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>NTES DE PRINCIPIAR 

Obrigado por uma disposição regulamentar a es
crever uma dissertação como complemento do meu 
tirocínio escolar, preferi d'entre todos os assumptos 
que me foram suggeridos pelas indagações que fiz — 
o estudo physiologico da medicação alcalina. 

É praxe velha expor á frente de trabalhos d'esta 
natureza um arrasoado mais ou menos bem disposto, 
onde se patenteie a importância do objecto preferido 
e os motivos mais ou menos justos que levaram a de
cidir a preferencia. 

Transigirei com a velha usança embora não des
conheça que em medicina não ha assumpto susceptí
vel de reputar-se inteiramente despido d'intéressé, 
e como tal menos adequado a uma fácil justificação. 

Apezar, porém, da banalidade que acompanha as 
cousas muito repetidas, sempre direi que os motivos 
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que determinaram a minha decisão não constituem ra
zões fúteis, arranjadas expressamente para afflançar o 
interesse relativo do assumpto, mas considerações de 
subido valor que por certo ninguém desconhecerá. 

0 uso frequente das aguas alcalinas na actualida
de, a extrema generalisação d'estes medicamentos 
n'uma epocha ainda muito vizinha de nós, a discussão 
vigorosa levantada a respeito do seu emprego, a la
mentável confusão feita ás vezes pelos homens mais 
competentes entre os agentes da medicação alcalina 
propriamente dita e as aguas minera es alcalinas, são 
outros tantos elementos a que deve referir-se a minha 
determinação. 

Finalmente, para ser breve e attingir o fim a que 
aqui me proponho, transcrevo o seguinte periodo de 
Trousseau e Pidoux: «Le degré d'importance des alca
lins est tel, qu'on peut avancer qu'ils sont aussi né
cessaires à l'accomplissement de certaines fonctions 
que l'oxygène est nécessaire à la respiration.» 

Circumscrevi o meu trabalho à parte mais impor
tante, ao lado physiologico da medicação. Tratal-a d'um 
modo completo seria uma impossibilidade. A estreita 
esphera d'uma dissertação inaugural jamais comporta
ria uma extensão tão notável como a que se requisi
taria para tal fim. 

Tratando o assumpto d'esté trabalho no curto limi
te das minhas forças, creio ser digno da benevolência 
do illustrado jury que tem d'aprecial-o. 



ESBOÇO HISTÓRICO 

Antes d'apreciar o estado actual da sciencia no que 
é referente á medicação alcalina, procurarei n'este ca
pitulo dar uma idéa muito succinta das vicissitudes 
experimentadas por ella nos différentes tempos da me
dicina e apontar as principaes doutrinas formuladas a 
seu respeito, doutrinas naturalmente variáveis confor
me as correntes philosophicas e a fortuna mais ou me
nos consistente das diversas escolas. 

Ë, porém, conveniente precisar desde já o que de
vemos comprehender por medicação alcalina. 

Desde que a descoberta da analyse espectral veio 
fornecer ás investigações chimicas um novo e podero
so methodo d'analyse, a singela lista dos metaes cha
mados alcalinos enriqueceu-se de prompto. Três novos 
corpos simples, o rubidio, o cœsio e o thalio vieram 
alliar-se ao sódio, potássio e lithio, os únicos até en-
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tão conhecidos e apresentados n'esta classe. Hoje, as 
noções geralmente acceites sobre a constituição chimi-
ca dos saes ammoniacaes permittem ainda que n'ella 
se estabeleça uma ligeira ampliação. 

Sabe-se de facto que o ammoniaco é susceptível, 
em dadas circumstancias, de combinar-se com um 
equivalente d'hydrogenio e gerar assim um composto 
particular, o ammonio, que, nas différentes combina
ções que forma, se comporta precisamente como os 
metaes alcalinos, em cuja classe foi por esse motivo 
incluído. 

A designação de saes alcalinos não possue em chi-
"mica e em pharmacologia uma significação idêntica. 
Em chimica, abrange uma esphera consideravelmente 
mais lata. Todos os saes de metaes alcalinos, qualquer 
que seja de resto o principio acido da combinação sa
lina, são comprehendidos sob aquella denominação. 

Em pharmacologia, o agrupamento dos différentes 
productos mineraes ou orgânicos, mirando a um fim 
perfeitamente diverso, tendo-se menos em vista, nas 
disposições que se estabelecem, a constituição chimica 
d'esses productos que a analogia d'acçao que elles re
presentam em face da economia humana, dá-se d'ordi-
nario o nome d'alcalinos exclusivamente aos carbonatos 
d'aquelles metaes. São por isso, o bicarbonato de soda 
ou de potassa, o carbonato de lithina e o sesquicarbo-
nato d'ammoniaco os principaes representantes da me
dicação alcalina. 

E' para elles também que mais ha convergido a at-
tenção dos différentes experimentadores. Os restantes, 
posto que para elles haja uma tal ou qual esterilidade 
de trabalhos que torna a sua acção um pouco mais obs-
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cura, é justo incluil-os na mesma classe, porque tudo 
quanto é sabido a seu respeito teude a affirmar-lhes 
uma analogia d'acçao, abstrahindo, já se vê, das dife
renças d'intensidade que naturalmente lhes são inhé
rentes. 

