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§ t. d -L1ml&M e dl...8_ da phflllolo«'a
r

A. Ai8t~iq outractado da natureza, e airu.ia a hisroria- ou
da .1)ioo,. ,segundo: o ,valor ~tymologico .~ ,palavras
phgsiologia e biologia, de certo abraD,gem 104o.~, a~~~~
. d'um livro de physiologia;lDas não cir.c~.UlSCleyeUl'~ l~,
que esse livro deve '~r, em vista do se,Q.tidp, que ;.g~ralmellte
se dá á&.duas palavras~n~ture1tll e vida.
'.
Ou se entenda por ~aturel/J., as p,roprjedades in.berentes· a
todos OS seres, OJl:OS proprios seres ~nqt1,Wa naturata), pu o
agent~ cr.eador dos mesmos seres (nat",ra naturans), selllPre
, diz' rew.eito a lodos os corpos do \lnive,r.s~ ,t,llD.'~ 9rgamr.os
como anorgaoiees" em todas as suas .relações e, ~&a.dD&. " .
E, en'endendo-~e por vida todos os pbeno~enos pi!ivatiN~
defi corpos organisados, Qll oagel1te _or ·d',es.4es· p"eilD9'e1lJ)S: .de q.ualqur mpdo que. elle',se.~eba, c~.&erei oeea·
sião de.lPon.derar, sempre fioam oomprehendi4o.s., lO. ·d.pminios
da vida, todOs os phenomenos morbtsos, que: perleDC6fIlá pathologia.
tf'acta~o

1

PÁRT. f
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PUlSIOLOIlIA. GERAL DO ORGANISMO

'. Tem-se, por isso, prescindido d'aquelJe rigor etymologieo,
empregando-se indistinctamente as palavras physiologia ou
biologia, para se designar a sciencia que tracta dos phenome- .
nos especiaes de todos os entes vivos no estado de saude.
Sendo pois a materia da physiologia os corpos organisados
no estado dynamico e normal; e o seu. fi.fII, ou objecto, o conhecimento dos mesmos corpos n'este estado de actividade,
tambem..normal; distingue-se da anatomia, cuja tnateria são
os corPos organiS'ados no estado estatieo; e o seu objecto, o
conhecimento d'estes corpos em completo repouso.
Ainda não comprehende a pbysiolo!ia os phenomenos vimes,
no estado de saude, em todas as suas relações, para não entrar
desinvolvidamente nosdomiIiio8 da psyooQlogíl propriamente .
dieta, que diz respeito ás íntimas operações do entendimento;
nem nos dominios da hygiene, que se 8.lIIpenha na conservaçlo
d'aquelles phenomenos vitaes no estado normal, para que nlo
nltrapassem os limites da saude,e-para q"e não faltem as me-o
Jhores condições da conservação e do melhoramento da especie.
Sendo muito menos confusas as ligaç~e8, que a pliysiologia
'tem com outras sciencias, póde di2e....se que tenho delllareado
'M.testi'icções, que têm de' fazer-se ao difl'erente sentido, que
fie' tem dado á palavra-physiologia.
' .' r
,. ilSegUndo sé considera nos animaes, OU nosvegetaell, lasial
a physiologia se denomina 'vegetál, ou animal;'e esta Ukirtll
'Se chamá pbysiólogià comparada, ou' physiologia humana, 'segundo se oecupa do homem e dos animaes, ou do homem só •
. , N'este livro só se tracta da pbysiologiahumaaai DIas a phrsiOl&gia legetal, e ainda mais a pbysio}ógia compárada, ,itlo
em. amtilió da pbysiologia humana, todas as vezes 'qUé se' jm..
~ar conveniente.
:DWfdl!*sé a-pbysiológia·h'timanâ &nl physiolOgia-getllJselllry-'
'!)i6J&glá '5peeial. Cempreheníle a primeira totIa&-aà:ceílsifle.
rQ~18eráes ·sélWe oldimites d'esta scietroia 'e 'sau di,isl.~
idei8S!t~eraes s6bre a vida ê suas manifestaçlies; éI coo....
raçõell gerae's sóhre corpos organicos e .anorganicos, ~.
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, ·IDIIA· GRíALDA VIDA'

diBef6Dte

ttialOS; dts· etemeD~' anawmicos, dos teoiOOs, e dos systemas
~ems' do organismo, lambem poderia ter· cabimento Ba pbysiología geral, por figurar nas
de muitos orgãos
de -JUtlitolÍ apparelltes ao I mesmo tempo; '·mas, e'mquanto nilo
adiantarem os conhecióJe'fttoB actuaes a este respeito-,
mais conveniente· ao estudo tl'actar n81'hysioIbghrgeràJ, ~
U"','U'''''. só' o que
aos principaes svsltemas
orgàuic&s, reservando o re~o paraqundo
dàíl'funcções
mais intimamente ligadas com todos aquelles elementos bis-

. ; 'Â'pbysiologia especial comprebende asfuncções de nutriou
organicas, ou funof.Ões
cujo
.,wflilBUm 1109 animaes e ás plantas, é o ctescimento e a CGDferv:~doindividll{)l~· áS func{lÕes animaes, ou túneçõeB'de
I'OJéI\ltl..... que
privativas' do reinóanimaJ, que servem
telacionar os indmduos com o mundo externo: e as fUDCçlies
ger8910) Cambelb' commullsaos aníniaes ás plantas,
por filll li. conservaçlodaespeeie..
A cada um d'estes tres grupos de Cuncf.Ões corresptmrufcerfo
1l6mero
subdhlilGesl,eomo poderá véroo$e no
d'este
livro; e toda esta distribui~o de materias, que ·tenbó mencionada, eM1titue o
IDe pare~u·mlllS-·IU~Jm
C"do ao '.ensino daphyslétGgia, segundo eplànê geráhle
estudos du seiencias medicas, atlnar.anle se,r1Iltló

ARTIGO 2.-

KaDifeIta..'Ie a vida pelos phenomellos
do"ttJt;os
-orpaisades;mas nada sabemos' da· sua el8enm..,· 40' qUê eJltr
qUln:::O!BIl:ste, ap8lQU'!
mllMO
tem ..erIDl~11!6It
. :.'
e.-e- iatuito.
"'1'611 aJ'INtreclilG
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a ·"ida, $eja·'1WllpdncfpicHle .actividade,. um a8&ól~· mot.r.;",
de lQdos. os phenom611OS vilaes; 'COII)'O ente'á 'Jf8r'~I/1!e
bem. qU,e.l~laeioDado 00IIl a Dla&eria.·organieada'.En're estel
~llraraJll os seQtariPa. ' '/,: -:
"',
'
., ..1,.° ·~\l,A"~ .m.....w,.q'l(u~iltia uma alma universal!·
~aheBdQ: en.: plRilha ,ao. ~~ "&Os :aBimaes, e ,ás ,larifAls,
1J.~ ~roelJa H.ta .abJlajpareeUIl que Platão' ". Aristote1e.
~aceicma'am -em ,trls,-alma vegetativa 'para os' vegetaesj' v.o-getativa 'e sensitiva para,()s '8Gimaes~ e v.egetatiy.a, sensitivae, hateUectual' para o homem;I ':" ,
. '; "
t.o Do naturismo de Bippoerates, que têm considerado:QI
~~ZII',como regulando,'dent&'odo inm,idwoj:'1ode!J M,<8cMS
'p~y$i~logicos e mOfbosos,i '
.. , ' . -': ., ,"
, ~.o .Do arcAea de ,Van~Belmont,queviam.1uHlOniiare8t85
ar,çheu .iDteJlig8Dte; ou ,regulador·.de todos 'os :ao109 'Vitas-j ..&o:
q,l18t julgavam S\lbordinMlos :arc~U8 see.undaÂOS,· ..lecaliaad08'
Das,di~,reDtes yi@cerasj , ,
'....,. ,
',/ i.O ·Do·animisDlG de Slabl, que coJ],Siderava., a alma como·
reguladora, e determinando a execução de todos OS' actos do~
(,10\1$8'

t

".

·"i,

o~g4Di~.
<..

'.1',.:"

,

.rP~ ~lltrp.latlo.O$ ;eit4H'fas,

,.

,,',

..

têm pretendido ligar' os aotOS'·

't.Üª~ ~m, a ,ca-.a

que os produz, cij1lJoosphysicoB têm, Ji';'~

g~() ~S; phenOll\~

ela aUracção; da electrioidade, etc., 'CC)JJt'1

a'qu .ttr.ibuemestes,pkenomenos.·Isto re; p~:
4~.mo OC)~o os· physieo&, t~ cbegado, 'pela 8nalyse tlós faetoSo;,
~Jor,8$

