
produzir em alguns poucos casos. 

Hoje já assim não succède. Ha um meio thera-
peutico natural com resultados quasi certos para 
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determinados casos d'esta doença, mas que infeliz
mente nunca ha-de produzir os benefícios que d'elle 
se poderiam esperar, attenta a carência de meios 
com que teem a luctar as duas terças partes, pelo 
menos, dos tuberculosos: esse meio é a climathe-
rapia. 

Escrevendo sobre este ponto, dividirei o meu tra
balho em duas partes. 

Na primeira procurarei, expostas as condições 
dos três grupos de climas — alpinos, marítimos e 
campestres —determinar qual d'elles é mais vanta
joso para operar a cura da tuberculose. 

A segunda é destinada á apresentação dos dados 
que pude obter a respeito da serra da Estrella. Para 
isto julguei conveniente visital-a, o que fiz em ou
tubro ultimo; época bastante tardia, é certo, para 
quem apenas se propuzesse apreciar as bellezas 
d'esta paragem, mas que para mim teve a vanta
gem de me approximar tanto, quanto era possível, 
das condições que acompanham a estação climaté
rica propriamente dita que, como é sabido, se es
tende de outubro a maio. 

E este meu intuito foi ainda favorecido pela cir
cunstancia de se me terem deparado, em tão curto 
praso, dias verdadeiramente tempestuosos e outros 
de completa serenidade. 

Para concluir, não posso deixar de registar aqui 
a minha gratidão aos Exc.mos Snrs. Alfredo Gesar 
Henriques —o primeiro que teve a coragem de pre
ferir o isolamento da serra portugueza á concorren-
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cia dos sanatórios suissos —e José Vieira da Fon
seca—o actual director do observatório meteoroló
gico;—não tanto pelos múltiplos e variados obsé
quios que se dignaram dispensar-me durante os 
poucos dias que durou a minha excursão, como 
pelo decidido empenho com que sempre me auxi
liaram, quer acompanhando-me, quer fornecendo-me 
todas as informações de que eu carecia ou que po
deriam ser-me de alguma utilidade. 
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PRIMEIRA PARTE 

Os climas tuberculotherapicos 
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CLASSIFICAÇÃO 

Os climas tuberculotherapicos, isto é, aquelles 
que teem uma acção mais ou menos benéfica sobre 
a tuberculose pulmonar, devem dividir-se em trez 
grandes grupos perfeitamente distinctes uns dos 
outros pelas suas condicções physicas, e pela acção 
que exercem sobre os individuos atacados d'esta 
doença. 

Sob o ponto de vista que particularmente nos 
occupa, é esta a única classificação climatológica 
que apresenta condicções de admissibilidade. Não 
quer isto dizer que ella seja boa ; que as suas ba
ses sejam absolutamente inatacáveis; e que deva 
supplantar todas as que a precederam. A classifica
ção que sigo, restricta como é, só pôde ter applica-
ção no caso especial de que estou tratando e ahi 
mesmo está longe de dever considerar-se irrefutá
vel. 

Um clima não é formado unicamente d'um ele-
* 
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mento ; é um aggregado d'elementos, mais ou me
nos heterogéneos, que, dispostos de certo modo, o 
distinguem dos restantes pelo predomínio de um 
ou outro dos seus componentes; d'onde se conclue 
que as classificações devem variar muitissimo, se
gundo o elemento que fôr tomado para base. 

A primeira classificação climatológica que appa
receu, foi a promulgada por Humboldt em 1813. Ba
seada no conhecimento das linhas isothermicas, 
traçadas em contormidade com as suas observa
ções das temperaturas medias das différentes loca
lidades, admittia 10 zonas, separadas pelas linhas 
isothermicas que fizessem entre si a differença de 
5o c. Esta classificação appareceu completada, relati
vamente ao hemispherio norte, em 1857 por Boudin; 
e foi por ultimo modificada por Jules Bochard que, 
tomando também para base a thermicidade, dividiu 
cada hemispherio em cinco zonas de climas que 
denominou do modo seguinte : 

— tórridos — comprehendidos entre o equador 
thermico (28°) e a linha isothermica de 25° ; 

— quentes — comprehendidos entre as linhas iso
thermicas de 25° e 15° ; 

— temperados — tendo por limites as linhas iso

thermicas de 15° e 5o ; 
— frios —estendendose desde a linha isother

mica de 5o positivos até 5o abaixo da linha corres

pondente a 0o; 
— polares —situados entre a linha isothermica 

de 5o negativos e os poios. 
A pouca estabilidade das bases d'esta classifica

ção comprehendese facilmente, tendo em vista o 
grande numero de circunstancias que podem in
fluenciar os resultados thermometricos. Assim, sup
ponhamos, que ha uma zona qualquer cuja tempera
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tura media é de 18° na qaal assenta uma montanha 
com a altura de 1000 metros. Adoptando a classifi
cação precedente, teremos de reduzir essa região a 
duas classes de climas : o quente para a planicie e 
o temperado para a montanha ; porque, decrescen
do, em regra, a temperatura com a altitude na pro
porção, de um grau em media por cada deslocamen
to vertical de 170 metros, a media thermica no alto 
da montanha deveria ser de 13°, ficando portanto 
entre as linhas isothermicas de 5 e 15 graus que li
mitam os climas temperados. Abstenho-me de apre
sentar mais exemplos, pois que qualquer individuo 
medianamente conhecedor das questões climatoló
gicas pôde imaginal-os, tendo em vista os múltiplos 
e variados elementos constituintes d'ura clima. 

O nosso distincto africanista, o snr. Ferreira Ri
beiro, no seu livro publicado em 1877 sobre a « pro
víncia de S. Thomé e Principe» apresenta uma clas
sificação climatológica, baseada nas latitudes e que 
para mim tem menos valor, que a de Rochard. Di
vide cada hemispherio em nove zonas comprehen-
didas entre parallelos distanciados entre si por um 
certo numero de graus ou minutos, variável para 
todos elles, á excepção dos que se avisinham dos 
polos que teem todos a extensão de 11 graus e 45 
minutos. 

A partir do equador, essas zonas teem as desi
gnações e extensões seguintes: 

Equatorial de 0o a 30' 
Equatorial (Norte ou Sul) de 30' a 11° 15' 
Tropico-equatorial . . . de 11° 15'a 12° 15' 
Tropical quente . . . . de 12° 15' a 23° 
Tropical de 23° a 24° 
Tropical temperada . . . de 24° a 35° 15' 
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Temperada de 35° 15' a 47° 
Fria • . . de 47" a 58° 45' 
Glacial de 58° 45' aos polos. 

Querendo fugir a base de Rochard e Humboldt, 
o snr. Ferreira Ribeiro vem a utilisais, postoque 
com manifesta desvantagem sobre os seus prede
cessores. Utilisa a base da thermicidade, pois que a 
maior ou menor temperatura d'um logar está direc
tamente subordinada á menor ou maior obliquida-
de dos raios solares que sobre elle incidem ; de 
modo que ha-de forçosamente decrescer, á medida 
que nos formos afastando do equador. Tem menos 
vantagens, porque, sendo nella a temperatura ain
da o elemento dominante, os différentes pontos que 
pela sua-reunião constituem as linhas limitantes dos 
différentes climas, teem entre si apenas os laços 
que lhes fornece a igualdade de latitude. Nas clas
sificações primitivas poderia haver desharmonia nas 
localidades abraçadas por uma dada zona; nesta a 
desharmonia conserva-se nas localidades e accresce 
nas linhas limitantes. 

A conclusão, pois, que podemos e devemos tirar 
do que fica exposto é, que se torna impossivel clas
sificar perfeitamente os climas, como é impossivel 
fazer uma classificação exacta em qualquer dos va
riados ramos das sciencias naturaes. 

Em face d'esta conclusão resta-nos o recurso de 
adoptarmos a classificação que melhor convenha ao 
caso particular que tenhamos de estudar. É o que 
faço aqui, dividindo os climas tuberculotherapicos 
em trez grupos: alpinos, marítimos e campestres. 
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I — Climas alpinos 

Em medicina dá-se o nome de climas alpinos 
áquellas regiões que, pela sua elevação acima do 
nivel do mar se encontram em condicções de incom
patibilidade com a vida d'essas myriadas de seres 
microscópicos a que a actual corrente de ideias se 
inclina a attribuir a causalidade da maior parte das 
doenças, cuja génese era até hoje mais ou menos 
obscura, e entre as quaes tem um dos primeiros 
logares a tuberculose pulmonar. 

Pretendendo fazer uma descripção geral d'estes 
climas, julgo preferivel apresentar isoladamente ca
da um dos seus elementos, apreciando-os sob o 
ponto de vista que particularmente nos interessa. 
Estudarei portanto successivamente e por sua or
dem : a composição chimica do ar, a composição 
vital, a temperatura, a pressão athmospherica, o es
tado hygrometrico, o estado eléctrico, a luz e os 
movimentos do ar ou ventos. 

l.° Composição chimica do ar. — O ar ordinário é 
composto principalmente de dois gazes, o oxigénio 
e o azote, misturados nas proporções volumétricas 
de 20,9 do primeiro para 79,1 do segundo. Esta re
lação é approximadamente constante, soffrendo ape
nas leves modificações nunca superiores a 20 por 
cento para menos de oxigénio nos paizes muito 
quentes, ou ao nivel do mar; para o que concorrem 
a grande energia das oxidações nos primeiros, e a 
acção dissolvente das aguas no segundo. 

Deixa, porém, de existir esta constância de rela
ção, se compararmos as quantidades de qualquer 
d'estes gazes existentes na mesma quantidade d'ar 



8 

em pontos distinctes entre si pela sua altitude. Á 
medida que esta augmenta, vai diminuindo a pres
são athmospherica e por consequência os gazes, 
cuja força expansiva é enorme, sujeitos a menor 
pressão, dilatam-se, podendo succéder, que o volu
me de gaz que num ponto pouco distante do nível 
do mar enchia o espaço de um litro, seja sufficien-
te para occupar uma capacidade dupla a uma altu
ra bastante elevada. 

É isto effectivamente o que resulta dos trabalhos 
de Jourdanet e Lombard, em contraposição com a 
opinião de Gay-Lussac que dizia ter encontrado a 
6636 metros d'altitude a mesma percentagem d'oxi-
genio, que em Paris; resultados estes que, a serem 
certos, talvez possam explicar-se pela differença das 
condicções em que foram feitos os dois grupos de 
experiências. 

A tabeliã apresentada por Lombard comprehen-
de as altitudes desde 0 até 4173,3 metros e mostra 
em cada uma das que considera, separadas por in-
tervallos de 1000 metros, as variações nas percen
tagens d'oxigenio com a temperatura. Estuda ape
nas as variações d'oxigenio, porque, como se sabe, 
é este gaz, essencial para as combustões, que en
tretém a vida, postoque seja impossível viver numa 
athmosphera só formada d'oxigenio. Os cálculos nes
ta tabeliã que transcrevo, são todos referidos á ca
pacidade de um litro e as duas ultimas columnas 
representam as percentagens respectivas d'oxige
nio, uma approximada e a outra exacta. 
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Percentagens d'oxigenio 
Altitude Temperatura 

em metros em graus centigr. approximadas exactas 

0 0 
gr. 

0,30 0,29888 
» 15 0,28 0,28331 
» 30 0,27 0,26928 
» 40 0,26 0,26067 

1000 0 0,26 0,26369 
» 15 0,25 0,24995 
» 30 0,24 0,23757 
» 40 0,23 0,22997 

2000 0 0,23 0,23242 
» 15 0,22 0,22031 
» 30 0,21 0,20940 
» 40 0,20 0,20271 

3000 0 0,20 0,20509 
» 15 0,19 0,19440 
» 30 0,18 0,18477 
» 40 0,17 0,17887 

4000 0 0,18 0,18090 
» 15 0,17 0,17148 
» 30 0,16 0,16034 
» 40 0,15 0,15777 

4173,3 0 0,18 0,17697 
» 15 0,17 0,16775 
» 30 0,16 0,15944 
» 40 0,15 0,15685 

As conclusões immediatas que se tiram da in
specção d'esta tabeliã são: 1.» que a quantidade de 
oxigénio existente em cada litro d'ar diminue, cœte-
ris paribus, de 0,03 grammas em media por cada 
elevação vertical de 1000 metros ; 2.a que a tempe
ratura influe poderosamente sobre essa percenta
gem; 3.a que dado o concurso das duas causas de 



40 

variação, é sempre predominante a influencia de al
titude. 

" Estas conclusões deixam antever uma grande 
utilidade na determinação da altitude sufflciente 
para a immunidade tuberculosa em um ponto qual
quer do globo, e, até certo ponto, na explicação do 
facto apparentemente discordante de ser sufflciente 
na Silesia uma altitude de 550 metros para alcançar 
um resultado idêntico ao que só se obtém no Mexi
co a 3000 metros d'altura. 

Além dos dois gazes — oxigénio e azote — que, 
como disse, são os que concorrem mais abundante
mente para a formação do ar athmospherico, ha 
ainda outros, em proporções variáveis segundo cer
tas condicções, e que existem quer constante, quer 
só accidentalmente na athmosphera. Áquelles per
tencem o acido carbónico e o vapor d'agua. O pri
meiro cuja percentagem volumétrica ordinária é de 
3 a 6 decimas millesimas, soffre uma diminuição 
muito rápida á medida que nos elevamos acima do 
nivel do mar e depois das grandes chuvas. E estes 
factos, dos quaes o primeiro foi demonstrado pelas 
analyses comparativas feitas neste sentido por Tru-
chot, teem a sua razão de ser na diminuição das 
fontes de receita nas grandes alturas, na grande 
densidade e no coeficiente de solubilidade. Do va
por d'agua fallarei a propósito do estado hygrome-
trico. 

Aos gazes do segundo grupo, isto é, áquelles que 
só se encontram em quantidades apreciáveis dadas 
certas condicções, pertencem o ammoniaco, o acido 
azotico e esse estado particular de condensação do 
oxigénio, cuja existência, suspeitada em 1785 por 
Van Marum, só foi perfeitamente estabelecida em 
1840 por Schœnbein e a que este deu o nome de 
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ozone. Referindo-me a este ultimo elemento, talvez 
eu seja considerado menos exacto por alguns au-
thores, dizendo que elle se encontra só accidental-
mente na athmosphera. Ha, é certo, muitos que ad-
mittem, que o ozone forma parte integrante do ar ; 
mas esses mesmos vêem-se obrigados a confessar, 
que elle diminue nos grandes centros para appare-
cer em maior quantidade nos campos, chegando a 
desapparecer dos logares em que existam matérias 
orgânicas em putrefacção e onde reinem epidemias. 
Não me repugna admittir a constância d'esté ele
mento, porque sei como são frequentes as suas fon
tes de producção — as descargas eléctricas e as 
oxidações lentas ; mas tendo em vista o seu grande 
poder oxidante e a sua instabilidade chimica, mor
mente em face dos compostos azotados que tanto 
abundam na athmosphera, inclino-me a crer, que 
elle se encontra apenas nos logares em que a sua 
producção é augmentada ou as causas de dispêndio 
diminuidas. É por isso que nas altitudes onde as 
putrefacções attingem uma cifra pequenissima por 
causa da pequena densidade da população e das 
desfavoráveis condicções de temperatura e humida
de, o ozone existe em grande quantidade ; devendo 
até attribuir-se á sua acção excitante sobre o nosso 
organismo, segundo uns, e, segundo outros, á sua ac
ção parasiticida, a benéfica influencia d'estes climas 
sobre a tuberculose pulmonar. 

De todos os outros gazes que podem existir na 
athmosphera, só encontramos nos climas alpinos o 
ammoniaco, no estado de azotato de ammonio, cuja 
pequenissima percentagem é fornecida pela agua 
proveniente das chuvas e da fusão das neves ; e os 
compostos oxigenados do azote, principalmente azo-
titos, formados, quer pela oxidação do ammoniaco, 
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quer, como admitte Schœnbein, pela união do azo
te aos elementos da agua durante a oxidação ao ar 
das matérias ávidas d'oxigenio. 

Em resumo : comparando o ar athmospherico 
ordinário com o que se encontra nos climas alpi
nos, vê-se, que ha nestes uma diminuição nas quan
tidades de todos os seus elementos, á excepção do 
ozone cuja percentagem é maior, do que em qual
quer outra das localidades em que elle pôde appa-
recer. 

2.° Composição vital da atlimospliera. — As modifi
cações gazosas não são as únicas que podem ter lo-
gar na athmosphera. Independentemente d'estas e 
com importância superior á sua, ha as produzidas 
pela maior ou menor quantidade de substancias or-
ganisadas, de micróbios, que pndem encontrar-se 
em suspensão no ar, e são hoje consideradas como 
os agentes de todas as fermentações realisadas á 
superficie do globo. É ao conjuncto d'estas varia
ções das substancias organisadas, tanto vegetaes 
como animaes, que tornam o ar d'uma dada loca
lidade mais ou menos nocivo, que Germain Sée dá 
a denominação de composição vital da athmos
phera. 

As experiências feitas por Pasteur, Weber, Yeo 
e principalmente P. Miquel, mostram todas com 
uma concordância capaz de afastar qualquer duvi
da, que a vida dos micróbios, compromettida já a 
800 metros acima do nivel do mar, se torna absolu
tamente incompatível com uma altitude de 4800 me
tros, desde o momento em que a accumulação por 
um lado, e, por outro, a latitude do clima não ve
nham fazer elevar este limite superior da habita
bilidade parasitaria. 

Com effeito, nos Alpes Suissos onde os distri-
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ctos industriaes se elevam até 1200 metros, a tu
berculose é tão frequente como nas localidades si
tuadas apenas a 500 e 700 metros. E que é á accu-
mulação que são devidos estes resultados, mostra-o 
o que succède com a população agricola d'estes 
mesmos pontos. Para esta a immuniclade encontra-
se já a 900 metros, mais abaixo portanto do que 
para os que pelo seu modo de vida estão confina
dos e obrigados a respirar um ar viciado pela agglo-
meração. 

A influencia que tem a latitude vê-se claramente, 
analysando as différentes alturas a que se encontra 
a immunidade tuberculosa nas différentes latitudes. 
Ella existe no Taunus a 500 metros, a 557 na Sile
sia, a 700 na Styria, a 805 na Noruega, a 1500 na 
Suissa e a 3000 no Mexico ; d'onde se conclue, que 
o limite inferior da immunidade tuberculosa é tanto 
mais elevado, quanto menor fôr a latitude conside
rada. 

Podemos dizer, portanto, que a incorruptibilida-
de da athmosphera está directamente subordinada á 
altitude, á latitude e ao modo de vida da população. 
E é preciso ter em conta estes três elementos para 
não acharmos contradicção entre um certo numero 
de factos que se apresentam a quem estuda as con-
dicções climatéricas d'uma dada localidade. 