Posto isto, começarei agora o ensaio histórico a que 
me propuz, soccorrendo-me para isso principalmente 
do importante trabalho escripto sobre o assumpto pelo 
dr. Lalaubie. 

Segundo se depreheude d'algumas passagens de 
vários escriptores antigos, o uso dos alcalinos perten
ce já á mais remota antiguidade. 

Plinio indica como remédio efficaz de muitas enfer
midades o uso d'uma poção de cinzas lixiviosas, e ac-
crescenta que as extrahidas da concha dos caracoes 
são particularmente proveitosas na expulsão da pedra. 

Vitruvio refere-se a différentes aguas mineraes, sus
ceptíveis, em certos casos, de dissolver os cálculos que 
se produzem na bexiga do homem. 

Os gregos e os romanos faziam uso, como epilato-
rio, d'uma substancia tirada das cinzas de diversos ve-
getaes terrestres, e que naturalmente corresponde ao 
carbonato de potassa impuro. 

No século vn, Paulo d'Egina, refere-se a vários au-
ctores, que faliam dos dissolventes, que menos bem 
administrados favorecem o crescimento dos cálculos. 

No século x, Avicênna e outros usavam com fre
quência d'uma mistura, de cuja composição fazia parte 
o carbonato de potassa. 

Conta-nos ainda a historia que na Suécia, em tem
pos já bem affastados da epocha actual, se empregou 
largamente a potassa para combater a peste. 
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Estas e outras passagens ainda, que poderia citar 
aqui, mostram do modo mais positivo, que o uso dos 
alcalinos não traduz uma descoberta recente, mas per
tence já aos medicos da antiguidade. E' necessário to
davia dizer-se não só que as preparações por elles em
pregadas se faziam acompanhar d'énormes impurezas, 
mas ainda que era naturalmente baixo o conceito con
ferido ás suas propriedades. Esta segunda parte da mi
nha asserção encontra justificação evidente no estreita
do circulo das suas applicacões therapeuticas e na con
fiança aliás inferior que n'elles se depositava. 

Lithiase urinaria, padecimentos mal definidos das 
vias digestivas, irritações ou ulcerações da pelle, taes 
eram exclusivamente os estados mórbidos em que se fa
zia uso da medicação alcalina sob a forma posologica 
mais primitiva. 

Na segunda metade do século xvn, sob o reinado 
das doutrinas iatro-chimicas, a medicação alcalina pas
sa a uma nova phase de vida. 

A chimica, no estado embryonario ainda, arroga a 
si os direitos d'uma sciencia preponderante; olha-se a 
doença como o resultado d'acçoes chimicas diversas, 
em cuja transformação no laboratório orgânico se cifra 
toda a potencia medicamentosa. 

Estabelecendo-se o estado neutro, como o centro de 
convergência normal das reacções dos différentes humo
res orgânicos, nasce naturalmente a desconfiança que 
por esse tempo segue a medicação alcalina, em virtu
de da possibilidade de se romper o equilíbrio orgâni
co, desviando-se em proveito da alcalescencia a condi
ção neutra dos humores. 

Se não fora o antagonismo dos ácidos, como jm* 
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mediatamente iremos vêr, e a crença de desordens 
graves procedentes da acidez, cuja neutralisação abriu 
largas portas ao emprego dos alcalinos, era certo e 
completo o naufrágio d'esta medicação. 

Mas, se pela influencia de pretensões tão exagera
das d'uma sciencia nascente, se sob o influxo de ideias 
theoricas firmadas n'uma observação e experimentação 
tão. pouco rigorosas, a importância da acção alcalina 
foi desviada injustamente dos seus verdadeiros limites, 
não é menos certo que foi durante esse periodo que 
se destacou do esquecimento em que jazia até então 
para soffrer a attenção da sciencia futura. Assim appa-
receram os trabalhos de Cios, R. Boyle, Borel e Hom-
berg, primeiros emprehendedores d'investigaçôes ex-
perimentaes sobre o assumpto. 

Foi por esse mesmo tempo também que Sylvius, 
simultaneamente inspirado nas doutrinas chimiatricas 
e humoristas, formulou a sua doutrina do antagonismo 
dos alcalinos e dos ácidos: estes augmentavam a vis
cosidade do sangue, aquelles combatiam essa altera
ção. 

Semelhante propriedade fluidificante levava natu
ralmente á concepção d'um estado de cachexia gerado 
pelos alcalinos. 

Sylvius, admittindo de facto uma acrymonia alca
lina em opposição a uma acrymonia acida, recordou 
n'esta parte as ideias emittidas antes d'elle, em 1517, 
por Symphorianus Champier, que falia d'um estado ca-
chetico conhecido dos antigos, e em cuja producção 
intervinha em parte a acção dos saes alcalinos. 

Iatro-chimico e humorista como Sylvius, Boerhaave 
considera da mesma sorte o estado neutro dos humo-
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res como a condição indispensável da saúde. Uma vez 
destruído esse equilíbrio, uma vez desviado o orga
nismo, por uma circumstancia exterior (alimentação) 
ou espontaneamente, para a alcalescencia ou para a 
acidez, sobreviria a acrymonia acida ou alcalina, cujo 
tratamento deveria ser dirigido segundo a formula do 
contraria contrariis curantur. 