a uma ordem d'eUes, além da qual nada têm pedido descobrir;':
denominando, porisso, esta ordem de factos, facto princil'f6.'
força, (111 propriedades, á similllança das forças e dll!lpreprie.,'
dades consideradas,D~u:eiDO mineraJ; e d'aqui a·d,enomineçio,
de principio vital, força vital, ou propriedades vitaes.
<ü~: as -vitaüstafi alguns, ~m:ajS' e.plici~ DOatidêrt*- a;;
vida ~Q)Ot,iimp.les· :propriedade ou aUriJmto, da :mll_i&_~·
nisada, como um fesWtado: 'ou em JH'O!lucto .da propria·:er.88'+í'
Di~ação; d'onde lhes veio a denominação de orgam""".!l"
,SObre o.,DQftlerO cleJ.ctos' prmcipios,'lOu.fácMs ftis&.....,.·
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,ue' não ,pódessem filiar~s6' d'outros factos'; 011, por'oútl'l, 'Sbbre
bnúmero tle- propriedades, que-devessem' fig.rariem ~epataclO
por terem 'represeníações 'distinctàs, ,houve s e . 'grande di~
vergencia enlre os vitali~tas,; servindo para' exemplo Addelon:;
que só 'admittià a sensibllilfade como unica propriedade ~ital,
e Gerdy, que admittia17:-'-proprtedade de S'elltir,dé ttantt':'
missão sensorial,- de percepção, deexperimen:tar'''lnoções dá
ahna,' da, inervação, da contractilidade, da e~ctib'iUltid~;,'dl
alisorpçio, da secreção, d~ ;assimilação,'da decomposiçãd 'ntl'tli~
Uva; da calorificação, da fecundação', 'da animação, do'cresei!.
menl(), dare~steitcia á~iltrefàcção: e tJa-,[,ctf'ifletzÇild . .- ';
' .. A:inft 'por outro lado appareeeram os' chamados' riuttiJrialil1.
tas, subdivididos em chirnislas, mechanioos e eletro~physiofó~
gistas; osqulli)s,recusamlo 805 seres organisados {orça$, 00 propriedades;' distinc&as 'Clds'que' admittem nos 'corpos llÍineraes, ~feoi
t~rldem'subordinar todos Os phenome'nos'davida ás leis dá. chimica~ilorganica (fermentaÇÕes, distillações,'e 'elfervegCencias);
ouá~ 'leis' da hydrauliea e da .mcchaniea, ousimplesmén-teí ás
reis da electricidade. ,'.. ' . > ,
, ,e, ' . , ,
, Os materialistas, vendo alguns actos do organismo stibótili.:.
nados ás leis physicas eehimicas, generalisarain"poY',edtrcÇã"
uma doutrina, que só pela auctoridade dos factoS S6põderia'generalisar; e os fàctos' estão bem longe de justificar as preten.!
~ões d'estes pbysiologistás, corno 'se verá, quand(ne tracrar: d'li
confroJ1taçao dos minerae~ COIR os corpos orgàhiS'ados~" C' aind~
melhor' quando' se' esl'lldárém as' differerlt.es fhncçõés·tlo brga1
Di8m.o~t')S progressOs da ehimica e da '~hysiÍ!a ,tê.n; "6"\'e1'2
elade; copquistado.pára Os seus dominios muitos'a'ét~ d-a :\Tílfa':
que antes d'isso se julgnam inexplicaveis' por ff~tàS leis ':dd
níund~ anorganicO'; eé de crer que outras·acq'Bisiçõts'~e~'.~
fazendo com o andar'dos tempos; mas, no estado actua1i1a
sereneia, não podem- as leis physlcás' e~chimicás dara 'razio'
da~grande maioria dos ]lbenomenos vitaes.
':'." , i
Os aBimiMas eosvitalisliBS divergem eÍltrési'em eons'ldera:rem;'
aqne'Hes; como causa, '0 que- estes juTga.in ulb iimples éft'élto.
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SENTIDO MUSCULAR

em liberdade, ainda fazia uso da perna direita para se sustenLar em pé; mas, picando-se este membro, notou-se que conservava certo grau de sensibilidade, correspondente ao 7. 0 par
lonib~r, que se tinha poupado na experiencia. Abolida porém
-esta sensibilidade pelo córte d'aquella raiz do 7. 0 par, os movimentos da perna direita tornaram-se desordenados; o animal
, cahia, se pertendia sustentar-se n'esta perna; se caminhava de
pressa, andava só nas outras tres extremidades, arrastando a
extremidade lesada; e, se, estando deitado, fazia exforços para
se levantar, via-se que não tinha perdido o movimento da
perna lesada. Ainda no quarto dia de experiencia se repetiam
no animal todos estes pbenomenos.'
Via-se em todas estas experiencias que os museulos privados da inerva~ão sensitiva não perdiam a sua contractilidade,
mas que os seus movimentos perdiam a ordem, a regularidade,
a adaptação ao fim para que o animal os empregava no estado
'normal. E, para que não se julgasse que a irregularidade d'estes
movíinentos proviria da insensibilidl!de da pelle, e não da falta
de sensibilidade dos musculos, CI. Bernard, umas vezes tirando
a pelle dos membros da ran, e outras vezes cortando os 'nervos
cutaneos dos membros submettidos á experiencia, tanto da raD
como do cão e d'outros animaes, S notou sempre, que a falta da
sensibilidade da pelle não tirava a harmonia dos movimentos das
extremidades, uma vez que se conservassem iIIesos os nervos
sensitivos dos musculos correspondentes; e notou egualmeilte
que a lesão d'estes nervos dava sempre em resultado aqllclla
irregularidade, de movimentos.
Se a repetição d'estas experiencias,. e a cautelosa' variação
dos seus processos, derem constantemente os mesmos resultados, c com a clareza com que os expõe CI. Bernard, deverá
admittir-se que nas contracções musculares figura uma parte
da actividade sensitiva do systema nervoso, ou directamente
, Vejo para a deseripçãO d'estas e d'outras experiencias, Cl. Bernard, Lsde pãllSiol. et de palã, du sysl. nero" 1858, tom. "., qualorzieme"leçon:
, CI. Bernard, logo cito

ÇOIl$
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P8YSIOLOQIA QUAL DOÁ SrsTl_AS OROANICOS

ou pot intermedio dos processos nutritivos da' fibra 'muscular
(apezar do nio ser aprecinel a sua alteração n'aqueIJas experiencias), ou ainda por intermedioda propria repartiçio motriz do meslÍIO systenia nervoso, t cuja integridade anatomica
e physiologica nilo poderá' julgar-se de todo independente'da .
sua' rêpartição sensitiva.
, Vê-sépois que' a contí'actilidade, como propriedade do systema muscular, alé'm das suas ligações cOm a própriedade extito-motriz do srstema nervoso, lambem está ligada com asna
propriedade sensitiva. D'estll triplice aliança, vemos sahir a CORtracçlJo muscular, a tonicidade ou ItnB40 dos muscul08,e o
sentido nluscular, que talvez se comprehendam melhor ,sendo
assim estudadas em separado; mas que me parece não serem
na sua esseneia ~usas dilferentes, podendo abranger-se todos
estes phênomenos dentro dos limites da contracçilo muscul/W;
como variadas particularidades do movimento dos musculos.
Como todos estes trabalh os sôbre o sentido muscular são relativos aos musculos da vida animal, terei aqui a mesma resérva em relação aos musculos da vida organica, que tive, quando
fallei da sua touicidade, em quanto não forem conhecidas algumas experiencias directamente encaminhadas a esta repartiçiio de musculos.
•
§

iO. _ _plr.~

_..eal •• t

Por analogia com o que se passa na funcçito pulmonar,
chamam os physiologistas respiração muscular á absorçio, do
oxigeneo e exalação do acido carbonico, que se 'dão á superficie dos musculos, quando se acham em contacto com o ar
atmospherico. Esta troca de gazes, que se observa nos mus-

•

I 86bre a IigaÇllo ou independencia entre a contractiJidade e as repartições sensitiv.a e motriz do systema Dervoso, vejo mais adiaDte o § co.(ronfafilo da cOlllraclilidlllU dos IIlU8CUIo, com a ea;cilallilillade moine dtn lIerllOS •
s lIatteucci, Cour, "'electro-phI/BÍol., 18118, pago 1(9; 1. Beclarel, Trail4
tlém. de l'hl/BÍol. hum., 18119, pag. SU.
.
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BIBPIUçio lIUSCULAB

culos em. repouso augmenta mais do d6bro durante as contracções muscuJares. Matteocci, ronservando por algum tempo
11m grupo de muscuJos n'um frasco com agua de cal no fundo
(Fig. 9 e 10, pago õl), tirando os musculos, tapando hermeti~
camente o frasco e vascoJejando, notou a tu"ação do líquido
com a formação do carbonato de cal, quando os muscuJos se
tinham conservado em repouso; e, se tinha provocado contracções
n'estes musculos, aquella turvação augmentava consideraveJmente. 1 O mesmo experimentador e Dnbois-Reymond, Liebig,
e Valentin, collocando membros de animaes, com os musculos
descobertos, em espaços fechados com ar atmospherico de composição conhecida, notaram que este ar perdia oxygeneo e
adquiria acido carbonico com os muscuJos em repouso, e muito
mais com os mosctdos em contracção. I Dão-se estes phenomenos, quando os musculos sujeitos á experiencia ainda fazem parte
do animal vivo; quando recentemente destacados do animal, sem
terem perdido a sua contractilidade; e ainda quando inteira;'
mente subtrahidos á influencia da vida; e até mesmo já depois de ter começado a soa decomposição putrida. Mas tem-se
notado que, depois que os musculos têm perdido a sua contractilidade, se altera a proporção das quantidades relativas do
gaz absorvido e do gaz exhalado; e que, depois deter começado a putrefacção, se vem complicar esta troca de gazes com
a exhalação ou apparecimento d'ootros gazes, taes como acido
carbonico, hydrogeneo carbonado, bydrogeneo sulfurado e sulpbydrato de ammoniaco.
Deve porém advertir-se que a proporção entre o gaz absorvido e o gaz exhalado nos musculos vivos da experiencia dift'ere
muito da que tem logar na respiração pulmonar: o ar· em
contacto com estes musculos perde muito mais oxygeneo, em
relação ao acido carbonico adquirido, do que o ar empregado
nos usos do pulmão.
Jlatteucei, COlAr. d'elecfro-physiol., 18l18, pago t57.
Vejo o processo d'estas experiencias e da analyse do ar em contacto com
musculos. lIatteucei, o.r. cil., 18l18, pago 168.
I