Nem só a altitude, nem só a latitude, nem só a 
disseminação da população é sufficiente para dar 
essa immunidade, como mostram os factos aponta
dos, e a existência da tuberculose nas regiões bai
xas'da Russia, Suécia e Noruega e nas agrícolas dos 
nossos climas. Este segundo grupo de factos exclue 
ainda a ideia de que toda a immunidade deve ser 
filiada na baixa temperatura dos climas alpinos. 
Esta concorre, é certo, como veremos, como ele-
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mento importante, mas não único ou preponderan
te. Se na Islândia a tuberculose é desconhecida, 
isso provém mais da falta de communicações fre
quentes com o continente, do que da sua pequenís
sima cifra thermica. 

Mas, além de todos os elementos mencionados, 
ha outros que entreteem e favorecem esta incorru-
ptibilidade. A rarefacção do ar impede que os micro
organismos, cuja densidade é maior, se conservem 
em suspensão nelle; e a seccura athmospherica, 
auxiliada pela intensidade tanto calorífica, como lu
minosa, dos raios solares durante o dia e de noite 
pelo abaixamento considerável de temperatura pro
duzido pela irradiação, impede as fermentações pú
tridas que poderiam diminuir a sua pureza. 

3.° Temperatura. — Faltando da classificação dos 
climas, disse, que, por via de regra, a temperatura 
decresce um grau por cada deslocamento vertical 
de 170 metros ; mas isto não basta para podermos 
determinar a temperatura de qualquer clima alpino. 
Pondo de parte as condicções mesologicas locaes te
mos, para conseguir aquelle desideratum, de conju
gar com a altitude a latitude. Assim, ao passo que 
no Mexico, sob uma latitude de proximamente 20 
graus, a vegetação é ainda luxuriante em Quito cuja 
altitude é de 2908 metros e só desapparece além 
de 4000, não succède o mesmo na nossa serra da 
Estrella em que a latitude é approximadamente de 
40° 21'. Consultando o desenvolvido relatório apre
sentado pelo snr. dr. Julio Henriques, como chefe 
da secção de botânica da expedição scientifica á 
mesma serra em 1881, vê-se, que a partir de 1858 
metros a vegetação é pobríssima; nesta paragem 
apenas encontram condicções de vida 45 espécies 
vegetaes, tendo já desapparecido 1016 das perten-
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centes á zona limitada superiormente pela altitude 
de 400 metros, a que elle deu o nome de agraria in
ferior. 

O que pode dizer-se, em regra geral, é, que nes
tes climas a temperatura se conserva em uma cifra 
media inferior a 5 e em alguns a 0 graus centígra
dos durante a maior parte dos mezes que consti
tuem a estação climatérica que se estende de outu
bro a maio. Os desvios thermicos entre as máxi
mas e as minimas do mesmo dia são accentuados, 
mas, em compensação, estas variações são graduaes, 
e, durante as horas reservadas para o exercicio ao 
ar livre, o grau thermico é sempre supportavel. E, 
para exemplo, citarei o que se deu em Davos-Platz, 
o mais bem estudado e conhecido dos sanatórios 
que occupam os Alpes Suissos, nos trez mezes mais 
frios (dezembro, janeiro e fevereiro) de 1880, em que 
as medias das temperaturas tomadas ás 10 horas da 
manhã, 1 e 3 da tarde foram respectivamente de 
2°,03, 6°,16 e 4°,44. 

Em contraposição com o que fica dito, a tempe
ratura ao sol cujos raios atravessam sem difficulda-
de uma athmosphera rarefeita, pura e secca, é sem
pre elevadíssima, attingindo por vezes a cifra de 50 
graus centígrados. 

4.° Pressão athmospheriea. — A pressão athmos-
pherica está em relação inversa com a altitude. Ti-
nha-o feito antever a theoria, e vieram confirmal-o 
os resultados da observação mostrando que, em-
quanto que ao nivel do mar a pressão media é de 
761 millimetres, com variações nunca superiores a 
3 millimetros, nos pontos mais elevados desce com 
a altitude. Assim em Davos-Platz, em Saint-Moritz e 
no Mexico, cujas altitudes são de 1556, 1855 e 2000, 
o barómetro desce respectivamente a 626, 616 e 585 
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millimetres. E os dois primeiros exemplos, isolados, 
são ainda mais valiosos, por estarem situados os 
respectivos estabelecimentos sob o mesmo grau de 
latitude approximadamente e em condicções physi-
cas quasi idênticas. 

Por isso esta relação pôde considerar-se absolu
ta e independente da acção de quaesquer outras cau
sas ; porque, se é certo, que estas podem fazel-a va
riar, essas variações são tão pequenas e geralmente 
tão transitórias, que perdem todo o seu valor com
paradas com as produzidas pela influencia domi
nante e permanente da altitude. Não está estabele
cida a lei d'essa proporcionalidade, mas o facto ad
quirido e indiscutível é este: á medida que nos ele
vamos acima do nivel do mar, a pressão athmos-
pherica diminue, porque diminue também a espes
sura da camada d'ar supra-jacente. É pequena esta 
diminuição, bem sei, e tão pequena, que o cume 
das mais altas montanhas conhecidas não attinge a 
decima parte sequer da espessura da athmosphera ; 
mas ainda assim é sufficiente para operar nos seres 
vivos modificações que podem comprometter a sua 
vitalidade. 

Como vimos, a quantidade de oxigénio existente 
em um litro d'ar modifica-se poderosamente com a 
altitude e a temperatura; de modo que nos climas 
alpinos a quantidade d'esté gaz que entra em cada 
inspiração, considerada normal, deve ser muito me
nor do que sob a pressão de 760 millimetres. Foi 
este, em verdade, o resultado a que chegou Jourda-
net. Comparando as percentagens d'oxigenio conti
das em iguaes quantidades d'ar colhido, quer no Me
xico, quer ao nivel do mar, observou, que no primei
ro a diminuição d'esté gaz relativamente ao segundo 
era equivalente a 0,0069 grammas por litro ; d'onde o 
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desfalque de proximamente 79,5 grammas diários 
d'oxigenio, suppondo, que o individuo faz 16 inspi
rações por minuto e que, em cada uma, a capacida
de pulmonar não excede meio litro. 

A importância preponderante da pressão athmos-
pherica encontra-se justificada pelo facto succedido 
com o dr. Frederico Unger, o primeiro que experi
mentou a acção curativa dos climas alpinos na tuber
culose. Este facto, repetido frequentemente desde en
tão até hoje, consistiu em não ser sufílciente a alti
tude effectivamente baixa do Taunus (500) e da Sile
sia (557) para conseguir o resultado desejado, tor-
nando-se necessário ir procural-o ás altitudes relati
vamente superiores de Davos-Platz e da Engadine, 
apesar de serem idênticas as restantes condições 
proprias aos dois locaes. 

5.° Estado hygrometrico. — A agua pôde encon-
trar-se na athmosphera em dois estados — o ga-
zoso e o liquido. 

No primeiro caso existe em dissolução no ar, 
constituindo o seu estado hygrometrico, e está, re
lativamente a elle, sujeita ás mesmas condições em 
que se encontram os saes, relativamente ao seu prin
cipal dissolvente — a agua. Assim: do mesmo modo 
que uma igual quantidade d'agua precisa, para se 
saturar, de dissolver quantidades cada vez maiores 
do mesmo sal, á medida que formos elevando a sua 
temperatura; o ar athmospherico necessita também, 
para se saturar, de quantidades de vapor d'agua tan
to maiores, quanto mais quente fôr. E é preciso, que 
esta relação entre a temperatura e a humidade seja 
respeitada, para que um clima se não torne nocivo 
aos organismos mergulhados na sua athmosphera. 

Quando o ar é quente e excessivamente sêcco, 
rouba-lhes o vapor d'agua de que carece para se sa-

3 
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tarar e que lhe é fornecido pela exagerada exhala-
ção aquosa pulmonar e cutanea; resultando d'aqui a 
concentração dos productos líquidos do organismo 
com todas as suas funestas consequências. Inversa
mente, quando com uma temperatura baixa coincide 
uma athmosphera carregada de vapor d'agua, este 
cujo poder absorvente calorífico é enorme, rouba-
lhes por convecção o calor que possuem, tornando 
por consequência insupportavel e perigosa a acção 
do frio. 

Deve, porém, dizer-se, que o ar, mormente nos 
nossos climas, raríssimas vezes se encontra satura
do. Durante as maiores chuvas, o hygrometro de 
cabello não excede 95 graus e só attinge 100 duran
te os nevoeiros ou nas epochas do desgelo. A sua 
cifra media é de 72° e o limite inferior de 40°; o que 
pôde exprimir-se de outro modo dizendo, que o ar 
contém, em media, proximamente metade do vapor 
d'agua necessário para a sua saturação e que esta 
quantidade pôde baixar a um quarto. 

É á influencia da temperatura sobre o coefflciente 
de saturação hydrica do ar athrnospherico, que são 
devidas principalmente as variações tanto diárias, 
como mensaes, do estado hygrometrico d'uma qual
quer localidade. E disse principalmente, porque é 
impossível pôr de parte a influencia exercida pela 
agitação da athmosphera, roubando o vapor d'agua, 
á medida que elle se forma e fornecendo assim, pela 
rapidez da evaporação, um meio empírico para a 
avaliação da seccura ou humidade athmosphericas. 

A agua no estado liquido encontra-se no ar quan
do, por qualquer causa, este arrefece, de modo a fi
car saturado pelo vapor que continha. Em tal caso 
elle precipita reduzido a partículas pequeníssimas 
que formam os nevoeiros ou as nuvens, segundo a 
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sua menor ou maior distancia da superficie da terra 
e se conservam em suspensão em virtude da peque
na densidade e da sua adhesão para o ar. 

Passando d'aqui para o que tem logar nos climas 
alpinos vê-se, que uma das suas características é, 
como era de prever, a grande seccura da sua athmos-
phera que resulta do concurso de dois elementos 
principaes — a temperatura e a rarefacção do ar. 

A temperatura, ordinariamente baixa, exerce a 
sua influencia de dois modos: em primeiro logar 
diminuindo o coefficiente de saturação do ar; em 
segundo, transformando em chuva ou neve, confor
me o grau e a menor ou maior tranquillidade da 
athmosphera, o vapor d'agua que, por qualquer cau
sa, se encontre nesta em excesso. 

A rarefacção do ar concorre impedindo, que as 
partículas liquidas resultantes da condensação do 
vapor d'agua se conservem em suspensão naquella 
camada d'ar, evitando, portanto, a formação dos 
nevoeiros cujos effeitos nocivos para os tubercu
losos são universalmente conhecidos. Além d'isso 
está provado, pelas observações de Hooker, Stra-
chy e Welsch, que a pressão do vapor d'agua di
minue com a altitude muito mais rapidamente, que 
a do ar. 

6.° Estado eléctrico. — A electricidade athmosphe-
rica, sempre positiva, comtanto que á distancia ma
xima de 50 a 60 kilometros não caia chuva ou neve, 
augmenta com a humidade relativa do ar e apresen
ta nos climas alpinos um máximo e um minimo, 
coincidindo respectivamente com as estações de ve
rão e de inverno. A razão d'esta coincidência que, á 
semelhança do que succède com todos os phenoine-
nos meteorológicos, não pôde ser absoluta, encon-
tra-se na maior ou menor frequência dos focos de 
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producção d'essa mesma electricidade nas duas es
tações. 

Durante o inverno as decomposições, tanto vege-
taes, como animaes, são impedidas pelo ardor dos 
raios solares durante o dia e, de noite, pelo grande 
resfriamento produzido pela irradiação ; a vegetação 
é em regra pouco abundante ou nulla; a tranquilli-
dade athmospherica é grande; e os desvios thermi-
cos são graduaes e relativamente pouco amplos ; de 
modo que a electricidade é diminutíssima. Já não 
succède, porém, o mesmo no estio. Nesta estação 
ha mais humidade; são mais intensas as correntes 
athmosphericas ; os desequilíbrios thermicos são 
mais amplos e bruscos; a vegetação adquire maior 
desenvolvimento e a temperatura, mais propria para 
auxiliar os seus actos, não é sufflcientemente baixa 
para impedir as fermentações e decomposições chi-
micas do solo. Nestas circunstancias, a electricida
de desenvolve-se com mais energia e adquire o seu 
máximo d'intensidade. D'aqui a frequência das tro
voadas que chegam por vezes a repetir-se todos os 
dias, mas que, como eu tive occasião de observar 
na serra do Gerez em junho de 1885, apresentam a 
grande vantagem de se formarem e desapparecerem 
com uma rapidez verdadeiramente assombrosa. 

7.° Luz. — Em virtude da menor densidade e da 
maior pureza da athmosphera, relativamente aos cli
mas situados a pequena distancia do nivel do mar, 
a radiação solar é nestes intensíssima. 

8.° Ventos. — Qualquer que seja a região do globo 
que pretendamos estudar, apresentam-se sempre á 
nossa consideração duas ordens de correntes athmos
phericas, ligadas pela analogia do mecanismo da 
sua producção —a desigualdade de temperatura das 
différentes camadas da athmosphera —, mas distin-
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etas pela direcção e extensão do seu trajecto. São os 
ventos alisados e os variáveis. 

Os ventos alisados, produzidos pela aspiração 
constante exercida pela grande columna d'ar quen
te que se eleva das regiões equatoriaes, oceupam as 
camadas mais elevadas da athmosphera e são cons
tituídos, em cada hemispherio, por duas correntes 
sobrepostas, do mesmo sentido mas de direcções 
contrarias. 

A superior, d'ar quente e húmido e dotada de 
grande velocidade, dirige-se do equador para os po
ios seguindo, em virtude do movimento de rotação 
da terra, uma direcção sudoeste-nordeste no hemis
pherio norte e noroeste-sudeste no hemispherio sul 
e termina a 30 graus de latitude approximadamente. 
A inferior, d'ar frio e animada de velocidade menor, 
do que a precedente, dirige-se dos poios para o equa
dor seguindo, pelo mesmo motivo já citado, uma di
recção nordeste-sudoeste no hemispherio norte e 
sudeste-noroeste no hemispherio sul. 

Estas duas correntes, enormemente distanciadas 
no equador, vão-se approximando em virtude do ar
refecimento gradual por que passa a superior, de mo
do que, pouco além dos trópicos, parte d'esta junta-
se á inferior, formando o circuito directo. A outra 
parte continua a sua marcha para os pólos, forman
do o circuito derivado que attinge uma latitude bas
tante elevada, principalmente no hemispherio norte. 

Gomo se vê, estes ventos são permanentes, teem 
uma direcção constante e um trajecto extensíssimo. 

Outro tanto não succède com os ventos variá
veis. São ainda produzidos pela desigualdade das 
temperaturas athmosphericas, mas sopram indistin-
ctamente em uma ou outra direcção, teem um tra
jecto relativamente pequeno e nunca attingem a ai-
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tura dos precedentes, porque, sendo menores, do 
que para os alisados, as difïerenças thermicas gera
doras, o equilíbrio com o ar ambiente estabelece-se 
a uma distancia também menor e a força d'impulsào 
que de verticaes os tornara horisontaes, é destruida 
em breve pelos obstáculos a vencer. 

A observação do que se passa nos climas alpinos, 
mostra-nos, que nelles as correntes athmosphericas 
são pouco intensas, principalmente no inverno, e 
tanto menos, quanto maior fôr a altitude; e teem 
uma direcção quasi fixa. 

E isto comprehende-se. Sendo, em regra, pouco 
accentuadas, como disse, as differenças thermicas 
geradoras dos ventos variáveis, a força da corrente 
ascencional primitiva, tornada cada vez mais densa 
pelo equilibrio que se estabelece com o ar ambiente, 
esgota-se, tomando a corrente a direcção horisontal 
a uma altura inferior áquella em que estão ordina
riamente collocados os sanatórios. E, se a intensi
dade d'essa força ascencional pôde por vezes attin-
gir altitudes de 4800 ou 2000 metros, deve isso ser 
mais frequente no estio ; porque, como é sabido, as 
planícies aquecem-se relativamente mais, do que as 
montanhas, sendo portanto maiores os desequili-
brios thermicos productores dos ventos nesta epo-
cha, do que no inverno. 

E um facto idêntico ao que eu observei e ob
servam todos os que fazem ascensões, embora es
tas não attinjam a altitude de 1400 metros. O fumo 
que sai das casas situadas nas faldas da serra e que 
no verão, arrastado pelos ventos, se eleva sem gran
de difficuldade, reune-se nos dias serenos d'inverno 
por cima das povoações, formando como que um 
sobrecéu que as furta aos olhos de quem lhes está 
sobranceiro. 
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Diminuída d'esté modo a frequência dos ventos 
variáveis, resta-nos o grupo dos alisados que, pela 
sua elevação, se fazem principalmente sentir nestes 
climas, postoque também com uma intensidade dif
férente nas duas estações, pela mesma razão apon
tada. E, como a direcção geral d'estes ventos é sem
pre a mesma, segue-se, que as correntes athmosphe-
ricas nos climas alpinos são em geral pouco inten
sas e teem uma direcção proximamente fixa. 

Isto, porém, não quer dizer, que nas altitudes só 
ha dias serenos. Longe d'isso ; ha dias de verdadeiro 
furacão em que é absolutamente impossível sahir de 
casa, mas esses dias não são muito frequentes. E, 
para citar um exemplo, referirei o que se dá no sa
natório de JDavos-Platz onde o numero dos dias em 
que, já por esta causa, já por chover ou nevar, são 
interdictos os passeios ao ar livre, nunca é superior 
á terça parte de toda a estação. 

Modo d'acçào dos climas alpinos 

O modo d'acçao dos climas alpinos está directa 
e immediatamente subordinado ao conjuncto das 
condicções meteorológicas que acabam de ser ex
postas. Ora estas consistem: 1.° na rarefacção, pu
reza, seccura e tranquillidade athmosphericas; 2.° na 
temperatura baixa, mas sem desvios excessivos ou 
bruscos; 3.° na riqueza ozonometrica e na intensi
dade luminosa. Resta filiar os effeitos nas suas cau
sas. É o que vou fazer, estudando primeiro os que 
se produzem nos indivíduos em estado de saúde 
para d'aqui, como ponto de partida, passar para o 
que tem logar nos tuberculosos. 

\.° Effeitos physiologicos.—1.° Em virtude da me-
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nor percentagem (Toxigenic» existente em cada litro 
d'ar, os movimentos respiratórios são mais frequen
tes e mais amplos, sem que, comtudo, o individuo 
tenha consciência d'essa modificação que se faz ex
clusivamente á custa dos músculos inspiradores. 

2.° Ainda pela mesma causa, é maior o afíluxo 
do sangue á peripheria do corpo pela dilatação pas
siva dos respectivos capillares; resultando d'aqui 
um certo grau de anemia dos órgãos centraes favo
rável ao seu funccionamento e, por vezes, palpita
ções cardíacas que por fim desapparecem. 

3.° Menor consumo de oxigénio (348 grammas 
menos, do que ao nivel do mar) e maior exhalação 
d'acido carbónico (Marcet e Chermond) e de vapor 
d'agua. 

4.° Em consequência da maior actividade das 
oxidações e da estimulação produzida pela baixa 
temperatura e pelo ozone, o appetite exagera-se, a 
nutrição dos différentes órgãos activa-se e, como re
sultante, o estado geral melhora. 