Admittindo também o antagonismo dos ácidos, ex
plicava por elle a acção dissolvente d'esta ordem de 
medicamentos. 

Boerhaave foi apenas, pelo que se vê, um fiel con
tinuador das ideias de Sylvius, ao qual nada mais accres-
centou que uma breve descripção das alterações que, 
segundo elle, constituiam o quadro da acrymonia al
calina. 

Devemos todavia notar aqui que a acrymonia alca
lina de Sylvius e Boerhaave não tem uma significação 
egual áquella que actualmente se lhe confere. Não é 
propriamente uma cachexia pelos alcalinos que vemos 
descripta nas suas obras, mas sim différentes estados 
mórbidos geraes, acompanhados das desordens pro
prias do estado cachetico, e que elles alcunham de ca
cheada alcalina, por lhes parecer que seria a alcalini
dade do sangue e d'outros líquidos orgânicos a cir
cumstancia productora de taes alterações. Sublinhei 
precedentemente de propósito a palavra espontanea
mente para fazer sobresahir bem as condições genési
cas da acrymonia alcalina de Boerhaave, cuja mani
festação se tornaria possível ainda absolutamente fora 
da intervenção dos productos alcalinos. 

Huxham foi um pouco mais longe que os seus pre
decessores. Duas observações por elle referidas, com-
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quanto lhes faltem algumas minudencias de valor, re
presentam os únicos casos authenticos de cachexia pe
los alcalinos, descriptos nos auctores antigos. Somos 
por essa razão auctorisados a affirmar que Huxham 
veio assignalar um periodo importante na historia da 
cachexia alcalina, affastando-a do campo das concep
ções theoricas para a fazer entrar no domínio dos fac
tos. 

Não se quer dizer todavia que o illustre discipulo 
de Boerhaave, influenciado pelas ideias dominantes da 
epocha, deixasse de commetter erros, e bem graves, 
contra os quaes a sciencia moderna protesta hoje do 
modo mais formal. Huxham, considerando a alcalini
dade do sangue e das urinas como a circumstancia ca
racterística do estado de cachexia, perfilha d'esté mo
do a errada supposicão dos seus antecessores, e dei
xa permanecer no mesmo cahos os factos mais dis
semelhantes. 

Segue-se Cullen, que, menos feliz, não observa 
um só caso bem definido de cachexia pelos alcalinos. 
O illustre precursor da materia medica moderna, con-
cebendo-a porém theoricamente a exemplo dos seus 
predecessores, tenta explical-a segundo os princípios 
da sua physiologia. Durante o trabalho digestivo des-
envolver-se-hia um acido na cavidade gástrica, cuja 
influencia evitaria a putrefaccão, contribuindo para a 
formação do chylo. A neutralisação d'esté acido seria 
a causa determinante da alcalescencia dos humores, 
alcalescencia que se definiria por uma cachexia parti
cular, comparável á dos estados escorbuticos. 

D'aquillo que acaba de ser dito deprehende-se evi
dentemente que nenhum dos auctores citados, á excep-



28 

pão d'Huxham, observou um só caso a que coubesse 
a designação de cachexia pelos alcalinos. Deduzida dos 
princípios theoricos que se professavam, e lamentavel
mente confundida com os factos pathologicos menos 
aparentados, tal se apresenta ao nosso exame a acry-
monia alcalina dos antigos. A ideia de putrefação sen
do para elles correlativa á d'alcalinidade, os estados 
biliosos, septicemicos e outros figuram entre as acry-
monias d'aquella natureza, por manifestarem tendên
cias á putrefação. 

Esta situação tão profundamente confusa reina ain
da no fim do século passado, e Boissier de Sauvages, 
na sua Nosologie méthodique, fornece-nos d'ella uma 
prova evidente, referindo á acrymonia alcalescente ou 
muriatica do sangue e dos humores todas as doenças 
biliosas, virulentas e purulentas. 

0 século actual assignala um período brilhante pa
ra esta medicação. As investigações hematicas, reali-
sadas antes do meiado d'esté século, fazendo reconhe
cer o erro commettido pelos antigos, que referiam ao 
estado neutro o centro de gravidade das reacções or
gânicas, estabeleceram a alcalinidade como a reacção 
physiologica do liquido sanguíneo. Comprehende-se 
bem que uo meio d'estas condições, conferindo-se mes
mo uma acção predominante á acção chimica d'estes 
medicamentos, á volta da qual se agrupam as suas de
mais attribuições d'ordem physiologica, se modificasse 
o conceito em que eram tidos até ali, e se alargasse 
desde logo d'um modo notável o âmbito das suas ap-
plicações therapeuticas. 

Charles Petit, representante principal da escola chi-
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mica moderna, vendo nas modificações da reacção san
guínea a chave explicativa de muitas doenças chronicas, 
adrnittindo pela mesma forma o velho antagonismo dos 
ácidos, e talhando na acrymonia dos antigos uma pre
dominância alcalina pelos figurinos da epocha, estabe
leceu largas indicações áquella medicação, applicando-a 
larga manu em todos os casos em que a theoria fazia 
crêr n'uma acidez ou menor alcalescencia dos humores. 