I

01

6
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Bsl$ difer.ença e os produetos de oxidação, que se .encontram nos musculos (creatina, creatinino, acido inosico, acido
Jactico, acido acetico, acido butyrico, acido formico e hYID"
xanthina), parece inculcarem que uma grande parte do. ol.ygeneo. da respiração. pulmonar vai ter emprêgo nas melamorphoses, que se passam no interior dO.s musculos, principalmente
durante os seus movim~ntos; bavendo probabilidades de que
estes productos de oxidação sejam lançados no sangue, para
serem eliminados, depois de terem soffrido outros graus de
oxidação, porque a SUll eJiminação pela expiração e pela secreção urinária augmenta na proporção do maior trabalbo dos
musculos nos exercicios do individua. I
Nas funcções ·da respiração, nutrição, e secreções terei de
me refetir a estes phenomenos chimicos do. tecido muscular,
e então serão elles, talvez, mais bem comprehendidos. En~endi no entanto, que D'este logar conviria esta ideia geral
s~bre aquelles.pheDomenos, principalmente como auxiliar das
generalidades, que já dei, sôbre a desen\'olução do calor e da
electricidade DO mesmo tecido muscular.
§ !t.-.,• .,....~ da ee.............. _ • • eleeRlel.....,

Estas ligações entre a contracção muscu1lir e a electrieidade
dos musculos tem feito crer a alguns physiologistas, que·· ncn
nbuma diferença ba entre aqueDa maQifestaçio .vital do ,~
cido muscular e as suas correntes eleetricls. E com effeito u
DJaoifestações de electricidade, de que ·se tracta, ou as cbamadas conentes musculares nunca se dão nos musculos, que
tenham perdido a s~a aptidão para se contrabirem" e são com~
panheil1lS constantes das mesmas contracções i mas ,como tam..
bem apparecem n08 museulos em repouso, embora com apti ..
dão para se contrahirem, segue-se que não são a mesma cousa
que a propria contrac~ão muscular.
I

J. Beclard, Trai/e éllim. de phllSiol. hum., 1869,
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CONPR. DA CONTll. DOS II. COM A IX. lIOT. DOS NIRV.

As manifestações da contractilidade revelam nma propriedade vital; e, se com a manifestação d'esta propriedade apParecem manifestadas algumas propriedades physicas, como electricidade, C'alórico, atracções moleculares, etc. não se dirá
que são uma e a mesma cousa. Se aqui a condição de certo
grau de vitalidade é essencial para a manifestação d'algUns' phe<nomenos physicos; o mesmo se nota eni muitas Outras pirtes
do organismo: aIguns phenomenos physicos e cnimicos da respiraçlio e da nutrição, por exemplo, nunca apparecem depois
da m,orte parcial dós orgãos respectívos.
.

I

. '

§fi.·-"'a,"a~
_iii;

da eeawaeal••" .............
a eu. . .U. . . . . . . . . . . . . aen..

'Falta-me averiguar-se' a oonti-áctilidade, considerada como
vital, é uma propriedade só dos musculos, ou 'de
musculos e nervos conjunctamente, ou só dos nervos~
Como propriedade exclusiva dos musculos foi 'tida à contractilidade pelos seclarios de AlIer, traduzindo assim a m8.naila
formulada poÍ"este'celebr~ pbysiologista. Baseavatno..se M facto
incontestavel da contracção com que os musculos respondem
poraJgum tempo' 'á applicação dos estimúlos, depois de interrompidas aÍ! suàs communicações nervosas com os centros, e
_tê mesmo depois de separados dó animal vivo. EfI'ectivamente
os musclllos d'uma perna de qualquer animal, e principalmente
dos IImphibios, contrahem-se peJa acçãO dosestimulos physico"s;
. chimicos ou gillvllnicoS",depois de se terem cortado ou ligado
os nervos, que esses musculos recebem do tronco; e o mesmo
phenomeno se dá, quando recentemente destacados do animal
vito. No coração da ran é onde o phenomeno se mostra com
mais clareza', porque este orgio responde compulsações á appli:"
cação dos mesmos estimulos, passadas muitas horas depois de
ter sido separado do animal vÍ\'o. Se a contractilidade (diziam
os sectarios d'AlJer) dependesse dos nervos, não deveria maniproprieda~
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restar-se n'estas experien~ias, em que se intenompe· ·aoom.
municação dos musculos com os centros nervosos. '
Diziam porém os antagonistas d'esta doutrina que, ainda
nos musculos' separados do animal, se devia admittir a' acção
Dervosà doi; nervos, que alli se destribuem; porque a morte
parcial dos ramos periphericos do systema nervoso não tem Jegat immediatamente depois da morte dos centros, ou da morte'
geral; e,referindo-se ao' coração eor especial, recorriam ao
influto de ganglios microscopicos, que Remak descejbriu no· trajecto dos nervos pelo tecido d'este orgão.'
Não oft'ereceram, é verdade, a demonstração experilMntal
de que, em todos estes casos, a acção nervosa influisse no
apparecimento da contracçlo muscular; mas tambem nio' havia
experiencias decisivas em ·contrário. Não podia portanto negar-se-Ihes, pelo menos, a possibilidade de que as cousas se
passassem como elles pertendiam: isto é, de que a contractiIIdade dependesse conjunctamente da fibra muscular, e da fibra
nervosaõ
A outra opinião, que attribue só ao systema nervoso a con:"
.tractilidade muscular, considerando os musculos como simples
instrumentos passivos da sua manifestação, tem-se fundado
n'estas mesmas considerações sôbre a influencia da acção ner;.
vosa Das contracções musculares, e além d'isso nas experiericias em que a estimulação d'um tronco nervoso desafia contracções nos musculos em que elle se distribue, deixando de
as desafiar, se o mesmo tronco nervoso perder as condições de
vitalidade por meio d'uma ligadura, da machucadura ou de
qualquer outra lesão profunda entre os musculos e o ponto
estimulado. Mas esta opinião, que d'á exclusivamente aos nervos toda a actividade do phenomeno da contracção, só ficaria
com base segura, se alguma experiencia podesse demonstrar'a
e'Xistencia de contracções musculares sem rnusculos, ou que as
, J, Bec\ard, Trail. élim. de physiol.,
phy.iol., 1880, tom. t,·, pago tU.

181i~,

pago 8/1j; Longel, Trai'. de
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libras musculares no acto· da contracção servem só de ins&ru..
mentos passivos d'este, movimento i o que até hoje não tem
sido demonstrado satisfactoriamente .
. Outras experiencias porém tem sidoinslituidas' com O fim
de..marcar, com mais. precisão a parje que tem no plaenomeno
cada um·dos .doDs tecidos.organicos.
, 1ooget" fazendo o córLe do nervo sciatico em muitos ~es
e coelhos, com a excisão d'uma porção do nervo para evHar
o contacto dos topos, explorou a.excitabilidade motora no tronco
e ramos d'este nervo .por meio da electricidade, todos os dias
dapois daoperaçãoj e n~Lou que, do 4.° dia por diante, dei';
xavam de apparecer as contracções musculares desafiadas por
este. meio, excepto se, .oper.ando-se. com correntes eJecuicas
muito.. fortes, a electricidade.podesse chegar até .ao tecido mus:,
cu lar através .dos ramos nervosos como simples condllctores.
Obteve ainda o mesmo resultado, quando, em Ioga r de.operar,sôbre nervos destinados aos musculos e aos tegumentos,
como o nervo sciatico, dirigia as suas experiencias a nervos
unicamente musculares, como. o hypoglosso e o Iacial. I
.. A excisão, n.'esta ord~m. de. nérvos simplesqaente motores,
eltinguindono tim de quatro dias a sua, excitabilidade motora, não fazia perder.. a .contractilidade dos muscnlos correspondentes, como notou ,o mesmo observador, expJorando-a tres
mezes. d~pDis da. ôperação. Notou egu~lmente que a nutrição
d'es1esmusculos não se achava sensivelmente alt~rada.
. Operando sôbrc nervos mixtos. d~ sentimento -6 mov.imento,
como o scialico, a, contractilidade dos respectivos museu los tinha !1esapparecido no fim de sete semanas. e o tecido musclllar achava-se profundamente alterado em sua Jlutri(:ilo. ,_
, A mesma expericncia deu resultados similbantes sôbt:e nervos só do sentimento. I$to é, fazendo-sea excj~ão no nervo
infrawbitario,. no bocal adiante do mMseter, e naanastQmose
do auriculo-temporal com o ramo médio do 7.· pár adiante da
I

Lonsel, Trail. de pkll'io/., 18S9, tom. 1,.·, 3.~ parto pago iS eseguinles.