5.° A acção d'estes climas é, em resumo, esti
mulante e fortificante. 

2.° Effeitos therapeuticos. — Estes effeitos devem 
dividir-se em dois grandes grupos — locaes e geraes, 
— segundo elles exercem a sua acção especialmente 
sobre o apparelho pulmonar, ou modificam simulta
neamente todas as funcções. 

l.° Locaes. — A pobreza relativa do ar em oxigé
nio obriga o doente a ampliar a caixa thoracica, para 
dar entrada a uma quantidade d'esse gaz igual á 
que no estado normal era contida em meio litro de 
ar, visto que é esta a capacidade pulmonar ordiná
ria d'um adulto são. Em virtude d'esta dilatação que 
normalmente pôde ir até 3 litros e meio nas inspi
rações forçadas voluntárias, os pulmões distendem-
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se e as regiões, como os vertices, que costumam to
mar uma parte pequeníssima na funcção respirató
ria, trabalham, se não com tanta actividade, como 
as restantes, pelo menos com mais, do que a nor
mal. E, para avaliarmos a importância que pôde ter 
esta acção dilatadora do ar rarefeito em uma doença 
que tende a restringir cada vez mais o campo da he
matose, trasladei para aqui a tabeliã seguinte, orga-
nisada pelo dr. Broadbent, cujas cifras são eloquen
tíssimas. 

Capacidade Capacidade na tuberculose 

em metros lineares 
normal 

em litros 3." periodo em metros lineares 
normal 

em litros 1.° periodo 2.° periodo 3." periodo 

1,650 a 1,675 3,618 2,433 2,060 1,705 
1,675 a 1,705 3,785 2,537 2,121 1,788 
1,705 a 1,732 3,951 2,641 2,246 1,860 
1,732 a 1,760 4,117 2,770 2,350 1,934 
1,760 a 1,787 4,284 2,870 2,433 2,017 
1,787 a 1,815 4,450 2,974 2,537 2,080 
1,815 a 1,842 4,617 3,099 2,641 2,170 
1,842 a 1,870 4,783 3,203 2,724 2,246 
1,870 a 1,897 4,950 3,307 2,828 2,329 
1,897 a 1,925 5,116 3,431 2,911 2,412 
1,925 a 1,952 5,282 3,535 3,015 2,475 
1,952 a 1,980 5,442 3,660 3,099 2,558 

Por ella se vê, que a capacidade respiratória nor
mal cuja diminuição é já de proximamente um terço 
no primeiro periodo, fica reduzida no ultimo a me
nos de metade, e isto qualquer que seja a estatura 
do individuo considerado. 

Esta maior amplidão da caixa thoracica só pôde 
ser obtida nos climas alpinos á custa dos músculos 
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inspiradores ; d'onde se segue, que estes são obri
gados a fazer um certo numero de movimentos re
gulares e constantes dos quaes resulta o augmente 
progressivo da sua energia e, como consequência, o 
desapparecimento da fadiga produzida pelas primei
ras inspirações. 

Demais, o contacto do ar em taes circunstancias 
com a superficie pulmonar uniformisa o movimento 
circulatório cuja pressão fica sendo igual nesta e 
na superfície do corpo, prevenindo, portanto, as es-
tases sanguíneas que ordinariamente se encontram 
rodeando as producções tuberculosas. E é a esta 
uniformidade circulatória, que é devido o desappare
cimento quasi constante das hemoptyses nos doen
tes chegados a estas altitudes, como mostra uma es
tatística de Davos, referente a 145 tuberculosos dos 
quaes 

126 tiveram hemoptyses só antes da chegada, 
16 tiveram-as antes e depois d'esta, e a 
3 só lhes appareceram lá. 

Julgava-se primitivamente, e um certo numero de 
factos, tanto experimentaes (ensaios aerotherapi-
cos), como de observação (hemorrhagias pulmona
res produzidas nas altitudes frias do monte de S. 
Bernardo), parecia confirmal-o, que o ar rarefeito 
provocava hemoptyses, pelo mesmo processo por que 
era produzido o affluxo maior do sangue á peripheria 
do corpo. Mas nem a observação do que geralmente 
se dá nestes climas, nem as experiências feitas 
neste sentido, vieram justificar esse erro baseado 
na assimilação dos pulmões á rede vascular periphe-
rica. E erro lhe chamei, porque as investigações de 
Poiseuille e Volkmann mostraram precisamente, que 
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a quantidade de sangue existente nos órgãos thora-
cicos é directamente proporcional á pressão athmos-
pherica, desde o momento em que ella se exerça 
igualmente nas duas superficies cutanea e pulmo
nar. 

Mas este effeito. local sobre o apparelho respira
tório é apenas um meio para preenchermos a pri
meira das indicações formuladas na introducção a 
este trabalho — a destruição do parasita tuberculo
so —. 

O único resultado obtido até aqui consiste na 
distensão completa do tecido pulmonar ; resta vêr, 
se as propriedades do ar inspirado serão sufficientes 
para preencher esta indicação. Mas para isso torna-
se necessário conhecer as condicções de vida do ba-
cillo da tuberculose. 

As experiências instituidas com este fim mos
tram : 

1.° — que elle não pôde viver em uma athmosphera 
oxigenada ; 

2.° — que morre ou deixa de se multiplicar, desde 
que a temperatura do meio seja inferior a 
25° ou superior a 41° centígrados ; 

3.° — que, em qualquer d'estes casos, os bacillos po
dem transformar-se em esporos cuja resis
tência é grande para as temperaturas eleva
das (110° — Bûchner) e enorme para as bai
xas (—110° — Pictet) ; 

4.°— que os movimentos são prejudiciaes ao seu 
funccionamento, podendo este cessar quan
do aquelles forem muito violentos. 

Ora a ventilação completa dos pulmões e a sec-
cura da athmosphera, facilitando a exhalação aquo-
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sa pulmonar, por um lado, e por outro a temperatu
ra relativamente baixa, realisam todas as condicções 
incompatíveis com a vida d'esté micro-organismo. E 
a estas poderíamos ainda accrescentar, postoque se
jam mais litigiosas, as acções, em regra prejudiciaes 
para os mieropbytos, da luz e do, ozone que se en
contram em grande quantidade na athmosphera 
d'estes climas. 

A seccura e a tranquillidade athmosphericas con
correm ainda para tornar mais supportavel a baixa 
temperatura d'estes climas. Porque, como facilmen
te se comprehende, o vapor d'agua, pela sua extre
ma conductibilidade calorífica, e as correntes ath
mosphericas, pela desaggregação operada nas neves 
que cobrem estas altitudes e pela projecção conse
cutiva sobre os doentes das partículas resultantes, 
devem exagerar a acção, já de si desagradável, do 
frio. 

Os desvios de temperatura, pela sua regularidade 
e pela sua amplitude relativamente moderada, evi
tam as bronchites e em geral todos os estados in
flammatories das vias respiratórias, tão nefastos em 
uma doença em que o campo da hematose já está 
cerceado. 

Não é igualmente acceite por todos a. interpreta
ção que acaba de ser exposta, da acção dos climas 
alpinos sobre a tuberculose ; e entre os seus adver
sários ha logar para distinguir dois grupos, perfeita
mente separados pelo elemento primordial de toda 
a discussão — a concepção pathogenica d'esta doen
ça. Para uns, a tuberculose é uma hypotrophia cons
titucional simples de que os tubérculos são a moda
lidade representativa : os climas alpinos teem, por
tanto, influencia preponderante, porque realisam 
no máximo grau a acção reconstituinte. Para outros, 
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a tuberculose é effecti va mente de natureza parasita
ria, mas a explicação pecca pela base, porque o ar 
não pôde pôr-se em contacto com os bacillos. 

Aos primeiros respondeu já Koch brilhantemente 
com as experiências, isolando e cultivando o bacil-
lo tuberculoso. Aos segundos entendo, que pôde res-
ponder-se do modo seguinte. 

Não nego, que nas primeiras phases do tubércu
lo o ar não possa chegar ao contacto do bacillo, 
porque sei, que este, pela sua posição central, se 
encontra protegido pelas camadas mais externas ; 
vou ainda mais longe : admitto, que esta impossibi
lidade deve prolongar-se durante algum tempo, em 
virtude da marcha ordinariamente centrifuga que se
gue o amollecimento. Mas, logo que este attinge cer
tas proporções, dá-se a passagem do conteúdo para 
o interior da cavidade dos bronchiolos e neste caso 
o ar já pôde exercer a sua acção sobre os bacillos, 
quer estes venham disseminados no producto ca-
seoso, quer fiquem alojados na cavidade tubercu
losa. 

Podia não succéder assim, se as producções tu
berculosas estivessem agglomeradas e adhérentes 
umas ás outras, de modo a tornarem impermeável 
uma parte do tecido pulmonar. Mas aqui, em que o 
primeiro effeito da menor pressão athmospherica é 
a distensão maxima dos pulmões, esse inconvenien
te desapparece, porque o ar circula livremente por 
toda a arvore aérea. Em conclusão, o ar tem sempre 
a possibilidade de chegar até ao bacillo ; a questão 
é de tempo, porque as lesões tuberculosas existen
tes em um mesmo individuo não teem todas a mes
ma idade. 

É por isso, que a duração da estação climatérica 
tem de ser longa ; é por isso, que a cura raras vezes 



30 

se dá, a não ser que a infiltração seja recente e mui
to pouco abundante, sem ter decorrido um período 
cuja media pôde ser computada em dois ou trez an-
nos. 

Destruída d'esté modo a causa especifica da tu
berculose, satisfeita, portanto, a primeira indicação 
therapeutica formulada, resta procurar nos elemen
tos dos climas alpinos os meios de preencher a se
gunda—reparar os estragos causados pelo parasita. 
E, como estes são de duas ordens — locaes e geraes, 
— torna-se necessário ir buscar esses meios aos 
dois grupos correspondentes d'effeitos. 

A parte propriamente local d'esta indicação con
siste na cicatrização das soluções de continuidade, 
produzidas nas ultimas phases da evolução dos tu
bérculos. Esta cicatrização faz-se por um processo 
idêntico ao empregado em medicina operatória, sob 
a denominação de penso ao ar livre. 

Como é sabido, as condicções requeridas para a 
applicação d'esté processo de penso das feridas são 
trez : pureza do ar, escoamento fácil dos líquidos 
segregados e estimulação das superficies de secção. 
E, como nestes climas o ar é perfeitamente puro, a 
sua seccura e a ventilação completa dos pulmões 
facilitam a sahida ás mucosidades, e a grande per
centagem d'ozone torna a sua acção estimulante 
muito accentuada, a cicatrização tem logar e, por 
vezes, em soluções de continuidade relativamente 
extensas. 

2.» Geraes. — Este grupo d'effeitos vem preen
cher a parte da segunda indicação que diz respeito 
á hypotrophia característica da tuberculose ; hypo-
trophia cuja causa reside na falta de actividade dos 
elementos do organismo. É, portanto, sobre esta que 
deve actuar-se e é sobre ella, effectivamente, que 
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actuam os climas alpinos, porque a sua acção é 
principalmente estimulante. 

Esta estimulação cujos factores são o ozone, a 
baixa temperatura, a intensidade luminosa e o tra
balho muscular, não só do apparelho respiratório, 
como de todos os outros músculos, em virtude do 
exercicio imposto aos doentes nestas localidades, 
traduz-se pelo augmento do appetite, pela desappa-
rição das insomnias e, finalmente, por uma tal modi
ficação no estado geral, que, como diz Germain Sée, 
ao fim de dois mezes teem desapparecido completa
mente os signaes exteriores da infiltração tubercu
losa. E esta affirmação adquire mais valor depois de 
lidos os resultados obtidos em Davos e reunidos em 
quadro estatistico pelo dr. Splenger. 

Por elle se vê, que de 342 tisicos dos quaes 145 
hemoptoicos, 

curaram 73, 
melhoraram 190, 
peioraram (por curta residência). . . 18, 
peioraram (por doença muito adianta

da) 19, 
falleceram em Davos 11, 
falleceram fora de Davos 14, 
e retiraram no mesmo estado. . . . 17; 

o que dá as medias centesimaes por defeito de 21 
curados, 55 melhorados, 10 peiorados, 7 fallecidos e 
4 no mesmo estado. 

Apesar, porém, de todas estas vantagens, ha con-
tra-indicações e muito importantes aos climas de 
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baixa pressão. Estas contra-indicações, deduzidas 
em parte theoricamente e justificadas todas pela 
pratica, são baseadas, quer na tuberculose em si, 
quer na existência de outras lesões do mesmo, ou 
de différentes apparelhos. 

As tiradas da tuberculose dizem respeito ao grau, 
á forma, á extensão e a certas particularidades de 
localisação da doença. 

GRAU. — D'iim modo geral pôde dizer-se, que os 
climas de baixa pressão conveern aos dois primeiros 
periodos da tuberculose, sendo, pelo contrario, no
civos ao terceiro ; o que encontra explicação na 
possibilidade de reacção da parte do doente, visto 
que a doença se encontra geral e quasi unicamente 
localisada nos dois primeiros casos, e na sua com
pleta ausência no terceiro em que a febre de reab-
sorpçâo é o symptoma dominante. E disse isto d'um 
modo geral, porque ha casos em que, mesmo sem a 
existência de lesões de outra natureza e não obs
tante o periodo pouco avançado da doença, as gran
des altitudes estão contra-indicadas; do mesmo mo
do que aos doentes beneficiam por vezes as baixas 
pressões, a despeito da rarefacção do tecido pulmo
nar. 

Visto que fallei na contra-indicação dominante 
fornecida pela febre de reabsorpção, é mister dizer, 
que é este o único caso que exclue absolutamente 
os climas alpinos; porquanto qualquer movimento 
febril que indique a existência d'um estado agudo, 
apenas pôde adiar a data da transferencia do doen
te e nunca fazer pôr de parte a prescripçào tirada 
das condicções especiaes d'estes climas. 

O que é preciso, e esta prescripçào impõe-se, é 
fazer passar o doente por phases diversas d'accli-
mação. Não se deve transferil-o immediatamente 
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das altitudes baixas para as elevadas, não só por 
cansa da influencia excitante d'estas, como pela rá
pida differença thermica a que iria mos sujeitar o 
doente. E para isto é mais conveniente envial-o para 
estes climas no verão para que, quando chegue o 
inverno, já esteja habituado ás baixas temperaturas. 

FORMA. — Mas, qualquer que seja o grau da 
doença (excluído, entende-se, o ultimo, porque es
te exclue, em regra, este methodo therapeutico), a 
indicação dos climas de baixa pressão está ainda su
bordinada á forma da doença. 

Nos casos em que a tuberculose toma a chama
da forma erethica, isto é, naquelles em que a reac
ção individual se manifesta por uma excitabilidade 
exagerada dos systemas nervoso e circulatório, es
tes climas estão contra-indicados ; porque, como 
disse, um dos seus effeitos é a excitação a qual, 
sommando-se á peculiar á organisação do individuo, 
volver-se-hia em elemento de consumpção. 

Isto pelo que diz respeito ás formas francamente 
activas. Naquellas, e é esta a regra, em que a reac
ção individual toma a forma mixta, estabelecendo a 
transição entre a activa e a passiva, a contra-indi-
cação absoluta desapparece ; ficando substituída, 
como acontecia para o grau, pela necessidade de fa
zer passar o doente por estações intermédias de 
pressão gradualmente mais baixa, até attingir a que 
fôr necessária e sufflciente para operar a cura. 

Nesta mesma ordem de factos devem entrar as 
formas pneumonicas, agrupando sob esta denomi
nação "a forma pneumónica typica, ou tisica caseo-
sa, e as tuberculoses que se acompanham da pro-
ducção de focos pneumonicos mais ou menos limi
tados, que se succedem com pequenos intervallos e 
cuja resolução é sempre incompleta. 

i 
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A razão d'estas contra-indicações tira-se da epo-
cha tardia em que é feito o diagnostico da tubercu
lose, no primeiro caso, e da quasi constância do mo
vimento febril produzido pelos estados agudos suc
cessives, no segundo. 

Para concluir com as modalidades tiradas da 
forma, dando a este termo a significação que hoje 
merece, fadarei das que poderão chamar-se bron-
chiticas, caracterisadas, como as pneumonicas, pela 
producção e repetição incessantes das irritações 
bronchicas, com ou sem causa conhecida. 

É segundo o menor ou maior intervallo entre 
estes accidentes, que a residência nos climas alpi
nos está absoluta, ou só condiccionalmente contra-
indicada ; e esta condicçâo consiste em fazer prece
der a estação hibernal por uma outonal, ou melhor 
estival, para evitar as aggravações que forçosa
mente resultariam da mudança brusca da tempera
tura. 

EXTENSÃO.—Independente das considerações de 
forma e de grau, e dominando-as completamente, 
apparece a extensão das lesões pulmonares. Quanto 
maior esta fôr, menores serão as probabilidades de 
bom êxito ; podendo até chegar um momento em 
que ella se torne uma contra-indicação decisiva 
d'estes climas. 

A razão é obvia. Na mesma quantidade d'ar ha 
uma menor percentagem d'oxigenio, e a superfície 
pulmonar não pôde, em virtude da sua alteração, 
augmentar em proporção sufficiente para compen
sar a qualidade inferior do ar. Nestas condicções a 
hematose deve fazer-se d'um modo incompleto e in-
sufflciente para as necessidades do organismo, e a 
dyspnea permanente que d'aqui resulta, ha de for
çosamente aggravai' o estado de enfraquecimento 
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do individuo, pelo exagerado trabalho a que obriga 
os músculos inspiradores. 

Esta consideração da extensão é, como disse, 
superior á do grau. Porque certas cavernas peque
nas, pouco numerosas e de secreção não irritante 
podem desapparecer nas altitudes, pela dilatação 
das partes sãs sob a influencia do ar rarefeito ; em-
quanto que nada ha que substitua a superficie pul
monar para cobrir o deficit de hematose que resulta 
da sua incapacidade. 

PARTICULARIDADES DE LOCALISAÇÃO. — Os acci
dentes laryngeos ulcerosos e os intestinaes ligados 
também a ulcerações, contra-indicam formalmente 
os climas de baixa pressão. 

Será porque a columna d'ar inspirado, em virtu
de do movimento mais frequente e intenso exigido 
pela sua rarefacção, irrita excessivamente estas su
perficies ulceradas, exagerando as suas dimensões 
e augmentando por consequência as probabilidades 
d'uma infecção? Influirá o maior trabalho a que é 
obrigado o tubo digestivo em virtude do augmento 
do appetite? 

É a resposta a estas perguntas que eu não posso 
dar, nem sei, que alguém tenha dado. O que é um 
facto, é a nocividade d'estes climas nos casos apon
tados. 

As contra-indicações tiradas de outras doen
ças, que não a tuberculose, são em pequeno numero 
e acham-se iocalisadas no apparelho pulmonar e cir
culatório. 

Entre as primeiras contam-se o emphysema e a 
adenopathia bronchica, pois que em qualquer d'el-
las a capacidade pulmonar não pôde augmentar nas 
proporções sufficientes para a hematose. 