Se a antiguidade olhava com desconfiança e receio 
para o emprego de tal ordem de medicamentos pela 
possibilidade de se romper, em proveito da alcalisa-
ção, o estado neutro das reacções orgânicas, os escrip-
tores da primeira metade do século, livres d'esté pre-
juiso pelo resultado dos trabalhos hematológicos em-
prehendidos, concediam-lhe na sua pratica uma exten
são desmedida, induzidos pela ideia de levar ás con
dições normaes d'alcalinidade o estado dos humores 
do organismo. 

A diathese urica era a que maior contingente for
necia ao uso verdadeiramente bestial d'esta medica
ção. 

Considerando-se apenas na doença a maior abun
dância d'acido úrico no sangue, desprezando-se com
pletamente as condições inhérentes á sua maior pro-
ducção, o papel dos alcalinos não excedia o nivel d'uma 
simples reacção de laboratório, não tinha outro fim 
que accentuar a reacção alcalina nos meios da econo
mia. 

Foi por este tempo que Mialhe, estabelecendo as 
suas doutrinas sobre o diabete, veio auxiliar o já no
tável e exagerado desenvolvimento d'esta classe de 
medicamentos. 
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Em 1825, Chevreul, executando experiências nu
merosas, determinou a influencia que as dissoluções 
alcalinas exercem sobre a oxydação de varias substan
cias orgânicas. Estas, em presença da atmosphera ou 
simplesmente do oxygenio, decompôr-se-hiam mais de 
prompto quando influenciadas por uma solução alcali
na do que quando ao abrigo de tal influencia. 

Por seu lado Mialhe emprehendeu também expe
riências diversas no intuito d'apreciar o grau de ve
racidade existente na antiga afirmação de que a gly-
cose possuía uma grande affinidade para o oxygenio, 
a ponto de reduzir diversos oxydos metallicos, e no
meadamente o bioxydo de cobre. Segundo ellas seme
lhante asserção é completamente falsa; a glycose, a 
quente ou a frio, não tem acção alguma reductora so
bre os saes de cobre, a menos que não esteja em pre
sença d'alcalis livres ou carbonatados, que a transfor
mam em matérias ulmicas, únicas capazes d'absorver 
o oxygenio e operar a reducção. Firmado assim no re
sultado das experiências de Chevreul e nos seus tra
balhos pessoaes, conseguiu o illustrado chimico formu
lar, não só uma doutrina sobre o papel representado 
pelos carbonatos alcalinos no interior do meio sanguí
neo, mas ainda o modo pathogenico que segundo elle 
deveria presidir ao estabelecimento da diabete saccha-
rina. 

Na economia ou fora d'ella a acção dos alcalinos 
seria uma e a mesma: activariam as oxydações orgâ
nicas, augmentando a quantidade d'acido carbónico 
contido no ar expirado e a cifra d'urea no liquido uri
nário. 

Não se circunscrevendo a theorias, mas descendo 
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ao campo interessante da pratica, Mialhe fez desde lo
go, consoante as doutrinas que professava, uma ap-
plicação importante d'esta ordem de medicamentos. 
Conforme a acção oxydante que lhes attribuia, deveriam 
prestar de facto serviços extraordinários no tratamento 
da diabete e da albuminuria. 

Caminhando um pouco mais longe, o illustrado pro
fessor chegou até, por uma lógica menos rigorosa, a 
constituir uma theoria pathogenica da glycosuria, se
gundo a qual se estabelecia uma necessidade impre
terível dos agentes alcalinos no tratamento d'esta 
doença. 

Para Mialhe a presença do assucar na urina dos 
diabéticos era devida a uma combustão incompleta das 
matérias saccharinas introduzidas pela alimentação, com
bustão imperfeita, por elle mesmo referida a uma fal
ta d'alcalinidade do sangue, susceptível n'estas condi
ções d'offerecer uma reacção neutra e até acida. D'ahi 
a instante necessidade de modificar chimicamente o 
meio sanguíneo, fornecendo lhe a riqueza alcalina in
dispensável á realisação dos actos orgânicos. Foram 
estes os bellos tempos da medicação alcalina, em que 
a theoria de Mialhe era acceite sem contestação, e os 
preparados d'esta espécie empregados sem limite nos 
diversos casos em que se suppunha a acidez dos hu
mores. 

Estava-se, como diz Lalaubie, em plena orgia alca
lina ; e foi n'estas condições que a acrymonia alcales-
cente dos antigos, presa e esquecida no pó dos seus 
escriptos, foi evocada por Magendie e por Trousseau. 

A assegurar a persistência d'esse abuso desenfrea
do, a exagerar a intensidade d'essa ardente febre, sur-
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giu uma nova doutrina de Mialhe, consequência inevi
tável de tal situação, em que se invoca a propriedade 
inhérente ao organismo d'impedir a concentração anor
mal dos alcalinos no sangue e de se exonerar d'elles 
pela via das secreções. Havendo sempre um termo 
physiologico á sua concentração no meio sanguíneo, 
estava assim negada a possibilidade d'uma accumula-
ção prejudicial. 