~.
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orelha, os musculos em que se distribuem estes nervos per~
deram a sua contractilidade, e alteraram-se na sua nutti~"
passadas seis semanas depois d'estes córtes. 1
Todas estas experiellcias de Lollget tendem 8 mostrar, que
a contractilidade muscular não depende da excitabilidade ~
tora dos nervos, porque ainda aquelJa se manifestou tres mezes
depois de interrompida -a communicação dos musculos com os
centros nervosos por meio dos nervos motores; e que a mesma
contractilidade está dependente da lHlJ'.lé sensitiva do systema
nervoso, porque os musculos isolados pela excisão n'estes ner..
vos perderam a sua contractilidade passadas seis ou setelle..
manas.
Deve porém advertir~se que, tendo-se conservado a nutri..
~io dos musculos quasi no estado normal no 1. o caso; e acha&.
do-se esta nutrição profundamente alterada no !. o caso, a eon..
servação ou a abolição da conLractilidade anda tão ligada com
a conservação e alterações da nutrição,dos musculos, que lUl
se poderá determinar se a inervação dos nervos sensitivos in.
fiue só indirectamente na contractilidade pela iDfluencia,que
tenha na nutrição dos musculos, ou.se a mesma contractilidade
recebe d'estes nervos um influxo directo, que se conserve
ainda por seis ou sete semanas nos seus ultimos ramuacul08,
depois de isolados dos respectivos troncos. E tambem não ficará
completamente isenta de dúvidas a. conclusão tirada por Longet em relação á parte motriz do systema nervoso, porque aquel..
las suas experiencias não provam directamente, que o influxo
nervoso d'estes nervos sÔbre a fibra muscular não .S6 conserve
nos seus ultimos ramusculos passados tres mezes e muito mais
tempo, depois de isolados dos centros nervosos. Como meio de
resolverem esta dúvida, outros experimentadores têm collocaclo no microscopio um fascículo primitivo d'um musclllo recentemente destacado d'um animal vivo; e, nio descobri.dó
aUi nenhama parcella de suhslaneia nervosa, têm visto 00'"
1

Longel, TraU. ele pllll,iol., tom. j ••) 3.' part., PII. IS.
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tudo que os elltimulos desafiam' n'este t'àscicnfo algumas eontracções musculares; querendo ver n'esta separação anatomica
da parte muscular e da parte nervosa do musculo, no acto da
experiencia, a prova de que a propriedade contraetiJ pertence
aosmusculos e não aos nervos. E na verdade, se a 'experieoeia repetida tom as deTidas cautelas for confirmando o facto, 1
deveiá ser tido em muita conta, não valendo contra elle, se- '
gndo me parece, a supposição de que aqueHe fasciculo primitivo fôra acompanhado, na experiencia, 'de certa aura nervasa, cedida pelO$ tubos nerveos, que havia na sua proximidafle', quando se achavam- em posição no musculo.
Foram ainda as mesmas dúvidas, que se propoz resolver CI.
Bernard com as suas experieocias por meio do curare. Entre os
Yáriados e naiDerosos trabalhos, com que este physiologista perLeRde resolver tio importante problema, citarei algumas das
sus experiencias, quepa.ssam por mais concludentes, para a
distincçio entre 11 contractilidade dos musculos e a excitabilidade motriz dos nervos.
Tomam-se duas ransi mata-se uma d'ellas (em IS ou 6 minutos) com () curare, injectando-lhe uma solução concentrada
d!este' veneno no lecioo conjunctivo sub-cutaneo do dorso i e
mata-se outra pela decapitação. Depois de mortas, preparamse ambas, pondo-Ihes descobertos os nervos lombares. N'esse
es~, explorando-se a conlractilidade muscular em ambas.
nota~e que a es'imulação dos nervos lombares desatia cootracrões dos membros abdominaes,' só na mn decapitada, e Dão
na flue tinha sido envenenada; 'mas, se os estimulos forem
applicados immediatamente sôbre os musculos d'estas extremidades, as suas contracções appareeem, tanto na ran "invenenada, como n'aquel1a que o não tinha sido. t
'Ao mesma experiencm póde fazer·se n'uma só ran, pondo-Ihe
·a Diaj, Beçlard, qltt não- é }HIsMiel is8lar DO microscopio o eleme·.l6 mllSeu~
lar do elemenlo nervoso. Trait. dUm. de physiol. hum., 18119, pago ll09 e 511.
:1 ~l. leriard, Lefot18 ,"r la phflSiol. el la path. du susto 716rl1., 1858,
tom. 1.·, pago 199.
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tambem descobertos os nervós lombares, mas ligando uma relas
coxas sem comprehender na' Jigadllfa o nervo crural (Fig. 19).:
Depeis d~este preparo, en\'eneFig. UI
na-se tambem pelo curare injectado na região dorsal, e explora.
se-lhe em seguida a contractili..
dade muscular. A. estimulapo
do nervo correspondente á perna.
que tinha sido preservada 41,0
envenenamento pela ligadura,
desafia ascontrac\l6es ci'eSta
'pema;e pelo contrário a perna
énvenenada nio dá signaes de
contracções, quando se estimula
o nervo respectivo. Quando p0rém se applicam os mesmos estimulos directamente sÓbre os
musculos, apparecem as contracções em ambas os extremidades. 1
Em presença d'esles factos,
diz CI. Bernard, que o curare
aan com a perna ligada, menos o
neno (N), para ser preser~a~a do tem o podêr de aniquilar ou de
enTenenamento pelo curare InJecta- matar a propriedade excito-modo em (I).
tora dos nervos, sem entender
com a propriedade contraetil dos musculos, ficando assim bem
estabelecida a distincção entre estas duas propriedades, visto
que a contractilidade se manifestou em musculos~ cujos nel'vos já tinham perdido a excitabilidade motriz.
Estas experiencias poderiam ter criado a convicção de' que
o problema se achasse resolvido, se a variação dos seus processos não tiVesse contrariado em parte a invariabilidade e a clareza do facto, como aquellas experiencias o tinham apresentado.
t CI. Bernard, Lefolls IUT la physiol. 6114 palh. ti" '1JSf, OlT1l., :1818, &om. t.-,
pago too.
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da malulla.' Segundo Budge, entre a 6." vertehra eervical e
t." dorsal, estaria collocado o centro dos movimentos da iris
e das arterias. da cabeça, que elle denominou eeralro cilioelJlinal; e na parte da espinal medulla correspondente' á I.
vertebra . lombar (no coelho) collocoo o mesmo pbysiologista
1) c~ntro dos movimentos da parte Jnferior do canal intestinal,
da bexiga, e dos canaes deferentes, com a denominação de
I

CfRlro

gtftilo~lpiflal.·

. As experiencias~ em que se baseava a localisação d'estes
centros, nlo tem sido saccionadas pela maior parle dos experimentadores, que se occuparam d'estes trabalhos; e é porisso
que esta doutrina se acba referida por quasi todos os physioJogistas simplesmente como parte historica.
Nilo é assim a respeito do outro centro looalisado na me.dula ablongada com a denominaçllo de RÓ "ilal. No paragrapho especial, que lhe dediquei, ver-se-baa importancia que
está merecendo este chamado centro nervoso, ou foco de inervaçllo dos movimentos respiratorlos.

A separaçilo entre a sensibilidade e a excitabilidade motriz
não está tão determinada no encepbalo, ~omo DOS nervos espimies, e ainda na espmalmedulla; entl'etanto, a direcçilo, que
deu Longet .aos seus trabalhos a este respeito, parece a mais
llpropriada para de futuro se conseguir aquella determinaçilo .
. Este experimenlador, irritando as substancias branca e einzenta dos hemlspherios cerebraes, do cerebello, dos. tbalamos oplicos, e dos corpos estriados, em eles, gatos, coelhos e em muitas aves; e tendo empregado como estimulosa electricidade,
a potassa, o acido azotico, o ferro em braza etc. ,viu que nunca
I CI. Bernard, LefOM IUr la phll.io," ti III pMb/. du 'lId·.
tom. 1.·, pag.888.
I Longel, Trai'. de phU.iol., 1880, tom. t.·, pago 391.
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apparecia a mais pequena manifestaçlo de sensibilidade, nem
de contractilidade ~uscular.
O nle$mO resultado tem apparecido com a estimnlaçio da
substancia cinzenta das outras partes da massa encephalica.
Falendo eguaes experiencias na substancia branca do bolbo
rlcbidiano, da protuberancia annular, e dos tubereulos quadrigemeos, com o fim de explorar a excitabilidade motriz, viu
apparecerem os movimentos musculares, quando os estimulos l0cavam a parte da substancia branca d'estes orglos por onde passam as fibras, que nascem dos cordões aotero-lateraes da espinal
medulla; como 510, nos tuberculos quadrigemeos, as fibras da
substancia branca da sua camada mais profunda, ou da camada
que fica por debaixo d'elles; na protuberancia aonular, as fibras mais profundas, e em todo o caso subjacentes ás fibras
superficiaes tronsversas, que constituem a ponte de Varolio;
e, no bolbo rachidiano, os dois terço$ anteriores.
Etllas experiencias fizeram-se em animaes recentemente mortos; por(lue, sendo feitas durante a vida, vêm os movimentos
reOexos estorvar a apreciação da excitação directa. Assim mesmo
depois da morte, ás vezes, a estimulação do terço posterior do
bolbo ainda dá logar a alguns movimentos reBexos; sendo pre~iso o'este caso deixar decorrer mais algum tempo depois da
morte,· para que taes movimentos não perturbem o processo
experimental.
O mesmo pbysiologista, explorando depois, com as mesmas
uperiencias.' a sensibilidade das mesmas partes do encephalo
em aoimaes vivos, notou que os gritos e os movimentos geraes de agitação do animal denotavam grande sensibilidade,
nos pontos por onde passam as fibras, que emanam dos cordões posteriores da espinal medulla; isto é. as camadas profundas dos tubercuJos quadrigemeos, a face posterior e cama·
das prQfundas da protuberancia annular, e o terço posterior
do bolbo rachidiano. 1
I