Entre as segundas ha as lesões orgânicas do co-
* 
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ração e dos grossos vasos. Inversamente, as sim
ples perturbações funccionaes d'estes órgãos não 
contra-indicam absolutamente os climas alpinos; 
apenas exigem, que os doentes vão passando por 
phases d'acclimaçào a pressões cada vez mais bai
xas, até attingir a altitude desejada. 

II — Climas marítimos 

Seguindo aqui a mesma ordem por que foram 
expostos os différentes elementos do primeiro gru
po de climas, começarei o meu estudo pela 

1.° Composição chimica do ar. — Fadando da com
posição chimica do ar dos climas alpinos, disse, que 
a relação entre os seus dois principaes elementos 
— oxigénio e azote — era approximadamente constan
te e que uma das suas pequeníssimas variações se 
dava ao nivel do mar. Effecti va mente, a quantidade 
de oxigénio é sempre diminuida nos climas mariti-
mos, se a compararmos com a quantidade de azote. 
Mas, se, pondo de parte este ultimo gaz, conside
rarmos apenas as quantidades de oxigénio existen
tes no mesmo volume d'ar nestes climas e nos de 
pressão media, vemos, que a percentagem d'esté 
gaz é sempre augmentada nos primeiros, porque o 
ar está mais condensado em virtude da maior pres
são que supporta. 

A influencia da pressão athimospherica é ainda 
aqui dominante e pôde considerar-se única ; por
que, se é certo, que a temperatura e a visinhança 
das grandes massas d'agua devem influir nessa per
centagem, as suas acções contrariam-se. 

Assim: a temperatura ordinariamente elevada 
d'estes climas rarefaz o ar, tornando por conse-
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quencia menor.a condensação do oxigénio; por ou
tro lado, essa mesma elevação de temperatura dimi
nue a solubilidade do oxigénio na agua, compensan
do, portanto, a diminuição que soffreria a sua per
centagem em virtude da visinhança do mar : porque 
a solubilidade do oxigénio que a 0 graus é de 0,041, 
desce a 0,032 á temperatura de 10° e a 0,028 á de 
20°. 

Pelo que respeita ao azote e ao antiydrido carbó
nico, as suas variações não são apreciáveis. 

Como elementos accessorios, encontram-se na 
athmosphera maritima grandes quantidades de ozo
ne, ehloretos, brometos e iodetos. D'estas ultimas 
substancias que nunca vão além de 200 a 300 me
tros do littoral, a mais abundante é o chloreto de 
sódio que é fornecido pelas aguas do mar. 

2.° Composição vital da athmosphera. — A athmos
phera dos climas maritimos é ordinariamente pura 
e os factores d'esta pureza são : 1." a intensidade 
luminosa que impede a vida microbiotica (Downes 
e Blunt); 2.° a accumulação do oxigénio cujo effeito 
é o mesmo ; 3.° a acção antiseptica das substancias 
iodo-bromadas; 4.° a agitação quasi constante da 
athmosphera, produzida pela desigualdade de tem
peratura da terra e do mar. 

Este ultimo factor pôde, porém, transformar-se 
em elemento prejudicial, desde que os ventos te
nham a sua origem no interior dos continentes (P. 
Miquel) ; porque podem transportar para o littoral 
os germes morbiticos que encontram na sua passa
gem por cima dos grandes centros de população. 

Quando sopra do mar, o vento não arrasta ele
mento algum nocivo (excepto a malaria), e, se ás 
vezes nas athmospheras maritimas se encontram 
poeiras, estas são felizmente inorgânicas (Frank, 
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Marcel, Valcourt). É certo, que o mar arrasta cons
tantemente nas suas ondas grande quantidade de 
bactérias que rouba ás athmospheras continentaes, 
purificando-as ; mas, em tempo normal, nunca ellas 
passam para o ar (P. Miquel). 

A athmosphera dos climas marítimos pôde, pois, 
considerar-se isenta de micro-organismos ou quaes-
quer corpúsculos inorgânicos. 

3.° Temperatura.—A principal característica d'es-
tes climas é a grande uniformidade thermica que re
sulta da visinhança do mar ; porque, sendo a tem
peratura d'esté proximamente constante, elle cede 
parte do seu calor ao ar que com elle está em con
tacto, se é mais frio, roubando-lh'o em virtude da 
grande capacidade calorífica da agua e da espessu
ra da sua massa, quando o caso contrario se dá. 

Considerando assim a uniformidade como o ele
mento mais importante d'estes climas, deixo mani
festamente no segundo plano a elevada cifra thermi
ca, primitivamente julgada a condicção sine qua non 
para se obterem os effeitos desejados. E faço-o, 
porque a observação veio mostrar, que este modo 
de vêr, baseado na má interpretação d'um facto — 
a concomitância da elevada cifra thermica e da 
uniformidade — é falso ; e que deve considerar-se o 
melhor clima maritimo aquelle em que a ultima es
teja alhada a uma temperatura pouco elevada. 

Em conclusão : a principal característica dos cli
mas marítimos é, como disse, a uniformidade, e tan
to mais valioso será qualquer d'elles, quanto mais 
perfeita ella fôr ; quer se considerem as horas do 
mesmo dia, os dias do mesmo mez, ou os mezes do 
mesmo anno. 

É por isto que a nossa ilha da Madeira é tida co
mo a primeira das estações marítimas tubérculo-
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therapicas. A media das suas oscillações diurnas é 
de 3°,33 ; os desvios diários nunca são superiores a 
0°,65 ou 0°,70 ; os mensaes dos quaes o maior foi de 
2°,2, dão a media de 0°,83 ; e entre as duas estações 
— estio e inverno — ha a differença media de 5o a 
6°,45. 

Em nenhuma outra estação vai tão longe a per
feição da uniformidade e, para exemplo, citarei as 
cifras thermicas das duas estações que mais se lhe 
avisinham — Tanger e Argel. Fallo primeiro da nos
sa antiga possessão, hoje tão preconisada pelos in-
glezes, porque as suas condicções climatéricas a 
collocam immediatamente abaixo da Madeira e su
perior a Argel. 

Apesar de incompletos, os dados thermometri-
cos são taes, que o dr. Arthur Leard se julgou na 
obrigação de os tornar conhecidos, juntamente com 
os resultados obtidos até á data da publicação, no 
seu livro sobre « Morocco and the moors ». 

As medias d'esta estação são as seguintes, du
rante os sete mezes, de outubro a abril: diária, 
15°,55 centígrados ; maxima absoluta, 18°,33 ; minima 
absoluta, 12°,77 ; sendo, por consequência, a oscilla-
ção entre as medias diárias e qualquer das extre
mas de 2°,78, e a differença entre as ultimas de 
5°,56. Os desvios horários são pequeníssimos, bem 
como os que se referem ás duas temperaturas do 
dia e da noite. 

Na estação franceza de Argel, ou melhor de Mus
tapha, as medias são as seguintes, durante o mesmo 
espaço de sete mezes, de outubro a abril : dos des
vios diários 4°,5, havendo, porém, alguns de 6o e 8o; 
e dos mensaes, de 1°,93. 

Emquanto á media thermica, considerada isola
damente, os diversos climas differem muito uns dos 
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outros. Assim : emquanto que a media thermica é 
na Madeira de 17°,88, desce em Argel a 16°, em Tan
ger a 45°,55, a 12° e alguns décimos em Menton, a 
11° em Cannes e a 10° em Veneza ; chegando a 4°,13, 
durante o inverno, nesta ultima. 

4.° Pressão athmospherica. — A pressão athmos-
pherica nos climas marítimos é a maxima que é pos-
sivel obter-se á superficie do globo. Superior a ella 
só se encontra nas minas situadas a muitos metros 
abaixo do solo, e ninguém podia lembrar-se de ir 
procurar a este ponto o remédio para qualquer 
doença. 

A media geral das pressões obtidas ao nivel do 
mar, em pontos diversos do globo, é de 761 millime
tres. Pôde considerar-se esta cifra exacta, porque 
as suas variações, bem determinadas, nunca exce
dem 3 millimetres. É o que se vê pela inspecção da 
sua curva representativa que apresenta um minimo 
de 758 millimetres no equador, e attinge 763 entre 
as latitudes de 30 e 40 graus, decrescendo d'aqui 
para os poios. 

Ao inverso do que succedia nos climas alpinos, 
a quantidade d'oxigenio existente em cada litro d'ar 
encontra-se augmentada ; de modo que o individuo 
recebe, na mesma unidade de tempo, uma quantida
de d'aquelle gaz superior á que primitivamente era 
contida no meio litro d'ar que entrava em cada ins
piração. 

5.° Estado hygrometrico. — A quantidade relativa 
de vapor d'agua existente na athmosphera dos cli
mas marítimos é sempre elevada, mormente naquel-
les em que a cifra thermica também o é. 

Duas causas concorrem para produzir este resul
tado : a visinhança de grandes massas d'agua e a 
temperatura. A primeira, pela evaporação incessan-
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te que tem logar á sua superficie extensíssima; a 
segunda, pela influencia que tem, exagerando-as 
proporcionalmente á sua elevação, sobre essa mes
ma evaporação e sobre a capacidade de saturação 
do ar. 

E, para que um clima maritimo seja vantajoso, é 
preciso que o grau hygrometrico seja elevado ; não 
só por causa dos inconvenientes que assignei ao ar 
quente e sêcco, mas também porque a humidade é 
uma das condicções necessárias para que se dê a 
uniformidade thermica. 

Torna-se, porém, impossível marcar limites a es
sa elevação, poisque, pelas razões apontadas, ella 
deve estar subordinada ao maior ou menor grau de 
temperatura. E, se Jaccoud estabelece como neces
sária a cifra hygrometrica de 70 a 80, é, porque ape
nas considera climas, como a Madeira e Argel, cujas 
temperaturas são elevadas. Gomo facilmente se com-
prehende, este grau de humidade que para estas 
duas estações serve de correctivo, volver-se-hia em 
aggravante, se existisse nos climas mais frescos de 
Arcachon e Veneza. 

6." Estado eléctrico. — Como era lógico inferir-se 
do que acima expuz sobre as origens e variações da 
electricidade athmospherica, esta é sempre muito 
notável nos climas marítimos. 

É geralmente bem conhecida a grande influencia 
que sobre a producção das trovoadas tem a visi-
nhança do mar; influencia que não só se exerce nas 
localidades situadas no littoral, mas se faz também 
sentir nas que estão a alguns mil metros para o in
terior. 

A realisarem-se naturalmente os resultados obti
dos experimentalmente por Palmieri, d'onde elle 
concluiu, que a electricidade das nuvens resulta da 



42 

condensação dos vapores nas altas regiões da ath-
mosphera, esta influencia do mar explica-se pela 
grande evaporação que se dá á sua superficie. E es
tes resultados encontram-se, até certo ponto, justifi
cados por uma observação do mesmo meteorologis
ta, de que a maxima tensão eléctrica só se obtém, 
emquanto que os vapores se condensam em nu
vens. 

7.° Luz. — A luz é sempre intensa, postoque al
gumas vezes esta intensidade seja menor em virtu
de da grande quantidade de vapores que pôde exis
tir na athmosphera, e do levantamento da poeira, 
produzido por uma agitação exagerada do ar. 

8.° Ventos. — As correntes athmosphericas que 
se encontram nos climas maritimos, são geralmente 
periódicas, isto é, sopram regularmente na mesma 
direcção ou na mesma epocha do anno ou do dia. 

E o que acontece com o simoun, também conhe
cido pelos nomes de sirocco na Italia e em Argel e 
de khamsin no Egypto, que é ardente e sopra sem
pre dos desertos da Asia e Africa ; com as monções, 
observadas principalmente nos golfos da Arabia e 
de Bengala e no mar da China e que sopram seis 
mezes em uma direcção e outros seis na direcção 
opposta ; e com as brisas, que sopram do mar para 
a terra durante o dia, e d'esta para aquelle durante 
a noite. 

De todas as variedades de ventos periódicos, é a 
ultima a que mais frequentemente se encontra nos 
climas maritimos, onde tem por causa o desequili-
brio de temperatura da terra e do mar. Depois do 
nascer do sol, o ar, aquecendo-se ao contacto da 
terra, eleva-se, sendo substituido pelo que lhe traz 
a corrente horisontal, vinda do mar. Depois do pôr 
do sol, a terra arrefece mais do que o mar, em vir-
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tiide da maior irradiação, e estabelece-se a corrente 
d'aquella para este. 

Comprehende-se, que entre estas duas brisas ha
ja um intervallo de repouso, no principio do aque
cimento ou do arrefecimento terrestre; porque ba-de 
haver uma occasião em que sejam iguaes as tempe
raturas da terra e do mar. É por isso, que a bri
sa do mar começa ás 8 horas da manhã e termina 
ás 4 da tarde, emquanto que a da terra só come
ça depois do pôr do sol para terminar quando este 
nasce. 

As brisas apenas se observam a pequena distan
cia das costas e, posto se produzam constantemen
te, só se fazem sentir nos climas temperados duran
te o estio. É á sua constância, que se deve, em par
te, a pureza athmospherica d'estes climas. 

Podem aqui apparecer também os ventos variá
veis, mas a sua frequência é diminuta, contrastando 
poderosamente com a sua velocidade de translacção. 
Estes ventos variáveis teem muitas vezes uma outra 
causa diversa da apontada até aqui — a passagem 
d'uma grande quantidade de vapor d'agua ao estado 
liquido —. 

Gomo a agua occupa um volume 1680 vezes me
nor, que o seu vapor, quando este se transforma ra
pidamente em chuva, a pressão athmospherica sof-
fre uma grande diminuição, e o ar das regiões visi-
nhas, precipitando-se para encher o vacuo produzi
do, forma uma corrente violenta. 

É por isto que, nestes climas, as grandes chuvas 
são ordinariamente acompanhadas de grande ven
tania. 
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Modo d'acçao dos climas marítimos 

Os effeitos (Testes climas devem, como succedeu 
para os alpinos, dividir-se em dois grupos — phy-
siologicos e therapeuticos —, subdividindo os últi
mos em — locaes e geraes —. 

Effeitos physiologicos. —1.° Os movimentos res
piratórios soffrem uma leve modificação no seu nu
mero que é diminuido; o que se explica pelo ob
stáculo que o ar comprimido ambiente oppõe á ex
piração. 

2.° Em virtude da maior percentagem d'oxigenio 
existente em cada litro d'ar, a quantidade d'esté gaz 
absorvida na mesma unidade de tempo é maior, do 
que nos climas de pressão media ; o que se traduz 
pelas oxidações mais activas e completas, demons
tradas pelo excesso de producção da urea, do acido 
sulfúrico e do acido carbónico expirado, e pela dimi
nuição dos ácidos phosphorico e úrico. 

3.° Como consequência d'esta actividade das 
oxidações, a nutrição é mais perfeita e o peso do 
corpo augmenta, pelo que estes climas são conside
rados fortificantes. 

4.° O obstáculo que a maior pressão do ar ins
pirado oppõe ao livre desaguamento das cavas no 
coração direito, traz comsigo o augmente de pressão 
no systema aórtico, uma menor actividade circula
tória, traduzida pela retardação do pulso e, talvez, 
como consequência o arrefecimento a que estão fa
cilmente sujeitos os indivíduos que vão habitar es
tes climas. 

Effeitos therapeuticos. — 1.° Locaes. — O único ef-
feito local que se obtém nos climas marítimos, con
siste em evitar as causas das phlegmasias do ap-
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parelho respiratório, tão frequentes e prejudiciaes 
nesta doença. 

Para conseguir este resultado concorrem a uni
formidade thermica, a pureza da athmosphera e a 
sua humidade, fazendo desapparecer respectivamen
te trez grupos de causas importantíssimas d'essas 
phlegmasias : os desvios súbitos de temperatura e a 
acção irritante da poeira e do ar quente e sècco so
bre a mucosa respiratória. 

É por esta razão, que os climas maritimos são 
chamados calmantes. 

2.° Geraes. — Este grupo d'effeitos constitue a 
parte mais importante da acção dos climas de pres
são elevada. 

Em resultado da estimulação produzida pelo chlo-
reto de sódio e pelo ozone que existem na athmos
phera, da maior actividade das oxidações e da pos
sibilidade do exercicio ao ar livre durante a maior 
parte do inverno, o estado geral melhora, de modo 
a fazer mais facilmente face á hypotrophia provoca
da pela doença. 

III. — Climas campestres 

Sob a denominação geral de campestres, reuno os 
innumeros climas que se encontram a uma distan
cia maior ou menor dos grandes centros de popula
ção, fora da influencia da athmosphera prejudicial 
d'estes e occupando as regiões ordinariamente des
tinadas á agricultura. 

Extremamente variáveis, quer na configuração 
physica, podendo ser planos ou accidentados, quer 
emquanto á constituição meteorológica, visto que as 
suas condicções se approximam das dos centros vi-
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sinhos, estes climas não se prestam a uma descrip-
ção methodica, como a que segui a propósito dos 
outros grupos. 

Se tentasse fazel-a, vêr-me-hia quasi na necessi
dade de citar separadamente cada um dos pontos 
aproveitados ou aproveitáveis, o que, como se com-
prehende, era impossivel debaixo de todos os pontos 
de vista. Tratarei, portanto, de apresentar apenas os 
caracteres differenciaes entre estes climas e os cen
tros visinhos. 

As proporções entre os elementos fundamentaes 
do ar são conservadas, quer se oonsidere cada um 
isoladamente, quer se attenda á relação da sua mis
tura. Outro tanto, porém, não succède nos elemen
tos accessories. Na athmosphera dos climas cam
pestres ha sempre uma certa quantidade de ozone, 
principalmente naquelles em que a arborisaçâo é resi
nosa, composta, por exemplo, de pinheiros e abetos, 
como acontece frequentemente entre nós. Deve até 
attribuir-se á associação d'esté elemento com a di
minuição das condicções que nas cidades favorecem 
o desenvolvimento dos micro-organismos, a pureza 
da athmosphera e a sua resistência ao desenvolvi
mento parasitário. 

Mas não param aqui os effeitos da arborisaçâo. 
A temperatura, o estado hygrometrico e a intensi
dade das correntes athmospbericas e da luz são 
igualmente modificadas. 

Os desvios entre a temperatura media e as extre
mas que, em regra, são excessivamente amplos e sú
bitos, tornam-se menores; dando-se até a circuns
tancia de ter logar o aquecimento do ar no fim do 
dia, isto é, na occasião em que costuma effectuar-se 
a baixa thermometrica. 

O estado hygrometrico cujas oscillações são irre-
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guiares, uniformisa-se sob a sua influencia, relacio-
nando-se mais com o grau thermico da localidade.-

As correntes athmosphericas que, ao inverso do 
que succedia nos dois grupos precedentes, teem, na 
quasi totalidade dos casos, uma direcção variável, 
são attenuadas na sua intensidade, evitando-se d'es
té modo o levantamento da poeira. 