Eis ahi até certo ponto o motivo que desculpava o 
uso exagerado d'estes medicamentos e fazia que se 
prestasse menos attenção aos seus perniciosos effeitos. 
A pratica emudecendo perante as imposições d'uma 
theoria infundada, determinava um abuso alcalino, sys-
tematico e sem limites, sob os auspícios da natureza 
eliminadora. 

Alguma coisa, devemos dizel-o, havia de verdade 
na doutrina de Mialhe; mas esta de modo algum legi
tima as suas conclusões. 

Um medicamento diurético, quando penetra no seio 
da economia, augmenta a excreção urinaria, e, tornan
do assim mais larga uma das portas de saída, activa 
por essa forma a sua eliminação. 

Mas este facto não pôde ter justa applicação ao que 
se passa com a medicação alcalina, quando ainda o seu 
poder diurético não fosse hoje contestado. 

Ë certo que o organismo reage pelas suas forças 
proprias contra tudo que tende a destruir-lhe o equi
líbrio, a estabelecer-lhe condições anormaes; mas não 
é menos verdade que semelhante lucta se passa em 
circumstancias da maxima complexidade, e que o seu 
resultado se subordina á persistência e valentia do ata
que e da defeza. As forças orgânicas deverão possuir 



33 

necessariamente um poder limitado; a reacção opposta 
por ellas contra os elementos perturbadores do seu 
equilíbrio tem um limite, passado o qual o resultado 
penderá fatalmente para o estabelecimento da anor
malidade. 

Os alcalinos não podem ser agentes privilegiados ; 
a immunidade apontada por Mialhe nem mesmo a pos-
sue, conforme se deduz dos trabalhos dos physiologis-
tas modernos, o oxygenio, esse poderoso agente de vi
vificação. 

Foi n'esta situação, repetirei, que se levantou o 
protesto vigoroso de Magendie e de Trousseau. 

Magendie, tendo estabelecido já d priori a influen
cia perniciosa d'esta medicação conduzida além de cer
tos limites, invocou em 1852 experiências, que, segun
do elle, estabeleciam uma acção pharmaco-dynamica 
différente d'aquella que se lhe imputava até alli. 

Mas foi de certo o professor Trousseau que exerceu 
o papel mais importante, a influencia de maior alcance 
contra o abuso da medicação alcalina. 

O protesto que levantou, firmado pela valiosa con
sideração da sua authoridade, fez pezar sobre ella um 
sentimento de receio e desconfiança, que muito contri
buiu para circumscrever os limites de tão extensa ap-
plicação. 

Recordando a cachexia alcalina dos antigos, censu
ra asperamente aquelles medicos que na acção thera-
peutica dos medicamentos alcalinos vêem apenas a neu-
tralisação d'uma disposição acida do sangue, uma lucta 
corpo a corpo com o producto da doença, sem ligar o 
minimo valor ás condições geradoras d'essa disposição. 

Reivindica os direitos inhérentes á economia e aos 
3 
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tecidos vivos; exforça-se para que não sejam postos de 
lado na resolução do problema therapeutico. Vai na 
consideração devida d'estes direitos o principal ele
mento de êxito de todos os medicamentos. E' indispen
sável que se não estabeleça uma identidade perfeita 
entre o laboratório orgânico e os nossos laboratórios 
de chimica. D'outra sorte correr-se-hia o risco d'exa-
cerbar o mal, longe de beneficiar o organismo pela me
dicação instituída. 

No dique opposto por Trousseau ao uso desmedido 
da medicação alcalina, ha, cumpre dizel-o, um tal ou 
qual grau d'exagero, que mais tarde o illustrado clini
co reconhece e modifica. Não nos é isso por forma al
guma estranhavel. Os extremos tocam-se, e não sur-
prehende porisso que nos golpes violentos vibrados 
contra o abuso dos alcalinos se fosse um pouco mais 
longe do que convinha. Era mesmo uma necessidade 
da occasião. Para que o desvairamento alcalino de Mia-
lhee de Petit podesse modificar-se, para que o regimen 
alcalino descesse do abuso a que o tinham alçado aos 
seus devidos termos, era indispensável uma reacção 
tão violenta como aquella que lhe foi opposta. A ca
chexia dos antigos, evocada por Trousseau, foi o ele
mento que mais poderosamente contribuiu a coroar de 
favorável resultado o valente protesto do distincto pro
fessor. 

Desde essa occasião, os medicamentos alcalinos, re
duzido o seu emprego ao grau de moderação imposto 
pela desconfiança que sobre elles pesava, teem sido o 
objecto de trabalhos importantes, emprehendidos com 
o fim de determinar o papel por elles representado em 
face do organismo. 
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A possibilidade de producção do estado cachetico 
tem sido admittida e regeitada, e as doutrinas de Mia-
lhe, sobre a acção effectuada nas combustões orgânicas, 
mais rigorosamente discutidas. 

Hoje, comquanto a acção physiologica dos medica
mentos alcalinos se encontre envolvida ainda de alguns 
desiderata, é possível, pelo que se sabe já, interpretar 
uma grande parte, senão todas as suas applicacões the-
rapeuticas, e empregal-os sem receio quando convenha, 
visto ter-se estabelecido mais ou menos rigorosamente 
as precauções que devem presidir á sua administração. 