Lonpl, Trail. '" pkllftol., 1860, pago to! a 104.
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De todas estas experiencias· póde cDlligir-se que a massa dos
hemispheriO's dO' cerebrO' e dO' cerebello, dos cO'rpos estriadDs
e dO'S tbalamosopticos, nio é excitavel Bem sensivel no estadO'
physiologico, pelo menO's n'aquelles animaes que foram sacrificados, e CDm probabilidade no homem. É verdade que muitas
vezes sentimos dDres muitO' incDmmodas n'estas partes dO' encepbalD; mas Lambem, em DutrDsDrgãDs, O' estado pathDIDgico
muitas vezes faz appareeer grandes dores, que o estado physiDIDgicD não tinha denunciadO'; e Dutras vezes o estadO' paLhDIDgicD das partes insensiveis provoca reacções dO'lorosas nos
orgãos vizinhos, que SiD dotados de sensibilidade ..
Com este facto physiologico, iria eoherente a opiniãO' d'alguns anatomicos, e entre elles Wagner, que nãO' admittem
continuidade entre os tubDS nervO'sos dos hemispberios e os
tubos da protuberancia annular, bolbo rachidiano, etc. I; mas,
CO'mD este pontO' de anatomia ainda está muito obscuro, não
pOde servir de refclrçD áquelle resultado de physiologia experimentaI.
Tambem se collige das mesmas experiencias, que O' bolbO'
rachidianO', protuberancia annular, e tuberculos quadrigemeos,
presidem aO' sentimento e aO' mO'vimento; mas, por em quanto,
,as partes d'estes DrgãDs, relativas a cada uma das duas propriedades pbysiDlogicas, nãO' se acham tão distinctamente separadas e demarcadas, comO' na espinal medulla e nas raizes
rachidianas.
TudO' leva a crer que, n'aquellas partes dO' encephalD, sio
sensiveis O'S feixes, que partem dos cordões posteriores, e excitaveis os feixes provenientes dos cordões anteriDres; mas como
estes feixes não caminbam por aquelles orgãos com independencia cDmpleta; e como a par d'elles, e Lambem sem CDmpleta independencia, caminham feixes provenientes dos cO'rdões lateraes, CDm fibras sensitivas e fibras motrizes; vê-se a
quasi impDssibilidade de se tocar com os reagen Les só uma d' estas

'''!I'io'.,

J LoRget, TraU. de
1860, pago t06.
• I.oll~er, Élém. d'hi"oJ. hum., 181JG, pago 337.
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duas ordens de fibras, com exclusio da outra j e, em quanto
isso nio se conseguir, mal se poderá demarcar com preeisio
a séde da sensibilidade e a séde da excitabilidade em cada um
d'estes orgãos do encepbalo,
§ 38.":"._ d. es.el~ "1_...... d .
~

_m_....., e.......
!te....

da
d. ate. . .~ ........

...._..e."• .-.-,"MUIpIa'"

....__.. -.elllal; • da

Porque uma ou outra parte do 'encephalo, quando estimu·
lada, dá logar á manifestação do sentimento e'á execução de
mo\'imentOs, não se sl'gue que essa parle $pja ao mesmo tempo
o ponto onde se opéta a percepçllo das impressões sentidas, e
d'onde sue a excitação voluntaria dós movimentos. As raizes
dos nervos espinaes, quando estimuladas, tambem dio logar
áqtlella manifestaçAo de lieolimento e de movimentos, e ninguem dirá que a percepção e a vontade tenham alli a Sla residencia.
E oomo, além da percepção das impressões geraea. ha a
percepÇão das impressÕes de sentimento especial; e como, além
da percepção de todas estas impressõe$, e além da excita~o
voluntarill dos movimentos, ainda temos as operações da iIItelectualldade, virá aproposito indicarem-se as paltes do ellcepbalo que presidem á vontade, as que presidem á pert&o
pção das impressões geraes, as ,que presidem á percepção das
impressões de sentimento especial, c as que presidem á intelligencia. I
A vontade, ou pelo menos a excitaçio voluntaria dos mo-vimenl()s, patece provir da proluberancia annular e do bolbo
l'8chidiano; porque Longet, destruindo todo o encephlllo, menos
estas dnas partes, em peixes, rcptis, ave8, e aoimaes inferiores, viu que todos estes animaes continuavam a nadar, ~ vOlit
e a caminhÍll'; que as rans por exemplo e'éDtinuavam á nadllr
I A vontade é considerada por FloureDS como parte da iDIeUlpocia. (De
la "ie et tU I'ifltelligellce, um9, 1'88'. 18).
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com ·agilidade; que um pombo, duas horas depois da mutila..
~o, -vona, pOU88odocom firmea s6bre as pernas DO fim do
VOOi que um coelho corria, gritando, se lhe esaimulaY8lll alsaDla
parte, muito sensívêl, etc. Em todos estes animaes a destruitão
da protuberancia aooular dava em resultado I paralysia 0001pIela de todos os movimentos de 10colDOÇio, continuando os
movimentos respiralOri08; e, quando a mutilação chega ao RÓ
vital no bolborachidiano, sebe--ee que o aaimal morre imm~
diatamente, ou esla mutilação seja a última das IDUtilaçõés en·
cephalicas, ou se comece a experiencia por este pon&o, como
terei occasiãO de dizer DO l-Nó Gili".
A successão dos pheoomeoos, n'estes processos experimenlaes, 1emfeito crer que resida na pro1uberancia annular o prin..
cfpio excitador dos movimentos voluntarios, e que o princípio
excitador dos- movimt'ntos respiratorios resida no bolbo rachidiano. t
Mas, do que sapassa n'estes animaes, mal S6 póde concluir
para o que deve passar-se, com as mesmas esperieDcias, nos
mamaes superiores; porque já nos cães adultos o mesmo LongM
viu que nlo podiam sustentar-se em pé depois da destrni~o
dos lobulos cerebraes i e, se d'aqui passâmos ás obsenaçiJes
no homem, todos têm notado grandes desarranjol DOS movimentos voluntarios, e até a sua paralysia oomplela, por 'leiiJes
limitadas aos he~ispherios cerebraes.
Na~ se aehapois rigorosamente determinado, sôbre a 10tatisaçlo do principio incitador dos movimeatos voluntariós DOS
mamaes superiores e no homem; sendo provavel que resida
principalmon&e na proloberaDcia aunulsr o no bolboraehidiano,
sem .e6mtod" se excluirém d'esta séde 08 hemispherios cere~
, Flourenl viu resultados muito dillerentee nas experiencial sóbre as mudo encepbalo. Com a destruição do cerebello viu perder-se completaJllftte a coonleoa9lo dos movimentol de loeemoçAo (D8 'II tIÍI " . .
giRe" 18111, pago 41); emquanto que, uas experiencias de f..onget, Dlo se perdia esta coenIeaaçAo, ainda que se deatruiue eerebello e cerebro ao .mesmo
tempo, oma vel que lica8118 intacta a prótuberancia aDnul1ar. i ID&Ís um motive para a8 d6vidatl, que apl'llleD1O cemo coDchllllto d'es!- do.trma ..
tila~iles
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braes e outras parlei do encephalo, pela maior solidariedade
que tenham entre si, n'estes individuos, todos os orgios, de
que se compõe a massa encephalica.
Por menos averiguada tenho ainda a distincção de Flourens, que faz emanar dos lobulos cerebraes a "oliçllo das
contracções locomotoras, do cerebello a sua coordenação, e
da espirial medulla, com os seus nervos respectivos, a sua excitação. I E deverão considerar-se ne mesmo caso outras distincções, que se têm querido fazer, taes silo; o terem assignado
os thalamos opticos como· séde do principio incitador do movimento dos membros thoraoicos, os corpos estriados como excitadores do movimento dos membros abdominaes, etc. É forçoso confessar, que na actualidade nada se póde asseverar com
firmeza a este relpeito.
A séde da percepção das impressões geraes tambem não está
rigorosamente determinada. Referem-se a este respeito as
mesmas experiencias, que mencionei SÔbre a séde da excitação voluntaria. AquelJes animaes com a perda de toda a massa
eneephalica, meDOS a protuberancia e o bolbo, têm cont~
nUlido a dar signqes de percepção de impressões. Em alguns
pombos, por exemplo, passados 1i e 1 õ dias depois da destruição dos se\lS bemispberios cerebraes, observou Longet, que
andavam, que agitavam as suas pennas, que as aliiavam com
o bicco, que se apoiavam ora n'uma perna ora na outra como
elles costumam, que retiravam qualquer das pernas em que se
lhes tocasse, que esfregllvam as narinas quando lhe chegavam vapores ammoniacaes, que resistiam quando se pretendia
abrir-lhes o bicco, que voltavam a cabeça exprimioc.o dor
quando se lhes estimulava a conjunctiva, etc. Todas estas demonstrações de percepção de impressões desappareciam Jogo
que a mutilação chegav~ á protqbcrancia a~nullar, ou quando
começava por esta parle do encepbalp.' Em quanto ao bolha.
LODgel, r,.ait. de phy'iol., 1880, tom. I.·, pago 2U j e FloureDs, De la
d, l'iateUig,.ce, 1859. pago 38.
• {..ongel, 0&,.. dt., pll&,. til. FloureDs pelo coDtrário viu·aboliHe '~a a
1