Finalmente a luz, sempre viva, em virtude da 
transparência do ar, perde parte da sua intensida
de; mas este inconveniente, que o é, encontra-se 
vantajosamente compensado pelos benefícios ante
riormente apontados. 

O estado eléctrico e a pressão athmospherica não 
differem nestes climas e nos centros visinhos. Do 
mesmo modo que nestes, quando são extensos, pô
de nelles haver elevações ou depressões do solo, 
com as diminuições e elevações correspondentes de 
pressão; mas é impossível fazer qualquer conside
ração geral a tal respeito pela grande difíerença que 
fazem, relativamente á sua cota de nivel, os diver
sos centros de população. Assim, sem sahirmos de 
Portugal, cuja área é apenas de 89.625 kilometros 
quadrados, encontramos cidades distantes do nivel 
do mar apenas seis ou oito metros, emquanto que 
uma outra, a Guarda, está collocada a uma altitude 
de 1039. 

Modo (facção dos climas campestres y_. 

A acção dos climas campestres, como era fácil 
de prever, attendendo só á pequena difíerença que 
existe entre as suas condicções meteorológicas e as 
dos grandes certos visinhos, é quasi idêntica á d'es-
tes. 
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Sem característica alguma que os defina, sem 
elementos capazes de imprimir aos seus effeitos uma 
feição propria, os climas campestres actuam sim
plesmente como fortificantes. Teem, portanto, uma 
acção geral, análoga á que se obtém nos grupos pre
cedentes, e produzida ainda peias mesmas causas : o 
ozone, a luz solar e a pureza athmospherica. 

Devem, porém, exceptuar-se aquelles em que a 
arborisação resinosa é abundante, os quaes, além da 
acção geral, teem outras locaes, porventura mais 
importantes: diminuir as causas das phleginasias do 
apparelho respiratório, attenuando a intensidade dos 
ventos e os desvios de temperatura, e modificar as 
secreções bronchicas pela acção que os productos 
resinosos te em sobre a mucosa d'esté apparelho. 

IV —Comparação dos trez grupos dos climas 

Para que este capitulo fosse methodico e perfei
tamente harmónico com a ordem seguida até aqui, 
seria conveniente, que a comparação fosse feita sob 
trez pontos de vista, successivamente subordinados 
uns aos outros : — das condicções meteorológicas, 
dos effeitos e dos resultados—. Mas, como é impos
sível apreciar as primeiras sem ter em conta os se
gundos, visto que são estes que nos fazem julgar das 
vantagens e inconvenientes d'aquellas, considerarei 
apenas dois d'esses pontos —dos effeitos e dos re
sultados. 

l.° Dos effeitos. — Para facilitar o trabalho, come
çarei por expor, em resumo, as condicções inhéren
tes a cada grupo e que são as seguintes : 
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Climas alpinos 

Ar puro, com menos oxi
génio e rico em ozone. 

Temperatura baixa e com 
desvios accentuados 
mas nâo excessivos ou 
bruscos. 

Pressão athmospherica 
diminuída. 

Seccura extrema do ar. 
Estado eléctrico, em re

gra, pouco notável. 
Luz muito intensa. 
Ventos de direcção fixa e 

pouco intensos. 

Climas marítimos 

Ar puro, rico em oxigénio 
e contendo ozone e sub
stancias iodo-bromadas. 

Temperatura ordinaria
mente elevada e sem
pre uniforme. 

Pressão athmospherica 
maxima. 

Ar sempre húmido. 
Estado eléctrico sempre 

notável. 
Luz muito intensa. 
Ventos constantes e com 

intensidade variaveL 

Climas campestres 

Ar puro, de composição 
normal, contendo ozo
ne e, por vezes, ele
mentos resinosos. 

Temperatura variável 
com desvios, em regra, 
excessivos. 

Pressão athmospherica 
media. 

Humidade variável. 
Estado eléctrico muito 

variável. 
Luz muito intensa. 
Ventos variáveis, quer 

em intensidade, quer 
em direcção. 

Comparando estes quadros vê-se, que ha nelles 
um certo numero de condicções communs a todos 
os grupos, emquanto que outras são especiaes a 
qualquer d'elles. 

Ás primeiras pertencem a pureza do ar, a pre
sença nelle de elementos estimulantes e antiparasi-
tarios, e a intensidade luminosa; temos, portanto, de 
abstrahir d'ellas, porque neste ponto nada ha que 
comparar. E, como todas teem acção fortificante, 
deve concluir-se, que esta é também commum a to
dos os climas tuberculotherapicos. 

Ás segundas pertencem a pressão athmospherica 
com as variações correspondentes da percentagem 
d'oxigenio, a humidade relativa do ar, a temperatu
ra e as correntes athmosphericas. Gomo, porém, a 
respeito de qualquer d'estes pontos o grupo dos cli
mas campestres nada apresenta de especial e posi
tivo, os termos da comparação ficam reduzidos a 
dois — climas alpinos e maritimos — ; podendo já di-
zer-se, que é grande a superioridade d'aquelles so
bre estes. 

É. certo, que em ambos elles o ar é puro e tem 
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acção antiseptica, devida á baixa temperatura e ao 
ozone nos primeiros, e a este, á condensação do oxi
génio e ás substancias iodo-bromadas nos segundos. 
Mas esta acção que é aproveitada ao máximo naquel-
les, visto que o ar, em virtude da ventilação comple
ta dos pulmões, pôde chegar ao contacto dos para
sitas, deixa de o ser nestes, porque o excesso de 
pressão, neste caso, não consegue augmentar a ca
pacidade pulmonar, pelo menos na medida necessá
ria para se dar a distensão completa dos pulmões. 

Demais esse augmento, a dar-se, seria puramen
te passivo, porque nada havia que obrigasse o doen
te a activar ou ampliar os seus movimentos respi
ratórios ; desapparecendo, portanto, a acção tónica 
produzida nos climas alpinos pelo trabalho regular 
e methodico dos músculos inspiradores. 

Parece, como queria Jourdanet, que a actividade 
nutritiva devia ser menor nos climas do primeiro 
grupo, em virtude da diminuição da percentagem do 
oxigénio. Não succède, porém, assim, porque: 1.° 
essa percentagem é sempre mais que sufficiente pa
ra as necessidades do organismo, ainda que nos ele
vemos até 3000 metros ; 2.° os movimentos respira
tórios modiíicam-se, de modo a fornecerem a quan
tidade de oxigénio necessária para as combustões ; 
3.° as modificações precedentes e as circulatórias 
arrastam uma modificação correspondente no func-
cionamento das vísceras, de que resulta o melhor 
aproveitamento do oxigénio absorvido, como mostra 
o excesso dos productos de combustão. 

A seccura extrema dos climas alpinos é também 
mais favorável aos tuberculosos, do que a humidade 
relativa dos marítimos ; quer por serem impossíveis 
as putrefacções em um meio secco e frio, ficando 
por tal motivo os pulmões protegidos contra as des-
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traições de substancia que o calor e a humidade dos 
marítimos pôde auxiliar; quer facilitando a sahida 
ás mucosidades que pela sua accumulação nos bron-
chios auxiliam o desenvolvimento parasitário, e di
minuindo a conductibilidade calorífica do ar. 

As condicções de temperatura são ainda mais 
vantajosas nos do primeiro, do que nos do segundo 
grupo. Em primeiro logar, a cifra thermica d'aquel-
les é desfavorável aos parasitas, o que não acontece 
com a dos últimos ; em segundo logar, os desvios de 
temperatura, embora attinjam um certo numero de 
graus (muito inferior, no entretanto, ao que apresen
tam os dos climas de pressão media), nunca são 
bruscos. 

É certo, que naquelles não ha a uniformidade 
thermica que, só por si, caractérisa os climas marí
timos, constituindo o seu mais valioso elemento; 
mas a regular e vagarosa successão com que esses 
desvios se produzem, é sufficiente para evitar as ir
ritações broncho-pulmonares. 

Para concluir, fallarei das correntes athmosphe-
ricas, a propósito das quaes a superioridade dos cli
mas de baixa pressão ainda se manifesta. Os ventos 
teem nelles uma direcção geral fixa, o que é d'um 
grande alcance para determinar o local e a exposi
ção das habitações, e são pouco intensos, principal
mente no inverno; isto é, quando a sua intensidade 
seria mais para receiar, pelos inconvenientes que ad
viriam da sua associação com a baixa temperatura. 

Nos climas marítimos, ao lado de correntes pe
riódicas de pouca intensidade, ha outras variáveis 
cuja velocidade é maior, principalmento no inverno. 
O seu effeito mais perigoso consiste no levantamen
to da poeira que, conservando-se em suspensão no 
ar, em virtude da sua condensação, vai attenuar os 
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effeitos preservadores da uniformidade thermica, ir

ritando as vias respiratórias. 
2.° Dos resultados. — No capitulo dos climas alpi

nos apresentei uma estatistica do dr. Splenger, rela
tivamente ao sanatório de DavosPlatz, em que os re
sultados obtidos davam as percentagens seguintes : 

curados 21 /0, 
melhorados 55 %> 
peiorados 1* /« 
no mesmo estado 5 % '■> 

devendo notarse, que na dos peiorados vão inclui
dos 18 doentes que talvez colhessem algum resulta
do, se augmentassem a duração da residência, e 14 
cujo fallecimento teve logar fora de Davos, sendo 
desconhecidas as condicções em que tal facto se 
deu. 

Uma outra estatistica no mesmo sentido, apre
sentada por Weber, mostra, que de 75 doentes dos 
quaes 53 no primeiro período, com uma residência 
media de 5 mezes de duração, 

curaram (1 no 2.° período). . 18 ou 24 %, 
melhoraram 28 ou 37 /0 
e peioraram 15 ou 20 %> 
ficando indeterminados ou es

tacionários 14 ou 18 %. 

A cura, porém, só pôde considerarse definitiva 
para 6, poisque, dos 11 restantes no período latente, 
3 foram perdidos de vista e 8 soffreram novos ata

ques. 
Deve confessarse, que esta estatistica não é tão 

animadora, como a primeira; o que pôde talvez at
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tribuir-se á pequena duração da residência e ás con-
dicções dos sanatórios, porque eu ignoro onde We
ber foi buscar os elementos para organisar o seu 
quadro. 

O mesmo auctor apresenta outra estatística rela
tiva aos climas maritimos e referente a 63 casos, dos 
quaes 36 no primeiro periodo, 15 no segundo e 12 
no terceiro. 

Os resultados obtidos nos dois primeiros perio-
dos são os seguintes: 

melhorados 28 ou 55 %> 
peiorados 17 ou 33 %> 
indeterminados 6 ou 11 %• 

Dos 12 doentes restantes no terceiro periodo 

melhoraram 2 ou 16 % 
e peioraram 5 ou 41 %> 
ficando indeterminados ou es

tacionaram 5 ou 41 %. 

Por ultimo, uma outra estatística, também relati
va aos climas maritimos, apresentada por Williams, 
pae e filho, e referente a 152 casos sem determina
ção de periodo, dá os resultados seguintes: 

melhorados 63 %> 
peiorados 17 %> 
indeterminados ou estacionários . . 20 %• 

Estabelecendo o confronto em face d'estas tabel
iãs, encontra-se logo á primeira vista uma differença 
capital. Emquanto que nas referentes aos climas al
pinos, até na pouco favorável de Weber, se encon-
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tra um certo numero de doentes curados; nas que 
dizem respeito aos marítimos, apparece como limite 
máximo de resultados o grupo dos melhorados. 

E, se, abstrahindo d'esté facto e admittindo, que 
os doentes com a designação de curados apenas me
recem o nome de melhorados, compararmos os re
sultados dos dois climas, encontramos ainda infe
riores os do segundo grupo ; porque a percentagem 
levemente superior dos casos de Williams tem de 
soffrer o desconto relativo aos doentes no 3.° perio-
do os quaes, como se sabe, não vão para os climas 
alpinos e na tabeliã de Weber são representados 
pela cifra de 16 %• 

É neste ponto que os climas maritimos levam al
guma vantagem aos alpinos. Ao passo que estes, em 
virtude da grande excitação que produzem, são em 
extremo prejudiciaes no ultimo periodo e em cir-
cumstancias especiaes que expuz a propósito das 
suas contra-indicações, os climas maritimos con-
veem na generalidade dos casos. E digo assim, por
que não é absoluta a sua conveniência, havendo al
guns que estão sujeitos ás mesmas contra-indicações 
que os do primeiro grupo ; dando assim logar á di
visão em excitantes e sedantes, segundo exercem, 
ou não, acção preponderante sobre o systema ner
voso. 

É o que succède com o de Menton, como se vê 
do relatório apresentado pelo dr. Guiraud no Con
gresso Internacional de Medicina reunido em Géno
va em 1877. 

As conclusões que terminam esse relatório, em 
numero de 16, podem resumir-se nas seguintes : 

l.a — A acção capital d'esta estação é diminuir as 
causas da irritação broncho-pulmonar, per-
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mittindo a vida ao ar livre e ao sol, e apro
veitar o effeito tónico e estimulante da ath-
mosphera maritima. 

2.a — A modificação do estado geral é primaria e 
tanto mais rápida e manifesta, quanto me
nos avançada fôr a doença. 

3.a — As lesões locaes são pouco ou nada modifica
das. 

4.a — Está principalmente indicada esta estação nas 
formas lentas ou chronicas, com predomi-
nio dos symptomas locaes. 

5.a — Está contra-indicada : nas formas aguda ou 
sub-aguda, qualquer que seja o typo da fe
bre ; no periodo de consumpção ; nos indi
víduos de temperamento nervoso ; e quando 
ha complicações laryngeas. 

Terminando o capitulo que destinei á com
paração (que procurei fazer tão exacta, quanto pos-
sivel), dos trez grupos de climas, entendo dever apre
sentar as seguintes conclusões : 

l.a Os climas alpinos cuja característica reside 
no abaixamento da pressão athmospherica, teem 
acção curadora, tónica e estimulante. São, portanto, 
os mais valiosos e devem preferir-se, sempre que as 
circunstancias especiaes da doença ou do doente os 
não contra-indiquem. 

2.a Os climas maritimos, caracterisados pela 
uniformidade da sua temperatura, teem, além da 
acção tónica, outra mais importante consistindo em 
prevenir e acalmar as irritações broncho-pulmona-
res. Occupam o segundo logar em virtude da infe
rioridade da sua acção, e devem ser aproveitados, 
quando haja as contra-indicações dos precedentes. 

3.a Os climas campestres teem simplesmente a 
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acção tónica que lhes é commum com os grupos an
teriores. Deve, por consequência, recorrer-se a elles, 
só quando se torne impossivel a transferencia para 
qualquer dos outros; para o que teem a vantagem 
de estarem1 pouco distantes dos centros de popula
ções, de exigirem, portanto, pequeno deslocamento. 

Como additamento, até certo ponto forçado, ao 
estudo que acabo de fazer sobre os climas tubercu-
lotherapicos, direi algumas palavras a respeito da 
aerotherapia e dos meios por ella empregados para 
obter a cura da tuberculose. 

A aerotherapia é, como o nome indica, um me-
thodo therapeutico no qual se procura curar as 
doenças com o auxilio de modificações chimicas ou 
physicas introduzidas no ar respirado. 

Applicada á tuberculose, a aerotherapia serve-se 
principalmente de dois meios — o ar comprimido e 
o ar rarefeito —, empregados isolada ou simultanea
mente, e tendentes ambos a augmentar a capacidade 
pulmonar e conseguir a maxima ventilação dos pul
mões. 

Para isto dispõe de duas ordens de apparelhos 
— só de ar comprimido ou juntamente de ar com
primido e rarefeito — dividida ainda cada uma em 
dois grupos —fixos ou moveis—, differindo essen
cialmente um do outro no seguinte : naquelles as 
modificações de pressão exercem-se igualmente so
bre todo o individuo, nestes só a superfície pulmo
nar é directamente influenciada por ellas. 
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Os effeitos obtidos pela respiração do ar compri
mido são: 1." augmento passivo da dilatação dos 
pulmões ; 2.° augmento, até 1/6 da primitiva, da ca
pacidade pulmonar, temporário ou definitivo, segun
do o numero das sessões, e acompanhado de re
tracção consecutiva e proporcional; 3.° augmento 
da pressão intra-thoracica que, de negativa que é 
normalmente, pôde volver-se positiva ; 4." e ultimo, 
augmento da pressão no systema aórtico e da acti
vidade da pequena circulação. 

O ar comprimido faz, portanto, desapparecer a 
inércia das partes superiores do pulmão, regulari-
sando-lhes a ventilação e a circulação, e previne as 
estases sanguíneas. 

Serão idênticos os resultados obtidos indistinta
mente nos apparelhos fixos ou moveis? Entendo, 
que não, pelas razões que passo a expor. 

É um facto, que o ar comprimido augmenta a ca
pacidade pulmonar, como mostram, entre outras, as 
experiências de Jean Pravaz o qual, tomando para 
unidade a capacidade pulmonar obtida com um au
gmento de pressão correspondente a 10 centímetros 
de mercúrio, notou, que ella se elevava a 1,08 a 19 
e 1,36 a 38, decrescendo em seguida para ser apenas 
representada por 1,25 a 57 centímetros. 

Dado este augmento parece-me, que elle deve 
ser maior nos apparelhos moveis, visto que a pres
são intra-thoracica inspiratória tem a vencer uma 
resistência externa apenas d'uma athmosphera.. Além 
d'isto, os apparelhos moveis, pela facilidade do seu 
transporte, permittem a vida ao ar livre nos climas 
campestres cujos effeitos reparadores sobre a nutri
ção são primitivos e não tardios, como os do ar com
primido, e mais importantes, do que estes, em vir
tude de sua acção estimulante. 
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Bastava isto para compensar e até supplantar a 
inferioridade dos effeitos trophicos produzidos pelos 
apparelhos moveis, relativamente aos fixos ; mas ha 
mais. Como a expiração se faz em um meio mais ra
refeito, deve ser mais fácil, pois não tem a restrin-
gil-a o obstáculo que lhe oppõe a condensação do 
ar, tornando-se, por conseguinte, mais completa a 
ventilação dos pulmões. 

D'esta conclusão theorica nasceu a ideia de asso
ciar aos apparelhos de ar comprimido os de ar rare
feito. 

Desde que a expiração se faz em um meio cuja 
pressão barométrica é muito inferior á do em que 
tem logar a inspiração, os effeitos são os seguintes : 
1.° a ventilação pulmonar torna-se o mais completa 
possível, porque á acção da elasticidade do tecido 
dos pulmões sobre a sua retracção, accresce a da as
piração provocada pelo ar rarefeito para restabele
cer o equilíbrio de pressão ; 2.° a circulação pulmo
nar torna-se mais activa. 

Nesta actividade exagerada da pequena circula
ção baseia-se a principal contra-indicação dos ap
parelhos de duplo effeito nos casos em que haja dis
posição para as hemoptyses, quer já manifesta, quer 
apenas provável em vista da excitabilidade cardio
vascular ; contra-indicação que se estende também, 
postoque em muito menor grau, aos apparelhos mo
veis simples, faltando, porém, nos fixos igualmente 
simples e tem a sua razão de ser, ou na differença 
exagerada de pressões entre as superficies cutanea 
e pulmonar, ou na fragilidade anormal das paredes 
dos vasos. 