ACÇÃO SOBRE A PELLE 

Os agentes alcalinos, actuando sobre o revestimen
to cutâneo em pequena quantidade ou em soluções di
luídas, occasionam uma irritação mais ou menos ligei
ra que se traduz por uma pequena vermelhidão, por 
uma leve sensação de calor e por um prurido pouco 
duradouro. 

Esta acção irritante, commum a todos os agen
tes da medicação, representa-se-nos naturalmente com 
uma intensidade variável segundo o preparado parti
cular a que se recorre, o seu grau de concentração e 
a parte do corpo sobre que se applica. Assim é que, 
entre a irritação ligeira precedentemente apontada e o 
effeito cáustico análogo ao dos venenos corrosivos, po
dem observar-se todas as gradações intermediarias da 
acção irritante. 

E' por esse motivo também que se mostra conside-
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ravelmente limitado o numero dos agentes alcalinos es
colhidos para uso interno. 0 bicarbonato de soda, o 
sesquicarbonato d'ammoniaco, o bicarbonato de potas
sa e o carbonato de lithina, em virtude da menor ener
gia das suas qualidades irritantes, são aquelles a que 
geralmente se recorre n'estas condições. Todos os ou
tros, posto houvesse a esperar d'elles uma acção aná
loga, são especialmente reservados para as applicações 
externas em virtude da superior irritação que podem 
determinar. 

Um outro modo d'acpao é inhérente ainda a esta 
ordem de medicamentos. 

Dissolvem o enduto sebaceo que cobre a superficie 
cutanea, amollecem e dissolvem as cellulas epidérmicas 
mais superficiaes, favorecendo por esta via o regular e 
pleno exercício das funccões da pelle, ciscumstancia que 
explica suficientemente o superior proveito que d'elles 
se tem colhido em vários dermatoses. 



ACÇÃO SOBRE O TUBO DIGESTIVO 

Administrados internamente pelas vias digestivas, osr 

medicamentos alcalinos dão logar a uma sensação par

ticular, a que geralmente se confere o titulo de sabor 
urínoso. Esta designação, como o faz notar Trousseau, 
é imprópria para exprimir o facto de que se trata. Não 
é verdadeiramente um sabor — sensação exclusiva da 
cavidade buccal — mas antes ■ uma acção de contacto 
sentida, não só n'esta parte do tubo digestivo, mas ain

da na pharyngé, em toda a extensão do œsophago e 
mesmo á entrada do estômago. 

Além da sensação particular que foi referida, os me

dicamentos d'esta classe são susceptíveis d'occasionar 
uma irritação mais ou menos pronunciada das primei

ras vias, em tudo sujeita ás mesmas condições que pre

sidem á manifestação dos effeitos irritantes sobre a su

perfície cutanea. 
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Uma vez chegados ao estômago, realisam-se desde 
logo mudanças importantes nas secreções proprias d'esta 
viscera. 

Convém precisar bem as diferenças que sob este 
ponto de vista se levantam, porque n'isso vai um es
clarecimento valioso para a legitima comprehensão de 
vários factos que ulteriormente deverão ser apresenta
dos. 

Segundo as experiências n'este sentido realisadas 
por Blondlot e CI. Bernard, a secreção do sueco gástri
co augmenta sob a influencia dos alcalinos n'um certo 
grau de diluição, diminue ou mesmo suspende-se intei
ramente, quando sob a acção dos mesmos agentes ad
ministrados em solução concentrada. 

Todos os physiologistas são concordes em admittir 
no sueco gástrico a existência d'um acido livre ; diver
gem, todavia, quando se trata de precizar-lhe a nature
za. Para uns o produeto que confere a esta secreção a 
sua acidez normal é representado pelo acido chlorhydri-
co, para outros pelo acido phosphorico, e para uma ou
tra parte finalmente pelo acido láctico. 

As razões, com que cada physiologista procura vali
dar a sua opinião, posto não sejam absolutamente des
tituídas de fundamento, são susceptíveis ainda assim 
d'uma refutação mais ou menos completa. A chimica 
orgânica parece até hoje impotente para dissipar todas 
as duvidas e conferir ao problema uma solução decisi
va. No entanto sempre direi que as provas mais valio
sas são favoráveis ao acido chlorhydrico. 

Sendo assim, o contacto realisado no estômago entre 
o sueco gástrico e o sal administrado fará que se esta
beleça desde logo uma reacção, d'onde deverá proce-
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der acido carbónico, posto em liberdade, e a formação 
d'um chlorureto alcalino. 

Se o carbonato ingerido estiver em condições de 
pronunciada diluição, é claro que a transformação pre
cedente deve ser completa. A reacção normal do meio 
gástrico sendo modificada, a secreção das glândulas pro
prias experimentará um augmente d'actividade, já para 
obviar a este desvio, já sob a influencia excitante dos 
chloruretos formados. 

Se porém a quantidade d'alcalinos é superior e não 
pôde ser saturada por esta forma, uma parte somente 
experimenta as modificações apontadas, ao passo que a 
restante, passando ao segmento intestinal, auxilia o tra
balho digestivo que n'elle se passa (Trousseau, Gubler) 
e é assim absorvida. 