,ie

el
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já é sabido que a sua mllLilação produz a morLe prompLa do
animal, ainda que Lodos os mais orgios encephalicos conservem a sua integridade. I
Parece pois colligir-se que mes animaes percebem impressões ,com a proLuberancia e com o bolbo; mas por esLas mesmas
experiencias de Louget e d'outros parece conhecer-se, que os
Iobulos cerebraes tambem não são estranhos a essa percepção,
ou pelo menos á percepção do simples contacto; porque os ui.
maes, em que se tem destruido esses lobulos, têm cahido n'uma
somnolencia, de que Dão -desperLavam seDio pela applicaçio
de estimulos capazes de produzirem dor, segundo Gerdy. E por
outro lado a observação de casos pathoJogicos DO homem, tendo
mostrado a perversão e a abolição da faculdade de perceber impressões, só por lesões nos hemispherios cerebraes, vem tornar mais provavel que esta parle do encephalo não seja estranha áquella faculdade cerebral. Parece a Longet que a protuberancia possa fUDccioDar isoladamente como centro de percepções; mas que os lobulos cerebraes lambem intervenham
n'est~ percepç~s, CQmo orgãos elaboradores, apreciando no
seu justo valor as sensações tacteis em particular, e CODser·
vando-Ihes alguns vestigiosde lembranças duradouras, elÇ.
Vê-se pois que tudo se 'reduz a probabilidades e a conjecturas, quando se tracta de bem determinar o fóco .ou séde precisa da faculdade, que preside á percepção das impressões geraes.
Pelo que respeita á sMe. da perc~pção das impressões de
sentimento especial, tambemse ofTerecem ~tanLes dúvidas;
percepÇlo das impres8ilel com a diatioCfi1O dos 1o"los cerellraea (D. 1/1 ti« .1.
de l'ifll,lIig'flc6, 18119, p.,. it'7). Convir' notar-se IIne a citada pablicaÇlo de
Longet é posterior' de Flourens.
I Para Flourens estes pbenomenos indicam senSaç6es mas do percepç6es.
A este respeito vejo o l[Oe digo màis adianLe, n'este mesmo II, fallando da percepÇIo das impr8@sões de sentimenLo especial; e no 11- Nó "llal. Veja-se tam~
bem Flourens, De la "i6 eI de l'ifllelligeflce, 18119, pago '17, ontle tracta de distinguir a sensaçio da pefcepÇlo.
• Longet, Trail. de p"!I~iol., 18.$0., tom. t.·, pago tU e seguilltes.
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parecendct COIJitodo, que es'- séde nlOo é a mesma para asimpressies de \odos os cinco sentidos. ,
A percepção das impressões visuaes, segu.ndo' as experien.;.
oias de Longet f Pflrece ter logar nos tuberculos quadrigemeos.
Eçetimeatando em cães, gatos, coelhos, e pombos, nolou que
limdos os hemispherios cerebraes, tendo poupado os tuberculos- qlIadrigemeos (ou bijemeos), estes anhnaes continual'am a
moatl'8r-se senlliveis á luz, movendo a iris e as 'paJpebras, etc.;
e um pombo, 'que' elle conservava na obscuridade, movia além
d'~ a cabeça na direcção dos movimentos eirculllres,quc
o'~aervador dava -8 uma 11m aUi apresentada de repente.
, Apesar d'estas dcmonstraç6es da conservação da' vista, os
nimaes n'estaS experiencías marchavam muitas vezes contra
lima parede, e tropeçavam em diferentes objectos .
. . Destruindo, n'estes anímles; os toberculos quadrigemeos,
ainda, que Ihés poupasse os tbalam&8 opticos,seguia-se logo
a, completa cegueira.
- Quando se ~o1Beçam as mutilações encephalicas pelos tuberculos quadrigemeos, a cegueira tambem apparece logo depois·d'esta mutila~ão.
.
Nota-se pois que, nestes animaes, os tubm-cnlos quadrigemeos sãO essenciaes á visãó; porque os animaes têm asensa~Io, da Jaz quando se lhes oonsé"am estes tuberculos, ainda
qu se lhes tenbam destruido os hemispherios cerebraes; mas
que os mesmos hemispherios parece nlo serem estranhos á
.-cepçto -da impr8'S~8vi9ull$; eu, pelo menos, que estas
percepçlles parece sofrerem, nos bemispherios, alguma elaboração, que as faz apreciar no seu justo valor, que as faz consenlr na memoria, I etc.
Estes factos experimentaes referidos por Longet estio em
harmonia, póde dizer-se, com os mencionados por 'Iourens;
1818 es&e úldmo experilD8ntador eujeiLa a interpretaçie d'.ellee
â 'distinc~o, que se propoz fazer entre a sensaçlo e a perceI

LO}Iget, rrllH. lIe '''flsiol:, 1860, tum.

t.·,

pago 110.
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pçio. No CISO em questão, quer que oS' DlQvimentos da iris e
das palpebras, nos animaes com os lobulos cerebraes destruidos, indiquem impressio recebida etraosniiUida, constituindo
a sensação (a parte sensorial, o sentido), e Dão a perceplllo
(a parte cerebral, dodominio à.intelligencia). Para Flourens
o que se passa até aos tuberculos bigeme08, n'estas aves su"
jeitâs á experiencia, é seD8Irão, comprehendeodo a recepçloe
a transmissão da impressão; 8 fica sendo da attribuição excla.
si•• dos,lobulos ccrebraes. a percepçlo, ou o trabalho inteHectual d'este processo.' Para Longet; o qne se passa até aos luberculos bigemeol já é a percepção da impresslo, depois derecebida e de transmi"ida; lD8I uma percepçio ainda imperfeitaj
e que só pôde ser aperfeiçoada com o .trabalbo dos lobnlos
rebraes.
Parece-me que a divergencia está mais nas palavras cio que
na doutrina. Ambos estes physiologistas dio a devida i.po~
&ancia a cada umad'aqueJlas partes do eDcepbaJo no pNCeSSO
dá visiG. Seguindo a linguagem adoptada geralmente, devtrá
tradu~ir.06e ó phenomeno tom as -palavras de Longel; e, , ...
rormando-se a linguagem, como propie FloureM, o seu modo
de o traduzir será o mais apropriado.
Tractarei d esta refOrma de linguagem s4bre sensações, quando
iractar das func9i)es de relaçio. Pougora bastará lembrar; que
D'este caso de que aqui J8 tracta os tuberculol quadl'ÍBeaaeos
r.nccionariam como centro. de -aoçõe. rele:x6es, S~UD. a
linguagem commum, se não se quizer admittir que aUi 8& ...
ola. completado o processo da visio (ainda ~ue i.perfeita); á
similhança dos movimentos l'eftems desafiados no lado esqutrio
d'uma ran decapitada, q"lldo 8e estiada o lado ilireito,
A percepção das impreasGts aaditivatem sidGlocalillada
ROI Io~uios eerebraes por 'Ioorens-, que ria abolir-se _ au"
~o cemple_ente~ rios Inimaes em. que únlaa _traillo .....
tobulos;8 Mageadie pelo cónttário ria Da8 SIll'8. mperie.

*

*.
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r.ias, que a destruição dos lobulos cerebraes, ainda mesmo conjunctamente com a dos lobulos do cerebello, não inOuia na
audição (nem no gdslo nem no olfato). Longet, repetindo todas
estas experiencias, achou que a destruição dos lobulos cerebraes, nos gatos, cães, e coelhos, os lançava em grande prostração, de que não despertavam com detonações de armas de
f4go na proximidade, etc. Mas a mesma mutilação em pombos
nio lhes produziu o mesmo ell'eito; porque estes animaes, prosndos e com os olhos fechados, despertavam no momento das
detonações, abrindo os olhos, levantando a cabeça, e alongando o collo; e cahiam em seguida na prostração anierior.
Achando-se, ao lado d'estes
outros só com o cerebello
destruido, e outros no seu estado normal, as mesmas detonações os faziam fugir ou estrebuchar, inculcando em todo o caso
um grando susto. 1
Póde colligir-se d'estas experiencias de Longet, que o cére~
bello nio é a séde das percepções auditivas, que o fóco principal d'estas percepções tambem não é nos lobulos cerebraes,
principalmente nas aves; mas que estes lobulos têm provavelmente boa parte nas mesmas percepções, pelo menos elaJw.;.
rando-as para serem lembradas, e para outros usos da intelligeneia. Como bem averiguado, nada se póde dizer na ac&uaJidade a este respeito; principalmente em quanto a successivà
repetiçio das experiencias não fizer desapparecer de todo a contradicção mencionada, entre os trabalhos de Flourens, de Magendie, e de Longet.
Sôbre a percepção das impressões olfativas tambem se en~
conlram resultados contradictorios nas experiencias de Floure08 e de Magendie. Este physiologista diz ter-se conserva~o
a percepção dos cheiros nos animaes, em que tinha destruido
os lobulos cerebraes; e pelo contrário Flourens, destruindo
tambem os lobulos cerebraes a uma gallinha, que viveu mais
de seis mezes com esta mutilação, nunca lhe pôde descobrir
o menor indicio de percepções oJrativas.
1 ,"OBget, TraU. de P4f1riol., 1860, tom. t."; pago tst.