Passando d'aqui para o que se dá nos climas al
pinos, visto que são estes os que mais se approxi-
mam nos seus effeitos dos meios aerotherapicos, 
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vê-se, que a superioridade d'aquelles se conserva 
ainda, quando comparados com estes. 

A aerotherapia consegue, como elles, a ventila
ção completa dos pulmões, a destruição dos parasi
tas, quer pela simples condensação do oxigénio, 
quer pelas alterações chimicas que podem introdu-
zir-se no ar, e, até certo ponto, as modificações nu
tritivas. Mas o que ella não pôde conseguir, em que 
péze aos seus defensores, é a vida ao ar livre sem 
os inconvenientes das variações bruscas de tempe
ratura e humidade e das correntes athmosphericas. 

E, se entrar no capitulo das contra-indicações, 
vejo, que a pequena differença que, a favor da aero
therapia, existe entre o numero das suas e o das dos 
climas alpinos, é coberta em demasia pela frequên
cia com que neila se produzem as hemoptyses. 



SEGUNDA PARTE 

A Serra dã Estreite 



PRELIMINARES 

Do confronto que no fim da primeira parte do 
presente trabalho estabeleci entre os trez grupos a 
que entendi dever reduzir os climas tuberculothe-
rapicos, resultou, que os alpinos eram os únicos de 
que era licito esperar a cura da tuberculose pulmo
nar. 

Convencidos d'isto mesmo, occorreu a dois dis-
tinctissimos professores da Escola Medico-Cirurgica 
de Lisboa — os drs. Souza Martins e Serrano — apro
veitar qualquer das montanhas portuguezas para 
nella se edificar um sanatório, á semelhança dos 
que se encontram em outros paizes, evitando assim, 
sem prejuízo para os doentes, os grandes e dispen
diosos deslocamentos a que seriam obrigados, se 
necessitassem recorrer á habitação nestes climas. 

Para este fim, apresentou-se-lhes como a mais 
adequada, attenta a sua altitude, a serra da Estrella, 
e para ella voltaram as suas attenções. 
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Nenhuma outra montanha portugueza apresenta 
altitudes tão elevadas, como esta. No emtanto exis
tem ao norte do reino algumas, como o Gérez, a Pe-
neda e Larouco, cujas cotas de nivel, respectivamen
te de 1442, 1446 e 1580 metros, em nada são inferio
res á aproveitada até hoje na serra da Estrella e que 
talvez possam vir a ser utilisadas para o mesmo fim, 
depois de nellas se proceder aos estudos necessá
rios. 

Estava escolhido o terreno ; faltava, porém, o 
meio de obter as observações meteorológicas neces
sárias para se poder avaliar da conveniência ou in
conveniência d'esta paragem. 

Esta lacuna veio preenchel-a a Sociedade de Geo-
graphia de Lisboa, organisando, ainda, na maxima 
parte, por iniciativa d'aquelles dois clinicos, uma 
expedição scientiflca á mesma serra em agosto de 
1881 ; expedição cujo resultado mais immediato foi 
a construcção no Poio Negro, a uma altitude de 1443 
metros, d'uni observatório meteorológico que come
çou a funccionar logo no mez de janeiro seguinte. 

Foi aqui que eu fui procurar os dados que prin
cipalmente constituem esta segunda parte e extrahi 
dos boletins diários que me foram obsequiosamente 
fornecidos. 

Com elles organisei différentes quadros, referen
tes a temperaturas, percentagens d'ozone, pressões 
athmosphericas, direcção e velocidade dos ventos e, 
até onde me foi possivel, humidade, que vão expos
tos no fim d'esta segunda parte. 

Na organisação d'esses quadros segui um pro
cesso diverso do que é ordinariamente empregado. 
Entendendo, que a exposição isolada das medias de 
qualquer dos elementos é sempre deficientissima, 
porque nada diz sobre as suas variações e relações 
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nos différentes dias ; e, na manifesta impossibilidade 
de trasladar para aqui todas as observações diárias 
do quadriennio que me serve de base, julguei mais 
conveniente distribuil-as por um certo numero de 
columnas, igualmente distanciadas entre si, em cada 
uma das quaes vai notada a media annual dos dias 
que, em cada mez, lhe correspondem. 

Como, porém, nos boletins havia algumas lacu
nas, justificadas, até certo ponto, pelas péssimas 
condicções do observatório, que me impediram de 
obter os dados tão completos, quanto desejava; pro
curei, se não preenchel-as, pelo menos attenual-as, 
soccorrendo-me do bem elaborado relatório que so
bre a expedição de 1881 apresentou, como chefe da 
secção de meteorologia, o primeiro tenente da ar
mada ao serviço do observatório do Infante D. Luiz, 
o snr. Augusto Carlos da Silva. 

Antes de fazer a apresentação d'esses quadros e 
das conclusões que se tiram do seu exame, procu
rarei dar uma idea geral da serra da Estrella. 

Descripção geral 

A serra da Estrella, do nome do seu ponto culmi
nante, onde attinge 1991 metros, é a mais alta das 
montanhas portuguezas e faz parte, constituindo um 
dos seus postos avançados occidentaes, da grande 
cordilheira que, correndo na direcção leste-oeste, 
divide a peninsula ibérica e forma a sua cumeada 
central. 

Deve dividir-se em duas partes : uma central, ou 
serra da Estrella propriamente dita, e outra periphe-
rica, constituída pelos seus contrafortes. 

A primeira acha-se situada na antiga província 
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da Beira-Baixa, sob uma latitude de proximamente 
40°20' para o norte e a uma longitude de 1°30' a 
leste do meridiano de Lisboa. É d'esta que princi
palmente tenho de occupar-me. A segunda estende-
se d'aqui para o sul até á serra da Gardunha, e pa
ra oeste até Coimbra e até á costa entre Thomar e 
Leiria; para o norte termina seguindo uma linha, le
vemente concava na direcção noroeste, que pôde tra-
çar-se de Celorico para Arganil, e para leste une-se á 
serra da Gata, penetrando na Hespanha. 

A sua constituição geológica é muito variável e 
interessante. A serra é principalmente composta de 
granito pouco duro, de grão grosso ou fino segundo 
a intensidade com que se faz a sua desaggregação, e 
mais ou menos rico em mica, feldspatho, ou quartzo. 
Mas a par d'elle e diversamente combinados encon-
tram-se : o gneiss, em pequena quantidade e occu-
pando principalmente os pontos mais elevados ; os 
schistos argilosos ou micaceos, apresentando em al
guns pontos uma disposição em camadas sobrepos
tas separadas pelo granito ; e por ultimo bellas afflo-
rações de quartzo rosado, em numero de duas, que 
eu saiba, situadas : uma, a mais importante, á es
querda do caminho que pelo valle do Corgo das Mós 
conduz ao do Conde, e a segunda, muito pequena, 
mas destacando perfeitamente, pela sua còr, das ro
chas que a rodeiam, na encosta da serra de Gouveia 
opposta á villa d'esté nome e fronteira ao observató
rio. 

Tão variável, como a constituição geológica, ap-
parece a configuração physica. Mais ou menos exca-
vada em alguns pontos, e formando aqui gargantas 
apertadas e desfiladeiros extensos, além covões pro
fundos e mais adiante valles de dimensões variadas, 
a alturas diversas e com espaço sufficiente para 
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nelles se edificarem amplos sanatórios ; a serra da 
Estrella apresenta em outros essas enormes pene
dias, cobertas de neve durante uma grande parte do 
anno, que se chamam os Fragões, os Cântaros, as 
Penhas, o Malhão e a Estrella, d'onde a vista se di
lata indefinidamente, penetrando até no reino visi-
nho. 

A vegetação é pobríssima nas zonas superiores 
da serra ; mais pobre do que em altitudes iguaes de 
outras serras da Hespanha : assim, ao passo que na 
região nivel da serra Nevada apparecem 117 espécies 
vegetaes, a região superior da da Estrella apenas 
conta 45. 

Quiz-se attribuir este resultado á pastagem ex
cessivamente desenvolvida que tem logar nesta 
montanha; mas outro tanto succède nos Pyreneus 
e, não obstante, a sua flora alpestre é riquíssima. 

A vegetação arbórea, muito desenvolvida abaixo 
de 1000 metros, termina a esta altitude, sendo aqui 
apenas representada por um pequeno numero de pi
nheiros e alguns teixos e vidoeiros. 

A arbustiva domina quasi toda a vegetação desde 
1600 a 1858 metros, posto existam alguns exempla
res acima e abaixo d'estas altitudes, e compõe-se 
principalmente : de variadas espécies de urzes algu
mas das quaes (Erica arbórea e aragonensis) se de
senvolvem e multiplicam consideravelmente até 1700 
metros; de zimbro que attinge grandes proporções, 
mormente acima de 1700 metros, e do qual vi ex-
plendidos exemplares, quando estive na serra ; de 
giesta, alguns exemplares da qual se encontram ain
da nas fendas dos penhascos mais elevados; e final
mente de azevinho. 

A vegetação herbácea é representada ainda a 
1000 metros pelo milho e pela batata que constitue, 
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associada ao centeio cuja cultura só termina a 1500 
metros, a principal e quasi exclusiva alimentação 
dos pastores da serra. Nas altitudes superiores a 
1000 metros é essencialmente formada por cry-
ptogamicas ás quaes vêem juntar-se as gramíneas, 
abundantemente espalhadas acima de 1858 metros, 
e nos logares húmidos as cyparaceas e juncaceas. 

Pelo que respeita á hydrologia, devem considé
rasse dois grupos : aguas ordinárias e minero-medi-
cinaes. 

O primeiro grupo comprehende trez rios — Zêze
re, Mondego e Alva —, sete lagoas — quatro a norte 
e trez a oeste da cumeada da serra —, além de al
guns charcos de pequena importância, e um sem 
numero de riachos, de largura e comprimento va
riadíssimos, que alimentam directa ou indirectamen
te os trez rios mencionados. 

O Zêzere nasce ao sul da serra, a 1°35' de longi
tude leste e sob a latitude de proximamente 40°10'N. 
Inclina-se levemente, no principio do seu curso, pa
ra NNE, toma em seguida uma direcção geral OSO 
até 52' de longitude onde soffre uma inflexão brus
ca, dirigindo-se então para o sul até Constança, on
de se lança no Tejo. 

O Mondego tem as suas nascentes mais ao norte, 
no mesmo meridiano do precedente e sob a latitude 
de 40°24' N. Dirige-se primeiro para NE e descreve 
em seguida, uma curva de grande raio, tomando en
tão uma direcção geral proximamente OSO que 
conserva até á Figueira da Foz, onde se lança no 
Oceano. 

O Alva, o menos importante dos trez, nasce en
tre os precedentes na parte occidental da serra, á 
longitude leste de 1°17' e sob a latitude de 40°17' N. 
Tem uma direcção geral EO, descrevendo, porém, 
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uma curva de concavidade norteie lança-se no Mon
dego nas alturas de Raiva. 

As lagoas septentrionaes. situadas a um nivel in
ferior ao das occidentaes, são de norte para sul e 
por sua ordem : redonda, sêcca, comprida e escura. A 
penúltima em que abundam as plantas aquáticas, é 
a mais importante. Recebe as aguas das regiões su
periores, incluindo as da lagoa escura que lhe fica 
400 ou 150 metros acima, e dá origem a um riacho 
que, reunindo-se aos que partem das outras duas e 
dos pontos circumjacentes, constitue o Alva e algu
mas outras correntes menos volumosas que, a seu 
turno, os despejam no Mondego. A redonda é pouco 
importante e sem communicação alguma com a sêc
ca que lhe fica próxima ; e outro tanto succède, re
lativamente ás duas restantes, a esta que é antes 
um atoleiro, que uma lagoa. 

As lagoas occidentaes são, como disse, trez : do 
Covão da Clareza, do Paxão, e da Salgadeira ou Cân
taro. A primeira, a menor e mais elevada das lagoas 
da serra, está a uma altitude de 1900 metros e rece
be as aguas das regiões mais superiores do lado oc
cidental da cumeada. Inferior e mais em relação 
com ella fica a do Paxão, a maior das trez, situada, 
bem como a da Salgadeira, na base do Cântaro gor
do, mas mais avançada para o norte. As aguas d'es-
tas duas ultimas reunem-se para formar um riacho 
que, passando pelo sitio da Candieira, se vai juntar 
ao Zêzere, pouco abaixo da sua nascente entre os 
Cântaros. 

Os riachos são, como disse, innumeraveis. Sul
cam a montanha em todas as direcções e desaguam, 
a uma distancia maior ou menor da sua origem, uns 
nos outros ou em qualquer dos trez rios principaes. 
As suas aguas, reunindo-se nos logares em que o es-
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coamento é difflcil, formam os charcos cuja frequên
cia é maior no inverno e principalmente nas epo-
chas do degelo. 

Ignoro, qual seja a composição chimica de todas 
estas aguas ; parece-me, porém, que devem ser-lhes 
applicaveis os resultados das analyses feitas pelo 
snr. dr. Leonardo Torres nas aguas potáveis da Guar
da, de Manteigas e de Unhaes da Serra, attenden-
do á sua origem que deve ser a mesma, e á analogia 
dos effeitos (a dysenteria) produzidos por estas e pe
la da Fonte dos Perus a uma altitude de 1800 metros 
approximadamente. 

O que a tal respeito posso dizer é: 1.° que era 
potável e extremamente leve toda a agua que en
contrei ; 2." que a altitude modifica a temperatura 
da agua, porque, sendo 17° centígrados a media 
thermica das de Manteigas e Unhaes da Serra, a da 
citada Fonte dos Perus é apenas de 9o centígrados ; o 
que podia prevêr-se considerando, que, para chegar 
ás regiões mais baixas da serra, a agua tem de atra
vessar camadas de terra successivamente mais 
quentes. 

As aguas minero-medicinaes são constituídas pe
las nascentes thermaes de Manteigas e Unhaes da 
Serra. As de Manteigas, a uma altitude de 775 me
tros, distam 1500 a 2000 metros da villa do mesmo 
nome e comprehendem cinco nascentes, trez para 
uso externo, na margem esquerda do Zêzere, e duas 
para uso interno, mais próximas da villa, uma na 
margem direita e outra na esquerda do mesmo rio. 
As de Unhaes da Serra estão á altitude de 657 me
tros, distam 200 da povoação e compõem-se de duas 
nascentes, uma para uso externo, muito espalhada 
á superficie do solo, e outra, a 15 metros de distan
cia da precedente, para uso interno. 
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As analyses d'estas aguas e das potáveis corres
pondentes, feitas pelo snr. dr. Leonardo Torres, co
mo chefe da sub-secção de hydrologia minero-medi-
cinal da secção de medicina da expedição scientifi-
ca á serra da Estrella em 1881, vão transcriptas no 
quadro n.° 1. 

Estas aguas podem ser classificadas thermaes al
calinas silico-sulfurosas. Ha, porém a notar, que, não 
obstante a analogia ehimica, a analogia therapeuti-
ca não existe: as de Manteigas são de grande effeito 
sobre o reumatismo e principalmente affecções do
lorosas, emquanto que as de Unhaes da Serra teem 
acção especial sobre as doenças de pelle. Deverá at-
tribuir-se este resultado ás grandes differenças de 
ventilação e humidade das duas povoações ther
maes? É esta a minha opinião. 

Para concluir com a parte descriptiva, resta-me 
fallar dos diversos caminhos a seguir para chegar 
ao alto da serra, os quaes, como se comprehende, 
constam de dois lanços: um até qualquer das po
voações da falda da serra e o segundo d'aqui até ao 
ponto desejado. 

D'entre o grande numero de povoações, diversa
mente elevadas, que oceupam as vertentes da serra 
da Estrella, as que teem sido mais especialmente 
aproveitadas, como ponto de partida para a ascen
são, são seis : Loriga, Alvoco da Serra, Manteigas, 
Gouveia, Cêa e S. Romão cujas altitudes são res
pectivamente de 741, 684, 718, 690, 632 e 589 me
tros. As duas primeiras, principalmente aproveita
das por quem queria subir directamente ao espinha
ço da serra, visto serem as mais meridionaes do 
grupo, teem dois inconvenientes capitães que as 
teem feito quasi abandonar: a grande distancia dos 
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meios de viação rápida e a difficuldade da ascensão 
por ser muito escarpada a encosta. 

As duas seguintes são as principaes e estão, a 
meu vêr, destinadas a constituir de futuro as esta
ções de transição para os doentes que necessitem 
recorrer ao tratamento pelo ar rarefeito das altitu
des. A mais importante e mais rapidamente aprovei
tável para isso é Gouveia, porque ás suas boas con-
dicções naturaes vem juntar-se a facilidade das com-
municações com o resto do paiz. Pena é, que a as
censão seja tão demorada, pois dura ordinariamente 
três horas e meia. Hoje, para se chegar a esta po
voação, vai-se no caminho de ferro da Beira-Alta até 
á estação de Mangualde onde ha trens que, dentro 
em quatro horas, fazem o percurso ; mas, quando es
tiver aberta a estrada, em via de construcção, de Ca
bra a Gouveia, a viagem no caminho de ferro pode
rá prolongar-se até á estação que tem este nome. 
Chegados aqui, a ascensão é feita a cavallo em toda 
a sua extensão. 

Outro tanto se não pôde dizer de Manteigas que, 
a meu vêr, tem, como única vantagem, exigir uma 
ascensão de 65 ou 70 minutos apenas de duração. 
As condicções naturaes são em extremo desfavo
ráveis, porque esta villa se acha rodeada por to
dos os lados de montanhas excessivamente altas que 
difficultam a sua ventilação, e os meios de commu-
nicaçâo com o resto do paiz não são melhores. Se 
algum dia se construir, como, segundo ouvi, se pro
jecta, uma estrada de Gouveia para aqui, Manteigas 
melhorará sob este ponto de vista, mas será difficil, 
se não impossível, fazer acompanhar este melhora
mento de todos os mais de que carece para se trans
formar em boa estação de transição. 
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Actualmente quem quizer ir a Manteigas tem de 
fazer primeiro a viagem em caminho de ferro até á 
Guarda e retroceder depois, parte em carruagem, 
parte a cavallo e a pé, visto estarem incompletas 
as estradas para aquella villa em uma extensão de 
40 e tantos kilometros. Disse estradas, porque ha 
effectivamente duas que podem conduzir da Guarda 
a Manteigas. 

A primeira tem uma extensão total de 40101,1 
metros, dos quaes estão por construir 6047 entre 
Famalicão e Valhelhas ; a segunda, que passa por 
Gaya e Aldeia de Matto, é muito mais extensa do 
que a precedente e tem por construir 3579,3 metros 
na parte pertencente ao districto da Guarda do lan
ço da Estrada Real n.° 55 (da Guarda a Castello 
Branco, pela Covilhã e Fundão) a Valhelhas. 