Assim pois, a acção dos carbonatos alcalinos sobre 
a crase sanguínea deverá ser difierente segundo a maior 
ou menor elevação da dose administrada, e para que 
possa rigorosamente apreciar-se é indispensável usal-os, 
não em doses insignificantes (a acção produzida seria 
própria do chlorureto formado), mas em quantidade tal 
que se torne possivel a sua passagem para a torrente 
circulatória no estado chimico em que foram ingeridos. 
Só por esta forma se poderá manifestar-nos a verda
deira influencia dos agentes alcalinos. 



ACÇÃO SOBRE A NUTRIÇÃO 

Desde que Mialhe formulou a sua doutrina pathoge-
nica da diabete, em conformidade com o modo explica
tivo da acção alcalina, duas theorias oppostas tem sido 
aventadas relativamente á influencia exercida por esta 
ordem medicamentosa sobre o estado da nutrição geral. 

Para uns, actuando sobre o organismo consoante a 
lei estabelecida por Chevreul em 1825, activaria as oxy-
dacões orgânicas, tornando mais exagerado o movimen
to circulatório e augmentando a cifra d'urea e acido car
bónico, resultado ultimo d'essas combustões. 

E' esta a opinião seguida por Z. Pupier em 1875 
no seu Estudo sobre as aguas de Vichy ; é ainda a opi
nião admittida por Murchison no seu Tratado clinico 
das doenças do fígado, parece ser a doutrina do profes
sor Trousseau quando, a propósito do bicarbonato de 
soda, diz que «a sua acpão sobre o sangue consiste em 
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tornal-o mais fluido e mais apto a absorver oxygenio. 
0 sangue experimenta aqui essa lei descoberta por Che-
vreul, que os alcalis favorecem a oxydação das matérias 
orgânicas.» 

Para alguns d'estes a cachexia alcalina, facto impos
sível de negar em dadas condições, é considerada como 
um phenomeno toxico devido ao uso habitual ou acci-
dentalmente exagerado d'estes medicamentos. 

Para os adversários de Mialhe, a medicação alcalina 
tem como resultante physiologica um enfraquecimento 
das combustões nutritivas, cuja manifestação, sendo 
naturalmente subordinada ás perturbações efectuadas 
na crase sanguínea, é susceptível de conduzir por uma 
accentuacão progressiva a apparição dos accidentes ca-
cheticos. 

Procedendo á analyse das duas opiniões citadas ve
jamos qual a que concentra em si maior numero de mo
tivos para merecer a nossa preferencia. 

A theoria de que Mialhe se constituiu principal pro-
pugnador não tem por si a experimentação no homem 
ou nos animaes, nem se conforma com os resultados da 
observação clinica. Baseada na lei das oxydações orgâ
nicas, estabelecida por Ghevreul, presente-se desde logo 
a pouca firmeza do seu fundamento. Não podemos de 
facto identificar o que se passa n'essas experiências com 
o papel que a medicação alcalina deve representar no 
seio da economia humana. A disparidade de meios ani
quila todo o valor da comparação, e não pôde por isso 
ser ella adduzida como argumento serio em favor do 
poder oxydante que lhes foi attribuido. 

Por outro lado, os serviços prestados por esta or
dem de medicamentos no tratamento da glycosuria dia-
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betica, estão longe de validar a idea que presidiu á sua 
administração e ao uso exagerado que d'elles se fez. 

Différentes experiências de Poggiale vieram mostrar 
que cães nutridos com substancias azotadas, feculentas 
ou saccharinas, addicionadas de fortes proporções de bi
carbonato de soda, offereciam tanto assucar no seu san
gue como aquelles que não tinham usado do sal alcali
no. Por outro lado, havendo-se injectado uma mistura de 
glycose e bicarbonato de soda no sangue d'um coelho, 
o animal appareceu glycosurico, não obstante o produ-
cto alcalino concomitantemente administrado. 

Demais, se formos percorrer as diversas theorias pa-
thogenicas aventadas a propósito da diabete saccharina, 
fácil nos será ver desde logo cada auctor interpretar a 
acção alcalina conforme a doutrina especial que profes
sa a tal respeito. Se o assucar desapparece ou diminue 

^ob a influencia d'um tratamento alcalino, não é pela 
acção oxydante que este desempenha em frente do or
ganismo, diz C. Bernard, mas em consequência da acção 
d'um fermento diastasico. 

Pavy e Lomikowsky pensam que o proveito tirado 
d'esta medicação no tratamento da diabete se refere á 
diminuição por ella determinada na producção do fer
mento diastasico, que transforma em assucar a mate
ria glycogênica. 

Outros, a exemplo de Bretet e Cornillon, crêem 
que tal classe medicamentosa restringe o poder sac-
charificante dos liquidos diastasicos, fundando-se para 
isso em que, addicionando uma mistura de saliva e 
amido a uma solução alcalina, se obtém uma quanti
dade insignificante d'assucar mesmo no fim de muitos 
dias. 

* 
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Para os pathologistas que professam doutrinas gas-
tro-enterogenicas a interpretação do papel therapeutico 
é différente. 