pombos,
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pre a fibra elastica procederia originariamente da celhda piasmatica; e, sendo assim, a colIocação d'estas cellulas entre os
elementos do tecido elastico ficaria mais natural do que entre
os elementos do tecido conjunctivo. Mas a incerteza que ainda
ha, apesar das observações citadas, de que seja aquella a pro-,
cedencia das fibras elasticas; e por outro lado a abundancia e
permanencia das cellulas plasmaticas, entre os feixes de fibras conjunctivas, não deixa de justificar a collocaçio que segui; principalmente, tendo-se préviamente declarado, que as
fibras conjunctivas, as fibras eJasticas, as cellulas plasmaticas,
e .as cellulas adiposas se podem considerar como elementos
uatomicos do mesmo tecido; e que, só para facilidade do
estudo, é que são tractados em separado como tecidos distindos.
Pondo de parte a questão da procedencia e do 'desinvolvimento; e, tomando a fibra elastica como ella se encontra no
estado adulto, já se vê que se distingue da fibra 80njunctiva
pelos seus caracteres microscopicos.
As fibras elas1icas não sé dissolvem na agua fria, nem mesmo
na agua a ferver durante 60 horas; podendo comtudo dissolVeMe na marmita de Papin com a ebulição a 160· por espaço
de 30 horas. São coradas de amarello pelo acido nitrico; o
acido aceLico frio apenas as faz inchar; e o mesmo reagente
a ferver só as dissolve se a fervura se prolonga por muitos
dias.'
Â. soluçlo fria de potassa caustica, moderadamente concentrada, tambem Dão tem acçio sôbre estas fibras, inchando-as
apenas.'
_ "~lIlliker, ÉUtR. d'Ai"o," h_., 18158, pago 7t.
I Mergulhando-se, durante 15 minutos, um tragmento de ligamento amarello em agua a ferver com potassa, dÍBB8lvem~e todos os eleméntos que entram Da na composiçlo, menos as libras elastic:as, que n'este estado se podem
ollse"ar ao mieroaeopio. Tractalldo esta ordem de tecidos pelo acido aco'ico,
as 'fibras conjunctivas tornam-se cada vez mais pallidas até se dissolverem, deixando intactas as filtras elasti.eas, e em condições de serem observadas, como
ji III notar a pago te, nota t." (MoreI, Préc" d'II"'ol. htHII., 1860, pag.7).
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c) TECIDO ADIPOSO. Denomina-se tecido adiposo o tecido CODjunctivo, n'aquellas regiões em que elle tem superabundancia de cellulas adiposas, como debaixo da pelle formando a
membrana adiposa ou paniculo adiposo, mi. orbita, na bacia,
na face, entre diferentes musculos, etc.
As cellulas adiposas encontram-se ás vezes isoladas, mas
ordinariamente reunidas em grupos, mais ou menos volumosos,
entre as malhas do tecido conjunctivo (Fig. iS, da pago 211),
constituindo as cbamadas pellotas, almofadas, ou lobulos gordurosos. Cada um d'estes lobulos ou agregado de' cellulas é
contido n'um involucro particular, ministrado pelo tecido conjunctivo; e, das paredes d' este sacco partem para o interior
varios repartimentos do mesmo tecido conjunctivo, constituindo
outros tantos lobulos secundarios, e assim successivamente, até·
que, dentro d'um d'estes saccos de tecido conjunctivo, não
haja mais do que cellulas adiposas encostadas umas ás outras.
, N'umas partes encontra-se a cellula isolada, ou uma cellula
só em cada sacco de tecido conjunctivo; outras vezes cada um
d~estes saccos contem muitas cellulas, constituindo um lobulo
sem divisões secundárias; e n'outras partes dá-se a subdivisão do lobulo em lobulos secundarios, do modo já mencionado.
Em todo o tecido conjunctivo dos lobulos adiposos, e ainda
mesmo no que fórma a capa dos lobulos mais delicados, tem-se
reconbecido geralmente a existencia de capilIares sanguineos,
que occorrem á nutrição das cellulas; e, para melhor. explicar esta nutrição, Todd e Bowman tambem admittiam _o
mesmo involucro vascular em cada vesicula, contra a opiniio
de Kõlliker, de Beclard I e d'outros, que não poderam seguir
tão longe aquellas subdivisões dos saccos do tecido conjunctivo.
No que pertence ás cellulas isoladas, não ha divergencia entre estes micrographos, por que o intersticio conjunctivo, em
que se acha alojada a cellula, figura de involucro vascular;
mas a maior parte dos anatomicos não têm visto nenhum vesI

Beclard, ÉIém. de Gnalh. géflw., t86t, pago U6; K&lliker,

hAm., 1856, PIS. 1118.
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tigio d'estes involucros nas cellulas amontoadas dentro d'alguns
d'estes saccos conjunctivos; achando-se, n'estes casos, separa_o
das umas das outras unicamente pela propria membrana vesicular de cada uma d·ellas.
Considerando em separado cada uma das cellulas adiposas
(Fig. 58 e 59), acha-se ella composta da sua vesicula propria,
Fig. 118

Fig. 119

O
_.'

·····c
.....1
.:~.a

O
(Fig. 58). Cellulas adiposas da região mamária. Cellulas no estado normal (a); celIulas tractadas pelo ether, que lhe dissolveu a gordura (b).
Augmento-350 diametros.
(Fig. 119). Cellulas da medulla do femur do homem. Nucleo (a); capa (b);
gotta da gordura (c).
Augmento-3!10 diametros.

ou capa exterior azotada, sem vasos sanguineos; d'um conteúdo de gordura líquida, ordinariamente reunida n'uma só
gOltai e tambem, segundo KõlIiker, d'um nucleo parietal,que
nem todos admittem. A vesicula adiposa, quando observada em
separado, e ainda com a gordura líquida, otrerece o aspeclo
d'uma gotta oleosa de forma arredondada, transparente no centro, e escura nos bordos; mas esta forma torna-se muito irregular, quando as cellulas se acbam comprimidas nos lobulos gordurosos, ou quando se tem coagulado a gordura interior. Nos
individuos magros estas celIulas apresentam-se com outras,modificações de forma, que se podem reduzir a quatro, segundo
KõUiker: 1. 0 cellulas com muitas gotinhas de gordura no seu
interior, e constituindo lobulos de côr branca amarelIada; !B. o
cellulas com sôro no interior e mui pouca gordura; 3. 0 cellulas
só com sôro e sem gordura; 4. 0 ceUulas com agulhas crysta~
linas de margarina (Fig. 60 e 61), á similhança dos mesmos
crystaes de margarina, que se podem obter dos globulos do

Obra protegida por direitos de autor

Dlgitized by

Google

!ISO

PBYltOLOGIA. GEaAL DOS SISTEMAS OBGANtCOS

leite, segundo Robin e Verdeil, aquecendo este liquido, edeixando-o esfriar depois.
Da composição chimica da cellula adIposa, sabe-se que o
Fig. 60

Fig. 61

sp '

(Pig. 60). Cellulas adiposas com uma estrella de crystaes de margarina no
ceatro (Cl); outra cellula adiposa cheia de crystaes (b).
Augmento - SliO diametros.
~ (Fig. 51). Ce/lulas adiposas com crystaes de margarina em fórma de borla
e lsol~dos.

seu conteúdo é formado peJos principios immediatos das gorduras, em proporções differentes segundo as differentes regiões
a que pertencem, e tambem segundo os diEfereotes animaes. Da
capa das cellulas apenas se sabe que é uma substancia azotada. 1
t Para se obae"ar a dislincção entre a parede vesicular da celluJa e o seu
conteúdo, tracta-se pelo acido acetico pouco concentrado no porta-objecto. Este
re~ente, amollecendo a capa e fazendo-a contrahir, promove a sahida da gordura em golinhas através das suas paredes. Seado muito concentrado dissohe
a cap!'. Tam)em se pMe elllpregar o eUler, que arrasta a gordura elR dÍ88~
luçao para fóra da vesicula. Depois da evaporaçiio .do ether ficam d'um lado
ilhotas irregulares de materia gorda, e do outro lado as paredes da cellula
88111 centelldo IBeelard, Éltm. /Ü tmlÚom. gé'llér., 1811, pago t16).
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As propriedades physicas do systema conjunctivo variam segundo se consideram no tecido conjunctivo frouxo, DO tecido
conjunctivo compacto. no tecido elastico, ou no tecido adiposo.
- No tecido conjunctivo frouxo. ou tecido conjunctivo propriamente dicto, a humidade que tem por toda a parte. e a facilidade com que os feixes de fibras conjunctivas giram uns sabre
os outros em todos os sentidos. permitte que os orgãos, separados por este lecido, lambem se movam com facilidade uns s6bre
os outros; que se afastem ou se aproximem. etc.; e omesmo telR.
legar a respeito das diferentes partes. de que se compõe cada um
dos orgios. Dois musculoso por exemplo. separados por tecido
conjunctivo. podeQl contrabir-se conjunctamente. e póde contrabir-se um durante a relaxaçio do outro. sem que obstem a
estes movimentos as prisões de tecido conjonctivo que os ligam entre si. Do mesmo modo o tecido conjuoctivo inter-fibrillar
d'um musculo facilita todos os movimentos de contracçlo e reIax~o dos feixes e fibras. de que o musculo secompae.
A mesma flexibilidade e moUeza do tecido conjunchvo froum
servem de meios protectores aos nervos. evitando que os m0vimentos musculares. e os choques externos, os vão ferir ~
m.ita aspereza. Prestam aos vasos a mesma protecçio, e além
d'isso facilitam os movimentos da contracção e dilatação du
uterias, cedeDdo-lhes o espa~ a maior, que eDas t.\m de oceupar no acto da dilatação, etc.
O tecido conjuochvo compaeto, pela teBacidade qlle oferece.
8GB ligamentos, tendões, e aponevlOSes, presta-se á I~~
Os nper6eies articulares entre si; prende com as aJaYlJlCllS,
osseaS 08 orgios activos do movimento; protege muitos orgios
pelo invehicro resisteBte que lhes fornece; e dá eonsis&eDeia
ís paredes de muitas cavidades. Sem. as apoueuOIIes, flue la_ parte da parede aW_nal, as viseeras d'esta região . .
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riam menos protegidas, e seriam mais faceis as suas deslocações. As aponevroses, que involvem os musculos dos membros,
não os deixam deslocar nos actos de contracção e de dilatação, e servem-lhes de apoio nos seus movimentos. As membranasfibrosas do figado, do baço, e d'outras visceras, conservam-lhes a fórma mais adequada para as suas funcções.
Os repartimentos, que apresenta a dura-mater na cuidade
craneana, evita a compressão dos hemispherios cerebraes um
s6bre o outro e sôbre o eercbclJo, nas diferentes altitudes do
individuo.
N'outras aponevroses, nas bainhas tendinosas, nas bainhas
fibrosas ,dos vasos e nervos, etc., o tecido conjunctivo compacto presta valiosos serviços ao organismo, na sujeição dos
orgios a certas direcções, na sua protecção contra as violeneias externas, etc.
O tecido elastico, nos ligamentos amarellos da columna vertebral, no ligamento da nuca, na lunica média das arterias,
etc., facilita as funcções de todos estes orgãos, pelá resistencia que oferece este tecido, e ainda mais pela sua elasticidade. Pela sua resistencia, mantem nas devidas relações as
diferentes peças osseas, que é destinado a prender; e, pela
sua elasticidade permitte movimentos variados e extensos
d'estas peças entre si. A mesma elasticidade permiLte ás arterias o augmento do seu calibre, durante a systole do coração; e a restituição ao seu calibre primitivo durante a diastale.
Demonstra-se esta elasticidade nas arterias por meio d'um
instrumento de Poiseuille, que consiste n'uma caixa metaJliea,
atravessada pela aneria sujeita á experiencia, e communicada
superiormente com um tubo de vidro graduado. A cada pulsação
a agua sobe DO tubo, para tornar a descer no momento da diastole; prova de que a nova onda de sangue faz distender as
pared.e& da aneria. O mesmo se demonstra, abraçando a arteria com um annel metaJlico, cortado n'um ponto e fechado
por molas muito sensiveis. A cada pulsação, afastam-se os topos
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do córte para se tornarem a unir no momento immediato.'
Tambcm a elasticidade do mesmo tecido se demonstra nas veias.
permittindo-Ihes a distensão das suas paredes. quando uma
ligadura. um esfÔrço muscular, ou qualquer apêrto, n'um ponto
do seu trajecto, impede por algum tempo o curso livre do sangue para os troncos, fazendo-o accumular entre o apêrto e os
capillares. A lurgencia, que se nota então nas veias sub-cutaneas, e a sua restituição ao calibre primitivo, depois de ter
cessado a causa do apêrto, prova de sobejo que esta ordem
de .vasos tambeUJ. éd&tada de elasticidade. E esta propriedade
dos vasos sanguineos oonserva-se depois de subtrahidos'á acçio
da vida, como se vê,·distendendo-se as paredes d'uma ar&eria,
qae se tenha conservado em alcohol por muitos mezes e até
por muitos annas.
O tecido adiposo, pelo predominio que tem de eellalas adiposas, oferece mais consistencia do que o simples tecido eonjunctivo frouxo; e, por esta propriedade physica. dá mais s0lidez á .mistura d'estes tecidos, DOS espaços que eJles têm de
encber .entre os diferentes orglos; concorrendo assim para
que os orgãos internos. se mantenham nas suas posições. e
CODse"em a fórma que lhes é propria; e, como toma grande
parte no enchimento de todas as aJifractuosidades sub-Cuta.
ne&s, é o tecido a que mais se deve a regularidade e belJeza
das fórmas exteriores, principalmente no sexo feminino.
Pela propriedade, que têm todas as substancias gordurosas;
de serem más conduclores do calorico, o tecido adiposo, principalmente o sub-cutaneo ou paniculo gorduroso. evita em
grande parte a irradiação do calor animal para o exterior; e
protege o· in~iór,~11S vicissitudes atmosphericas d'um grande
abaixamento de temperatura e d'uma elevação exeessiva.