Por felicidade, já foram dadas providencias para 
remediar, até certo ponto, taes inconvenientes. Em 
dezembro proximo findo baixou á Direcção das 
Obras Publicas do districto da Guarda uma portaria 
do ministério competente, authorisando a despeza 
de 7:000$000 reis, repartidos em partes iguaes, para 
a continuação das duas estradas incompletas. 

Vendo, porém, a direcção que com taes quantias 
pouco se podia adiantar, visto que os respectivos 
orçamentos calculam as importâncias necessárias 
em 18:220^469 e 14:481^985 reis ; entendeu muito avi
sadamente, que era preferivel terminar uma a dei-
xal-as ambas incompletas. 

Pediu, portanto, que lhe fosse permittido appli-
car só á segunda, por ser menor a despeza, além da 
respectiva quantia de 3;500$000 reis, o subsidio pa
ra a primeira e mais 2:000)51000 reis destinados a ou
tras. 

Esta authorisação, como era de esperar, foi con-
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cedida e, segundo as informações que ultimamente 
recebi do meu prestante amigo Estevão Torres, en
genheiro das obras publicas do districto da Guarda, 
partiram no dia 4 de janeiro para lá dois conducto
r s para restabelecer o traçado e abrir os rigões 
para as expropriações. 

Das duas ultimas povoações — Cêa e S. Romão — 
aproveitadas como pontos de partida para a ascen
são, é esta a preferivel pelo que diz respeito ás suas 
difficuldades ; mas, tanto uma, como outra, teem o 
inconveniente de ficarem, como as duas primeiras, 
longe dos meios de viação rápida. 

Temperatura 

Com os dados thermometricos, exclusivamente 
absolutos, dos boletins correspondentes aos oito me-
zes, de outubro a maio, do quadriennio decorrido 
entre 1881-82 e 1885-86, organisei o quadro n.° 2 que 
comprehende: 

1.° o numero medio de dias correspondente a 
cada variação de 5o centígrados, das temperaturas 
máximas ou mínimas ; 

2.° as medias respectivas, em cada mez ; 
3." as extremas e o máximo desvio diário men-

saes observados. 
Do exame d'esté quadro deduz-se, que a media 

thermica diária durante os oito mezes da estação é 
de 5°,54. E, como durante este mesmo período as 
medias máximas e mínimas são respectivamente de 
8°,60 e 3°,04, segue-se, que os desvios entre a tempe
ratura media e qualquer das extremas do mesmo dia 
não são, em regra, superiores a 3o centígrados. 

Ha-os, porém, maiores, como se vê na ultima, co-
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lumna, mas encontram-se apenas dois ou trez dias 
em cada mez e são mais accentuados naquelles em 
que a temperatura é mais elevada. Assim, o desvio 
máximo tem logar em maio com uma temperatura 
maxima representada, em media, por 19°,6, mas que 
chegou a 21°,6 em 1886; e o minimo dos máximos 
corresponde a janeiro, o mez mais frio, não obstan
te a temperatura ter baixado em março de 1883 a 
—10° centigrados. 

Analysando a marcha da temperatura vè-se, que 
esta desce de outubro a janeiro em que é minima, 
elevando-se em seguida até maio. Neste ultimo pe
ríodo soffre, porém, um abaixamento pouco impor
tante em março, devido talvez ao degelo das cama
das mais superiores da neve, o qual como se sabe, 
produz este resultado. 

Esta interpretação é, a meu vêr, apoiada pela cir
cunstancia apontada no quadro, de ter esse abaixa
mento logar só ás horas das máximas; isto é, quan
do a temperatura é mais favorável para liquefazer a 
neve. 

As variações horárias, julgando por analogia com 
o que se deu em agosto de 1881, são as seguintes. 
A minima thermica tem logar ás 4 horas da manhã 
e a maxima ás 2 da tarde ; havendo, portanto, uma 
differença de 4 horas entre as durações dos perío
dos ascencional e descencional. 

Em cada um d'estes cujas variações horárias são 
apenas de décimos de grau, ha um período secun
dário, relacionado com o nascimento e occaso do 
sol, em que ellas attingem ou excedem um grau, e 
que se approxima tanto mais da hora da maxima, 
quanto menor fôr a duração do período em que 
aquelle astro se conserva acima do horisonte. 
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Ozone 

As medias das percentagens d'ozone relativas a 
cada um dos mezes constituem o quadro n.° 3, cu
jos dados foram obtidos pela exposição ao ar do pa
pel amião-iodaáo. 

Trez conclusões se tiram da analyse d'esté qua
dro : 

l.a que ha quasi sempre ozone na athmosphera; 
2.a que a media ozonometrica, durante os oito 

mezes do quadriennio, é de 5,9; 
3.a que as quantidades d'ozone variam em rela

ção inversa com a temperatura: attingem, por con
seguinte, um máximo correspondente ao mez de ja
neiro e diminuem nos seguintes, apresentando, po
rém, uma nova elevação, coincidindo com o abaixa
mento thermico de março, 

Estas variações que, como acima disse, prendem 
com as da receita e despeza d'esté elemento, são 
ainda confirmadas pelos quadros n.°" 4 e 5. 

O primeiro, organisado por mim, aproveitando as 
duas observações (das 7 horas da manhã e das 7 da 
tarde) dos seis primeiros mezes de 1883, mostra, 
que, como era de prever, a media ozonometrica ge
ral é a mesma (5,6) tanto de dia como de noite. 

Do segundo, transcripto do relatório citado e 
comprehendendo as observações (incompletas nos 
dias 8 e 9, por ter desapparecido o papel exposto e 
nos da chegada e da partida), feitas no mez de agos
to, o mais quente, em que a temperatura attingiu 
26°.4 centígrados, vê-se que: 

1.° a media ozonometrica é inferior á obtida nos 
mezes mais frios ; 
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2.° de noite ha mais ozone na athmosphera, do 
que de dia. 

Pressão athmospherica 

Os dados que sobre este ponto extrahi dos bole
tins, dizem respeito ás pressões barometricas cor
rectas observadas durante os oito mezes do biennio 
de 1882-83 e 1885-86. 

0 quadro n.° 6 que com elles organisei, compre-
hende, além do numero medio de dias correspon
dente a cada variação de dez millimetros, as medias 
diárias e as amplitudes das oscillações observadas 
em cada mez. 

Este quadro mostra : 
1.° que a media das pressões barometricas, á 

altitude de 4443 metros a que está o observatório, é 
de (?45mn\076 ; 

2.° que a pressão barométrica apresenta na sua 
marcha, durante os oito mezes, dois mínimos em 
relação com os mínimos da temperatura e coinci
dindo : o primeiro, mais amplo, com a baixa ther-
mometrica de janeiro, e o segundo com a de março; 

3.° que a amplitude media das oscillações, para 
cima ou para baixo da pressão barométrica ordiná
ria, é de 0mm-,338, podendo, porém, attingir, em al
guns dias, lmm-,243. 

A cifra de 645mm ,076 que representa a pressão 
barométrica ordinária, está sujeita a grandes modi
ficações, em relação com a altitude a que nos ele
varmos. Assim a 1850 metros ella é equilibrada por 
uma columna de mercúrio da altura de 614mm-,13 ; 
havendo, portanto, a differença de 31mm-,02 entre es
ta e a que se obtém na altitude do observatório. 
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Ventos 

Os quadros que formei a propósito das correntes 
athmosphericas são dois : um relativo á direcção e 
outro á intensidade ou velocidade, durante os oito 
mezes do biennio de 1882-83 e 1885-86, observadas 
duas vezes por dia — de manhã e de tarde. 

As conclusões que se tiram do exame do quadro 
n.° 7 são as seguintes : 

l.a que, durante metade da estação, reinam os 
ventos do quadrante de oeste, comprehendido entre 
os rumos de NO e 0S0, seguindo-se-lhe por ordem 
decrescente de frequência os dos quadrantes de es
te, sul e norte, respectivamente limitados pelos ru
mos de SE e ENE, SO e SSE e NE e NNO ; 

2.a que as variações de rumo nas duas metades 
do dia são pouco frequentes e se effectuam, em re
gra, dentro do mesmo quadrante, ou para os rumos 
mais próximos. 

As velocidades horárias medias do vento, expres
sas em kilometros, conteem-se no quadro n.° 8, re
lativo ao mesmo periodo do precedente e compos
to, como elle, de duas observações diárias. 

A analyse d'esté quadro mostra: 
1.° que a media dos dias em que a velocidade 

horária é igual ou inferior a 30 kilometros sobe a 21 
em cada mez; 

2.° que este numero, posto seja menor na segun
da metade do dia, é sempre muito superior ao dos 
em que ella excede essa cifra; 

3.° que a velocidade é superior a 70 kilometros 
durante 3 dias, o máximo, em cada mez, conservan-
do-se nos restantes inferior a essa cifra ou, o que é 
mais geral, á de 55. 
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E, se me reportar ao quadro das temperaturas, 
posso ainda tirar uma quarta conclusão : que não ha 
relação entre a cifra thermica e a velocidade do 
vento. 

Humidade 

O quadro n.° 9, referente á humidade relativa do 
ar, comprehende apenas os dados correspondentes 
ás duas observações diárias do período de 5 mezes 
da estação de 1882-83, porque não alcançam a mais 
os que pude colher no observatório; facto este que, 
até certo ponto, deve attribuir-se á congelação da 
agua que humedece o reservatório d'um dos ther
momètres do psychrometro que serve para as ob
servações. 

Este quadro comprehende onze columnas : as 
nove primeiras para a distribuição dos dias corres
pondentes a cada uma das nove variações, desde 10 
até 100, considerado este numero como representan
do o estado de saturação ; a decima para a enume
ração dos dias em que faltaram as observações ; e 
a undécima destinada ás medias referentes a cada 
mez, que, posto que imperfeitamente, calculei. 

As conclusões que se tiram do seu exame, são : 
l.a que durante grande parte dos mezes o ar se en
controu quasi ou completamente saturado; 2.a que 
a media geral dos 5 mezes é de 85,38 ; 3.a que a per
centagem d'humidade vai diminuindo com a tempe
ratura. 

Irradiação solar 

Como nos boletins não encontrei observações so
bre este ponto, limitar-me-hei a transcrever do já ci-
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tado relatório do snr. Silva os resultados que elle 
ahi expõe, e que formam o quadro n.° 10. 

Deve haver differença entre elles e os que deve
riam encontrar-se no observatório, visto que foram 
obtidos a uma altitude 407 metros superior á d'esté 
e em uma estação diversa da que eu considero; mas 
aproveitei-os por entender, que o excesso de inten
sidade produzido naquelles pela menor espessura 
da athmosphera, deve ser compensado pela maior 
transparência d'esta durante o inverno. 

D'esté quadro conclue-se: 1.° que a media da ir
radiação solar é de 62",3 actinometricos; 2.° que es
ta é maxima ás 3 horas da tarde e minima ás 6 da 
manhã; 3.° que a quantidade de luz solar perdida 
na sua passagem atravez da athmosphera (repre
sentada pelas differenças contidas na ultima colum-
na e attinge o máximo ao meio dia e o minimo ás 3 
horas da tarde), é, em media de 5°,96, posto se ele
ve, por vezes, a 17°,25 actinometricos. 



CONCLUSÃO 

Está cumprido, bem ou mal, o plano que tracei 
na introducção a este trabalho. Parecendo-me, po
rém, que não seriam mal cabidas aqui algumas li
nhas destinadas a apreciar, ainda que muito succin-
tamente, as condicções meteorológicas expostas, re
solvi confrontal-as com as correspondentes do sa
natório de Davos-Platz, o que mais se approxima, em 
altitude, do observatório da serra da Estrella e, co
mo disse, o mais bem estudado e conhecido dos 
que occupam os Alpes Suissos. 

Para proceder a essa apreciação, foi este o meio 
que julguei preferível, porque só a observação pôde 
determinar os limites de vantagem dos diversos ele
mentos meteorológicos, e em nenhum outro ella 
tem sido tão exercida e prolongada. 

Para isso, começarei por apresentar, face a face, 
as condicções das duas paragens, fazendo em se
guida as considerações que julgue necessárias. 
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Davos-Platz 
Pressão athmospherica 626mm-

' media —2°,16 G 
maxima absoluta.. 23°,89 C 

Tempe- S minima absoluta.. —27°,5 G 
ratura 1 media das máximas 3o,88 C 

mediadas minimas —S^lô C 
; desvio medio 6°,0 G 
( Direcção geral N, NE e SO 
(Intensidade geral fraca. 

Radiação solar 45,77 
Humidade 19,44 

Serra da Estreita 
645™m-
5°,54 G 
21°,6 G 

—10°,0 G 
8°,60 G 
3,04 G 
2,75 G 

0 S 0 , 0 , ONOeNO. 
geral fraca. 

62,30 
85,38 

A pressão athmospherica é, como se vê, superior 
na Estrella, mas isso provém apenas de terem sido 
feitas as observações a uma altitude 117 metros in
ferior á de Davos. É, por conseguinte, pouco impor
tante esta differença, porque, tendo aquella uma al
titude maxima de 1991 metros, é possível ir procu
rar a que se torne necessária para obter o resulta
do que se deseje. Assim, se nos elevarmos a 1850 
metros, encontramos uma pressão athmospherica 
igual a 614mm-,13, superior, portanto, á de Saint-
Moritz que é de 616mm-, não obstante a sua elevação 
de 1855 metros. 

As oscillações barometricas teem na Estrella 
uma amplitude pequenissima, de modo que evitam 
os inconvenientes que trariam ao apparelho respi
ratório dos tuberculosos as grandes e repetidas va
riações de pressão. 

A temperatura media da Estrella é, por effeito 
da sua menor latitude, superior á de Davos, sem 
comtudo deixar de ser incompativel com a vida pa
rasitaria. Por essa razão e pela sua maior uniformi
dade, visto que é muito menor a amplitude das os
cillações, quer entre os extremos do mesmo dia, 
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quer entre os de toda a estação, é mais supportavel e 
menos perigosa, tornando além d'isso menos neces
sárias as variadas phases de acclimação indispensá
veis nos Alpes Suissos. 

Os ventos da Estrella sopram, em regra, do qua
drante de oeste e com frequência levemente supe
rior do rumo de ONO. Em Davos a sua direcção 
mais geral é de N e NE, os quaes são no nosso he
mispheric mais frios e, por consequência, mais pe
rigosos, do que os precedentes. Naquella falta quasi 
completamente o vento de SO, chamado Fóhn e 
muito temido em Davos, porque, em virtude da sua 
temperatura, dissolve a neve, produzindo grandes 
desequilíbrios de temperatura. Encontram-se ainda 
frequentemente na Estrella ventos variáveis, mas é 
licito esperar, que este inconveniente que ignoro, 
se existe em Davos, desapparecerá em altitudes 
mais elevadas. 

Emquanto á intensidade ou velocidade do vento, 
os dois pontos parecem ser idênticos, posto des
conheça a differença que existe entre o numero de 
dias pouco agitados de Davos e o correspondente 
da Estrella. 

A radiação solar tem neste uma intensidade su
perior á d'aquelle, porque a differença de 290 me
tros entre as altitudes dos dois pontos a que se re
ferem as observações, não justifica o excesso de 
16°,53 da Estrella sobre Davos. Resulta effectiva-
mente das observações feitas durante o mesmo pe
ríodo naquella e em Lisboa cuja altitude é de 102 
metros, que a differença entre a radiação solar dos 
dois pontos não vai além de 5°,3 actinometricos. 

O confronto das percentagens d'humidade relati
vas aos dois pontos, dá uma notável superioridade 
a Davos. Estranhando tal resultado em absoluta 
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contradicção com o grau de seccura que observei na 
serra da Estrella, com as informações que colhi e 
com a media de 49,7, relativa ao mez mais quente 
de 1881, que encontrei no já citado relatório, procu
rei descobrir a sua causa que, a meu vêr, não po
dia residir apenas no pequeno numero de observa
ções que servem de base ao meu quadro. Utilisan-
do ainda em parte a observação propria, julgo po
der filial-o, não só nas differenças de altitude, de 
latitude e de temperatura, mas principalmente na 
influencia das chamadas brisas das montanhas cuja 
producção é favorecida no observatório pela sua 
posição relativamente a Manteigas. É a estas brisas 
que se formam precisamente nas horas a que cor
respondem as duas únicas observações diárias a 
que me reporto, que são devidos os nevoeiros tran
sitórios que apparecem na altitude do observatório ; 
e como se sabe, é só durante os nevoeiros e nas 
epochas do degelo que o hygrometro attinge 100 
graus. 

Em face d'estas considerações, occorre pergun
tar, se a serra da Estrella poderá ser aproveitada 
para estação tuberculotherapica. Sem pretender 
emittir a minha opinião que poderia ser considera
da pouco imparcial, sobre o valor relativo das duas 
paragens que acabo de confrontar, direi, que a ser
ra da Estrella pôde e deve ser utilisada, quer se at-
tenda apenas ao seu lado therapeutico, quer a este 
se allie o económico. 

Pôde, porque as suas condicções meteorológicas 
são, pelo menos, idênticas ás que a observação de 
um grande numero d'annos tem mostrado serem 
vantajosas ; deve, porque os resultados até hoje ob
tidos, ainda que pouco numerosos, bastam para se 
ajuizar da sua utilidade. Pôde, porque o methodo 
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therapeutico que tem de implantar-se, confirmado 
como está, não entra no numero d'aquelles cujo 
único resultado é o prejuizo dos seus introducto-
res; deve, porque é pouco decoroso, que nós por-
tuguezes vamos procurar aos outros paizes o que 
com alguma vontade podemos obter no nosso. 

E é hoje, que a pasta das obras publicas está a 
cargo d'um homem que á muita actividade e intelli-
gencia allia o perfeito conhecimento d'esta para
gem, que os que teem algum amor ás coisas portu-
guezas devem empenhar-se para que ella seja con
vertida em estação de saúde; é hoje, repito, que 
deve procurar-se fazer derivar e engrossar a peque
na corrente dos portuguezes que desejam experi
mentar este methodo, porque infelizmente a tuber
culose, entra no numero das doenças que mais vi-
ctimas faz no nosso paiz. 

Demais a serra da Estrella presta-se excellente-
mente para isso. Sem ter as dimensões dos Alpes 
Suissos, não lhe faltam valles sufficientemente ex
tensos para occorrer ás necessidades do nosso 
meio acanhado e nas suas faldas encontram-se loca
lidades aproveitáveis, depois de melhoradas, para 
estações de transição. 

Entre os primeiros ha principalmente dois — o 
do Corgo das Mós e o do Conde —, um a 1:500, ou
tro a 6:000 metros de distancia approximadamente 
do Poio Negro, a altitudes superiores á d'esté, abri
gados dos ventos dominantes e abundantemente 
abastecidos d'agua, que, a meu vêr, devem ser pre
feridos para as primeiras edificações. 

O primeiro, muito inferior em comprimento ao 
segundo, pareceu-me mais abrigado do que este, 
apesar de não ser, como elle, cercado por todos os 
lados de colimas sufficientemente elevadas para o 
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protegerem, sem prejudicarem a sua ventilação, e 
tem ainda sobre elle as vantagens de ficar mais pro
ximo do observatório, sendo, por conseguinte, de 
mais fácil accesso, e de apresentar um leve declive 
na direcção OSO que impede que seja tão alagadiço 
como o do Conde. 