, J. Declarei, TraU. tUm. de '''!lrio/. "um., 1869, pago toi.
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Mostra-se a sensibilidade em todo o ~tema conjunttivó,
mas com grandes difJerenças de intensidade, segundo se considera no tecido conjunctivo frouxo, no tecido conjllnctjfo c0m.pacto, no tecido elastico, on no tecido adiposo, e ainda mesmo
Das diferentes regiões de cada um d'estes grupos.
No tecido conjunctivo, que constitue a derme, a sensibili·
dade é extremamente delicada. Com grande susceptibilidade
pela acção dos estimulos mechanicos, physicos, chimicos, e ga....
vanicos, a sensibili~e d'estas regiões 'mostra-se que é superior á de muitos outros orgãos, nas amputações dos membNS,
em que os golpes da pelle são muito mais dolorosos do que 0$
golpestegniates até ao. fini da operação.
Nos.tendões e ligamen\Os já a sensibilidade se manifestad'um
mododiférente. N~orespO~de áaplreação directa dos·estimulo.s'; emanilesta-so.com grande iMensidade q:1Iaildose lhes
faz uma: disteàsão violenta, éomo já tinha nolado. Bichat' nu
llegointes experieneias. Ueseobriodo-se esteS tecidos n'um elo
vivo; por exemplo, na articulaçio do jgelho. 00 no tendão de
Achiles, o animalnio dá signaes de dor quando estas partes
fibrosas são tOcadas com a ponta do escalpello, com acidos,
etc.; mas com uma tracção violenta, ou eom movimentos de
,onão, exprimem logo uma dor insupportavel. Depois de cortados os ligamentOs da mesma artiéulação do joelho, e deixando
as JSuperficies articulares preS8$ pela synovial, já os 'movimen1 Nos tendoes, ligamentos, aponeuose@, dura-maler, ·p~riosieo, etc·" no estaclo phJsiologico, DitO 80 manifesta om geral a' sensibilidade pela aplita~Q
directa dos estimulos; mas, qua.ndo estes teDdiles estao inlammadOl, o mail
leve toque com a ponta do escalpello logo denuDcia grande sensibilidade
(F1ourens, De la "ie et ds l'irdelligenc8, t8lS9, pag. 88 e seguintes). Digo em
geral para salvar os casos excepcionaes, como o da sensihilidade que a duramater d'algumas regiOes manifesta no estado physiologico com a raspadura do
escalpello (Longet, Trait. de pAl/liol" t860, tom. !,., pago 317), Vejo o §-Phyliolagia dag membraAIJI cIf'ebro-espiAIUI, pago Ut.
I Bichat, Aflafomie gfttérale, t8t8, tom. !,., pago 165.
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,tos de torsão ou de tracção nio desafiam no animal o menor
indicio de dores. '
'
Nos casos de operações cirurgicas, tambem Bichat tinha notado que os doentes não sentiam o go.lpe nos tecidos fibrosos;
e a observação. mostra por outro lado que a distensio d'estes
orgãos é extremamente dolorosa tambem no homem. Sabe-se a
dor intoleravel que produz uma entorse de qualquer articulaçio; a dor aguda que prod uz no tendão d' Achilles, ou nos
ligamentos da região poplitea, um esfclrço violento- ou uma p0sição forçada dos musculos respectivos; e a dor pungente occasionada pela distensão das aponevroses, quando augmentam
de volume, pela inchação, os tecidos que ellas involvem. /
',Estas dift'erenças de sensibilidade entre os orgãosfi'brosos
e a pelle têm sua relação com as diferenças funccionaes d'nns
e d'outros orgãos. A pelle, tão accessivel como está ao con·
tacto dos corpos externos, é o instrumento de que o SeDSorio
se serve, para ser advertido ela, conveniencia ou desoonveni.,.
meia d'estes contactos. e os ligamentos, tendões, aponevróses~
etc., menos accessiveis aos choques externos, e destinados;a
regular os limites) em que têm de mover-se as masSas aiusculares, e o afastamento que devem ter as superficies articulares, de pouco lhes serviria a susceptil!ilidade para estimulôs
de contacto; em quanto que a sua impresl!ionabilidade aos estimulos de tracção os torna prestadios ao sensorio, para que
_ este seja advertido do grau a que pôde levar os esforços musculares.
, O que se diz da sensibilidade do tecido conjunctivo nos ligamentos ordinarios ,tem igual aplicação á sensibilidade do
tecido elastico nos ligamentos amarellos, e n'Qutros orgãos em
que predominam as fibras elasticas; ou a manifestação d'esta
propriedade provenha das fibras conjunctivas, ou das fibras
elasticas d'estes tecidos, ou d'umas e d'outras conjunctamente.
O tecido adiposo, consistindo em tecido conjunctivo frouxo
cóm muitas celIulas adiposas, oft'erece uma sensibilidade muito
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obscura no estado physiologico, sem que tenha especialidade
nenhuma a respeito do modo de acção dos estimulos s6bre elle.
Ha pois grandes ditfeI:enças na manifestação da sensibilidade do systema conjunctivo, ou se considere no tecido conj~nctivo frouxo com o tecido adiposo, ou no tecido conjunctivo
compacto com o tecido elastico; sendo ainda de muita importaneia as diferenças na manifestação da mesma sensibilidade
do tecido conjunctivo compacto, segundo se considera na pelle,
nos ligamentos, nas aponevroses, nas capsulas fibrosas, e nos
tendões.
FaUando-se da sensibilidade de qualquer tecido que não seja
a fibra nervosa, não se pretende roubar a esta fibra o exclo.sivo ·d'esta sua propriedade. Embora a sensibilidade dosystema conjunctivo lhe provenha das fibras nen'osas, que entram
na sua estructura; e a contractiJidade do mesmo systema lhe
venha das fibras musculares lisas, que tambem alli ha, nem
por isso hàverá inconveniencias nas denominações deseosibilidade e ~e contractilidade do systema conjunctivo, como hateria se dilisessemos coatractilidade ou: sensibilidade da fibra
conj.nct.iva, da fibra elastica ou da cellula adiposa. Podem
ver-se. a este respeito os artigos dedicados á physiologia do
systema nervoso e do systema muscular.

Em todos os tempos se têm notado os movimentos contracleis de diferentes orgãos em que predominam as fibras do
tecido conjunctivo; principalmente no seroto, no prepucio, e
por t(!da a pelle; e ainda nos orgãos em que, de mistura com
as fibras conjunctivas, apparece o predominio das fibras elastieas, como nas membranas vasculares, e principalmente na
tunica média das arterias. Tambem se acham bem determinados os movimentos contracteis das paredes dos vasos Iymphatieos, e ainda das paredes dos ductos biliares, dos ureteres, dos
canaes diferentes, dos canaes galatoferos, e d'outros canaes
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