E, visto que fallei nos locaes mais immediata e 
vantajosamente aproveitáveis para a edificação d'um 
sanatório, vem a propósito mencionar as condicções 
a que elle deve satisfazer, divididas em dois grupos 
— communs e proprias —. 

As primeiras, indispensáveis sempre que tenha 
de construir-se um edifício destinado ao alojamento 
dos indivíduos atacados de doenças contagiosas, 
mormente dos tuberculosos, consistem: 1.° na boa 
exposição relativamente ao sol e ao vento ; 2.° na 
cubagem conveniente dos quartos ; 3.° na renovação 
fácil, completa e permanente do ar, para o que são 
muito úteis a forma ogival, a substituição dos ângu
los por superfícies concavas de grande raio e o es
tabelecimento de ventiladores e chaminés ; 4.° nas 
lavagens frequentes e perfeitas, para o que é conve
niente, que tanto as paredes, como o pavimento, 
sejam envernizados ; 5.° na desinfecção permanente 
das latrinas e regular das roupas e de todos os ob
jectos usados pelos doentes; 6.° na existência de 
passeios envidraçados, expostos ao sol, abrigados 
das correntes athmosphericas e bem ventilados, pa
ra o exercicio dos doentes nos dias em que a vida 
ao ar livre é impossível, e de casas de banhos de 
todas as temperaturas e formas ; 7.° na proximidade 
dos recursos, tanto alimentares, como therapeuti-
cos, necessários ; e 8." em evitar a possivel inquina-
ção das aguas potáveis. 

As condicções proprias ás regiões alpinas con-
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sistem : 4.° em facilitar a tiragem das chaminés tão 
necessárias para moderar a temperatura do meio, o 
que se pôde conseguir tornando movei a- sua extre
midade livre e adaptando-lhe um catavento, de mo
do que o oriíicio de sahida fique sempre voltado na 
direcção opposta á da corrente athmospherica; 2.° 
em dar ás différentes partes do edifício a maxima 
solidez para poder resistir aos furacões que, por ve
zes, se desencadeam nas grandes altitudes e á pres
são da neve ; 3.° em tapar hermeticamente qualquer 
abertura, por menor que seja, para evitar a entrada 
da neve, a qual, ao liquefazer-se, produziria um 
grande abaixamento da temperatura ambiente. 

D'entre as povoações das faldas da serra, disse 
já, que as melhores eram Gouveia e Manteigas. Mas 
aos inconvenientes apontados d'esta accresce, em-
quanto se não construir estrada directa até Gou
veia, um outro cuja importância reside no estado 
melindroso do apparelho respiratório dos tubercu
losos. 

Gomo o caminho para Manteigas tem de fazer-se 
pela Guarda, é preciso subir a esta cidade cuja alti
tude é de 4039 metros, descer a Valhelhas, a 5'24 e 
subir de novo até Manteigas, situada a 748; e, com-
prehende-se bem, quão prejudiciaes devem ser para 
um doente cujos pulmões se encontram tão seria
mente interessados, estas variações de altitude e, 
por consequência, de pressão. 

Para concluir, apresentarei os resultados obtidos 
pelos quatro doentes que até á data da minha ex
cursão tinham procurado a serra da Estrella. 

O primeiro foi o snr. Alfredo Cesar Henriques 
cuja doença, então já no segundo periodo, resistira 
a. alguns invernos passados na Madeira e que ao 
íim de dois annos curou completamente. 
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O segundo, uma criada do precedente, natural 
da Madeira, com antecedentes hereditários numero
sos e já com os symptomas do período latente, está 
hoje igualmente curada. 

O terceiro, o meu antigo condiscipulo José Vi
cente Godinho Junior, também no segundo período, 
não teve a coragem de viver quasi isolado na serra 
portugueza, resolvendo transferir-se para a Suissa 
ao fim de mez e meio. Não obstante, porém, a pe
quena duração da residência, ia, ao partir, conside
ravelmente melhorado. 

O ultimo cujo nome não tenho presente, natural 
da villa de Cuba, no Alemtejo, encontrava-se já no 
terceiro período, quando, a despeito dos conselhos 
em contrario de alguns clinicos, insistiu em viver 
na Estrella. Succedeu-lhe o que era de esperar : 
falleceu ao cabo de 15 dias de residência neste 
ponto. 

Termina aqui a exposição dos variados elemen
tos que sobre a serra da Estrella consegui reunir. 
Consiga ella, ao menos, afastar o receio e a má von
tade que sempre acompanham as innovações im
portantes, muito principalmente no nosso paiz, e 
dar-me-hei por bem recompensado do meu trabalho. 



QUADROS 

♦ 
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Aguas estudadas 
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D N.» I 
eigas e Unhaes da Serra 

Silica Potassa 
Soda 

e 
lithina 

Magnesia Cal 
Substancias 

orgânicas 

Baregina 
Ammoniaco 

Peso 
do resíduo 
de 1 litro 

secco a 180° 
centígrados 

Tem 

Tem 

I 

Tem 

0,00536 
Tem 

Vestígios 

Vestigios 

Tem 

0 

.0 

Tem 

Tem 

0 

0 

Tem 

Tem 

0 

0 

Tem 

Tem 

0,0132 
Tem 

Vestígios 

Vestígios 

Vestigios 

Vestigios 

0 

0 

Vestigios 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0,021 

0,018 

0,1480 

0,2532 

• 
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Q U A D F 
Temp 

em gra 

Mezes 

Máximas 

Mezes 
- S » 

a 
— 10° 

0» 
a 

- 5 ° 
0° 

0» 
a 
5» 

5" 
a 

10° 

. -10" 
a 

15» 

15» 
a 

20° 

- 5 ° 
a 

— 10° 

0» 
a 

- 5 » 
0° 

Novembro... 
Dezembro.... 

Fevereiro 
1 

1 
2 
4 
1 
4 
1 

2 

1 

4 
6 

10 
17 
12 
13 
10 
5 

11 
18 
13 
8 

12 
12 
14 
10 

13 
5 
4 
1 
2 
2 
5 * 

11 

3 

5 

2 
3 
1 
2 

3 
5 
8 

18 
12 
11 
13 
4 

i 

1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 

Novembro... 
Dezembro.... 

Fevereiro 
1 

1 
2 
4 
1 
4 
1 

2 

1 

4 
6 

10 
17 
12 
13 
10 
5 

11 
18 
13 
8 

12 
12 
14 
10 

13 
5 
4 
1 
2 
2 
5 * 

11 

3 

5 

Q U A D I 
Percentac 

d! 

Mezes 

Outubro.. 
Novembro 
Dezembro. 
Janeiro. . . 
Fevereiro. 
Março 
Abril 
Maio 

0 
0 
a 
1 

1 
a 
2 

2 
a 
3 

3 
a 
4 

3 
2 
1 
1 

1 
1 

2 
1 

1 

2 

1 
2 
2 
4 
2 
2 

1 

2 
2 
3 
2 

6 
4 
Q 
O 

2 
1 
2 
3 
5 



93 

p N.° 2 
atura 
sntigrados 

ininias Medias Extremas 

10» 
a 

15° 

15° 
a 

20° 
Das 

máximas 
Das 

minimas Diárias Maxima Minima Differença 
maxima 

0" 
a 
5° 

5" 
a 

10° 

10» 
a 

15° 

15° 
a 

20° 
Das 

máximas 
Das 

minimas Diárias Maxima Minima Differença 
maxima 

15 10 2 12o,41 6o,12 9o,26 17o,6 - 1 ° , 6 9o ,6 
17 7 —. — 9° ,33 4o ,33 6o,83 12° ,7 — 2o,6 90,5 
16 4 — — 7o,41 10,93 4o,67 13o,4 — 6o , l 70,6 
10 — — — 40,83 2o,25 l o , 2 9 9 o , l - 6 ° , 4 8o,0 
12 2 — — 7o,32 0° ,35 3° ,83 l l o , 8 - 4 o , 8 9o,0 
15 3 — — 6o,29 0 ° ,96 3o ,62 l l o , 7 — 5o , l 10°,7 
12 4 — 1 80 ,66 1° ,16 4o,91 13o,5 - 3 o , 9 11°,4 
10 10 5 1 12o,58 7o,25 9o,91 19o,6 —1°,5 12°,3 

} N . ° 3 
s do ozone 
10 

4 5 6 7 8 9 
a a a a a a Media 
5 6 7 8 9 10 

7 6 9 3 5,8 
5 5 5 1 2 2 5,2 
1 5 5 4 2 5 6,1 
5 4 6 2 2 7 6,6 
2 4 5 5 1 2 5,2 
5 3 6 5 2 4 6,4 
3 2 3 6 4 3 6,2 
5 3 3 4 4 2 5,8 
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Q U A D R 
Variação das perc 

1883 De din 

0 l 2 3 4 5 fi 7 8 9 
Mezes 0 a a a a a a a a a a [ 

1 2 

4 

8 

1 

4 

3 

5 

7 

6 

7 

7 

7 

8 

2 

9 10 1 2 

4 

8 

1 

4 

3 

5 

7 

6 

7 

7 

7 

8 

2 

9 10 

Fevereiro . . . . — 1 7 4 i 2 3 4 4 1 1 

— 1 4 5 3 3 4 1 6 1 3 

A b r i l . . . . . . . . . — — 3 4 4 1 1 1 9 3 4 

— 2 — 2 5 6 3. 1 5 3 4 

— — 2 3 8 5 — 1 4 1 6 

Q U A D F 

Variação das per 

Designação 
Di 

Designação 

' 5 6 7 8 9 10 l i 

4,0 4,5 

2,5 

3,5 

4,5 8,0 4,6 

2,5 

4,0 

3,5 

5,0 
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O N.° A 
entagens do ozone 

De noite 

o i 2 3 4 6 7 8 9 
0 a a a a a a a a a a Media 

1 

■ 

1 

2 

3 

3 4 

8 

5 

6 

6 

6 

7 

6 

8 

1 

9 10 

5,3 

1 

■ 

1 

2 

3 

3 4 

8 

5 

6 

6 

6 

7 

6 

8 

1 

9 10 

5,0 

4,9 — 3 3 1 2 1 4 3 7 4 — 5,7 

5,4 — 4 1 2 2 2 3 8 3 4 2 5,9 

6,3 — — 3 2 4 3 1 5 8 4 — 6,1 

6,1 — — 4 3 5 4 1 3 7 4 — 5,6 

5,9 — — — 3 9 5 2 5 6 — 5,5 

O N.° 5 

entagens do ozone 

do niez 
Medias 

12 13 i 15 16 17 18 19 

Medias 

12 13 i 4. 15 16 17 18 19 

Medias 

5,0 2,0 4,0 2,5 4.0 4,5 3,5 — 3,6 

6,5 6,0 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,9 
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QU ADF 
Pressão at] 

em m 

Mezes 
610 
a 

620 

620 
a 

630 

630 
a 

640 

1 

1 

1 

2 

7 

2 

2 

1 

8 

8 

10 

9 

10 

15 

14 

11 

1 

1 

1 

2 

7 

2 

2 

1 

8 

8 

10 

9 

10 

15 

14 

11 

1 

1 

1 

2 

7 

2 

2 

1 

8 

8 

10 

9 

10 

15 

14 

11 

1 

1 

1 

2 

7 

2 

2 

1 

8 

8 

10 

9 

10 

15 

14 

11 

1 

1 

1 

2 

7 

2 

2 

1 

8 

8 

10 

9 

10 

15 

14 

11 

1 

1 

1 

2 

7 

2 

2 

1 

8 

8 

10 

9 

10 

15 

14 

11 

Abril 

1 

1 

1 

2 

7 

2 

2 

1 

8 

8 

10 

9 

10 

15 

14 

11 

1 

1 

1 

2 

7 

2 

2 

1 

8 

8 

10 

9 

10 

15 

14 

11 

1 

1 

1 

2 

7 

2 

2 

1 

8 

8 

10 

9 

10 

15 

14 

11 
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5 N.° S 
ospherica 
tetros 

640 
a Diária 

Oscillações 

medias extremas 

22 646,77 0,03 0,53 

21 646,66 0,33 0,56 

19 643,48 0,01 0,91 

14 641,61 0,32 0,50 

18 646,42 0,72 0,69 

14 643,87 0,64 2,33 

14 644,00 0,34 4,21 

19 645,80 0,32 0,22 

645,076 0,338 1,243 645,076 0,338 1,243 
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Q U A D 
Direcção i 

ÏICÏCS 

Outubro 

Novembro... 

Dezembro— 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Ca) ma N KNO NO 0N0 0 oso SO 

m. t. m. t. m. t. m. t. m. t. m. t. m. t. m. 

2 2 0 1 2 0 3 4 7 7 6 5 2 4 1 

1 1 0 0 1 1 4 4 5 3 5 5 3 3 2 

0 0 0 1 2 2 5 3 3 3 2 2 6 3 1 

1 1 1 0 0 1 4 4 5 3 2 2 6 9 1 

2 1 0 0 1 1 1 2 3 1 2 2 5 5 1 

1 0 1 1 2 1 2 6 4 2 6 6 1 2 1 

1 1 0 0 1 1 2 2 5 4 3 4 2 3 0 

2 0 0 0 1 0 4 3 2 4 2 3 4 8 0 
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N.» 7 

a do vento 

5S0 s SSK SE ESE E ENE NE NNE Tarios 

. t. m. t. m. t. m. t. m. t. m. t. m. t. m. t. m. t. m. t. 

1 2 1 2 0 3 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2 0 0 1 0 o 3 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

2 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

í 2 3 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

1 0 1 1 2 4 5 3 2 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 

! 2 0 2 2 2 4 2 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

1 1 1 2 2 3 2 5 3 2 1 1 3 0 0 1 1 0 0 

1 2 0 2 3 3 3 3 3 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 
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Q U A D F 
Velocidade 

era k 

Mezos 

Muito 

1 a f Mezos 

Calma 

0 kil. 

Muito 

1 a f 

fraco 

i kil. 

Fraco 

7 a 12 kil. Mezos 

m. t. ra. t. m. t. 

1 
2 

3 
1 
1 
2 

2 
2. 

1 

3 
5 
2 
3 
2 
3 
2 
5 

1 
2 
3 
1 
4 
3 
2 
4 

6 
12 
13 
10 
12 
13 
14 
15 

8 
11 
14 
12 
10 
15 
10 
14 

Q U A D F 
Humidade i 

Estado de 

1882-88 

M two a 

10 a 20 20 a 30 30 a 40 40 i 50 50 a 60 1882-88 

M two a 
m. t. m. t. m. t. m. t. m. t. 

i 

i 

— 
1 
1 

2 
2 

2 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
2 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
1 
2 

3 

1 

Novembro 
i 

i 

— 
1 
1 

2 
2 

2 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
2 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
1 
2 

3 

1 

i 

i 

— 
1 
1 

2 
2 

2 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
2 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
1 
2 

3 

1 

i 

i 

— 
1 
1 

2 
2 

2 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
2 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
1 
2 

3 

1 

i 

i 

— 
1 
1 

2 
2 

2 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
2 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
1 
2 

3 

1 
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) N.° 8 
•aria media 
tros 

Moderado Forte Muito forte Violento 

13 a 30 kil. 30 a 55 kil. 50 a 70 kil. 11 a 100 kil. 

m. t. m. t. m. t. m. t. 

8 6 9 8 1 3 3 3 
3 5 3 6 3 3 2 1 
8 4 4 6 3 3 1 1 
5 3 8 8 3 4 2 2 
4 6 4 5 3 2 — 1 
6 6 5 5 2 1 1 1 
6 8 4 5 2 4 1 1 
5 8 3 5 1 ■ 

b N.° 9 
tiva do ar 
ação = 100 

Falla 
60 i 70 70 a 80 80 a 90 90 a 100 de observações 

Medias 

ïl. t. m. t. m. t. m. t. m. t. 

Medias 

4 3 2 6 4 1 16 16 1 86,08 

2 4 2 4 3 5 17 13 1 2 87,01 

1 1 •1 3 3 2 20 19 1 — 86,41 

1 2 1 — 2 19 13 4 9 84,50 

1 3 2 — — 3 6 14 15 4 82,91 
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Q U A D 
Irrad 

em graus 

Agosto 

1881 

Dias 

Iloras 

a. m. 
Meio dia 

Agosto 

1881 

Dias e.a 9.a 

Meio dia 

6 35,2 74,4 70,8 
7 41,6 68,8 68,8 
8 4,8 70,0 68,8 
9 44,8 70,4 70,4 

10 41,6 70,8 69,6 
H 52,4 72,0 66,0 
12 53,2 72,8 68,8 
13 52,0 75,2 68,4 
14 46,4 73,2 68,8 
15 45,2 72,8 65,6 
16 39,2 86,4 86,8 
17 29,6 70,4 92,0 
18 49,6 73,2 68,8 

41,2 73,1 71,8 
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N . o I O 

o solar 

«métricos 

Horas 

P- m. 
Medias 

Differença media 
dos graus calculados 

aos observados 
Medias 

Differença media 
dos graus calculados 

aos observados 

3.a 6.» 

84,0 26,0 58,1 —11,70 

80,0 44,0 60,6 —6,94 

78,8 38,0 52,1 -17,25 

81,6 55,6 64,6 -4 ,56 

82,8 49,2 62,8 -6 ,06 

76,8 45,2 62,5 -6 ,16 

82,0 52,0 65,8 —6,64 

81,2 52,4 65,8 —2,32 

83,2 53,6 65,0 —2,88 

79,2 52,8 63,1 -4 ,56 

83,2 48,4 68,8 +1,36 

77,6 30,0 63,9 —3,16 

79,2 10,0 56,2 —10,60 

80,7 44,4 62,3 - 5 , 9 6 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia — Ha perfeita analogia entre os ossos dos dois 
membros — abdominal e thoracico —. 

Physiologia — Não ha nervos trophicos especiaes. 

Materia medica — A trinitrina é sedante do systema ner
voso. 

Pathologia externa — A natureza infecciosa do tétano 
não pôde ser absolutamente negada. 

Medicina operatória — A enxertia óssea deve occupai' 
um logar importante na medicina operatória. 

Partos —Além das contra-indicações habituaes da anesthe
sia, nenhuma outra razão ha para ser recusada ás parturientes 
a chloroformisação incompleta durante o trabalho. 

Pathologia interna — A tuberculose pulmonar é uma 
doença parasitaria. 

Anatomia pathologica — As actuaes classificações dos 
tumores não satisfazem. 

Hygiene — É para a regularisação do trabalho dos meno
res que devem principalmente dirigir-se as attenções dos hygie-
nistas. 

Pathologia geral — A dosagem da urea é um meio'.valio
so para o diagnostico differencial dos tumores benignos e ma
lignos do abdomen. 

Approvada. 
O PRESIDUNTE, 

A. Brandão. 

Pôde imprimir-se. 
O C0N6ELHEIRO-DIRECT0R, 

Visconde d'Oliveira. 
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