Pensando que a diabete não passa d'uma simples 
dyspepsia, Charvet admitte que os alcalinos são favo
ráveis á cura da doença sobretudo pela acção estimu
lante que exercem sobre as secreções gastro-intesti-
naes e sobre a secreção hepática. 

Lecorché localisa também nas vias digestivas a ac
ção primordial dos alcalinos, e attribue o beneficio por 
elles produzido á maior facilidade do trabalho digesti
vo e ao exagero da absorpção intestinal. 

Era também este proximamente o modo como com-
prehendia o seu aproveitamento na doença, o sábio 
professor Gubler. Eliminando-se activamente pelas se
creções alcalinas da economia, sueco pancreatico, bile, 
saliva, modificando estes líquidos e augmentando a ac
tividade orgânica dos epithelios, eis a maneira porque 
a medicação alcalina desempenharia o seu papel de 
modificadora favorável nas situações diabéticas. 

Pelas rápidas considerações que ahi ficam expendi
das, mostra-se bem frisantemente que a acção mais ou 
menos proveitosa para estes estados, reconhecida pela 
clinica, do uso da alcalisação, não implica à fortiori a 
veracidade das doutrinas de Mialhe. 

Se não houvesse por isso a invalidal-a as expe
riências de C. Bernard e Becquerel, que viram o san
gue do diabético tão alcalino como o do homem são, 
se não houvesse as experiências importantes de Pog-
giale, teríamos as considerações precedentes demons-
trando-nos que a natureza da glycosuria diabetica não 
é suficientemente conhecida para que a sua debella-

• 
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ção n'utn ou outro caso nos possa esclarecer sobre a 
acção physiologica dos medicamentos empregados. 

Ë conveniente ainda saber-se que se encontra for
malmente enganado todo aquelle que suppuzer n'estes 
agentes virtudes curativas. Ê certo que auxiliam a cura 
da doença quando se prescrevem a par d'um regimen 
conveniente e nas proporções devidas, mas são por si 
sós insufflcientes para estabelecer uma cura solida. 

O próprio Mialhe no seu Tratado de chimica appli-
cada d physiologia fornece uma prova irrefragavel das 
nossas asserções. 

A despeito do papel verdadeiramente heróico des
empenhado, segundo elle, pelos medicamentos alcali
nos no tratamento da glycosuria diabetica, não deixa 
de recommendar, para o conseguimento mais fácil 
d'um resultado favorável, o uso de vários outros 
meios. 

Ordena o exercício, os exforços musculares, a ha
bitação no meio d'um ar vivo e puro, banhos de va
por, fricções seccas, abstenção do regimen feculento, 
etc., como condições valiosas que se juntam á influen
cia benéfica da alcalisação para coroar de êxito o tra
tamento instituído. 

Vê-se pois ainda quanto será difficil descriminar 
n'esta extrema complexidade de therapeutica a parte 
exacta que cabe a cada um dos factores na producção 
do resultado final. 

Fazendo-nos sentir ainda a grande abundância com 
que se produzem os ácidos nas vias digestivas dos in
divíduos diabéticos, e sabidas as reacções que natural
mente se passam no laboratório gastro-intestinal entre 
os ácidos ahi existentes e os carbonatos alcalinos, faz-

* 



48 

nos suppôr na resolução do problema a intervenção 
d'um novo factor. 

Se dissermos ainda que ha clínicos, de cuja capa
cidade a ninguém será dado duvidar, que proscrevem 
inteiramente o regimen alcalino do tratamento anti-dia-
betico como inutil senão acompanhado de prejuízos 
mais ou menos graves, teremos mostrado bem a pou
ca consideração e solidez do argumento de Mialhe. 

Na apreciação exacta da acção physiologica dos me
dicamentos alcalinos convém tomar sempre em conta 
a dose mais ou menos elevada do producto adminis
trado e as condições especiaes em que se faz essa ad
ministração. 

Sabendo-se, como já disse e terei ainda occasião 
para repetir, que os carbonatos alcalinos em pequenas 
doses se transformam em chloruretos no reservatório 
estomacal, comprehender-se-ha desde logo o facto fa
vorável á primeira vista ás ideias de Mialhe e na ap-
parencia pouco cohérente com a doutrina que profes
samos. 

Achar-se-ha talvez no mesmo conhecimento a razão 
do aproveitamento dos diversos preparados alcalinos 
em alguns casos de glycosuria diabetica. Esse facto 
poderei exprimil-o dizendo: que a medicação alcalina, 
usada com moderação e durante pouco tempo não pro
duz os effeitos perniciosos de que se tem arguido, mas 
ao contrario favorece o trabalho digestivo, activa a cir
culação, eleva a cifra thermometrica e melhora em ul
tima analyse a nutrição geral. 

Esta circumstancia, que os correligionários de Mia
lhe levam á conta da acção hyperglobulisante e oxi
dante dos medicamentos alcalinos, deve ser única e 
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exclusivamente referida á influencia reconstituinte 
dos chloruretos gerados na cavidade gástrica e leva
dos ao meio sanguíneo pelas vias da absorpção intes
tinal. 

Diz-se também que varias aguas alcalinas podem 
ser usadas em larga escala e durante muito tempo 
sem que sobrevenham as perturbações imputadas aos 
saes alcalinos propriamente ditos. 

Rabuteau nos seus Elements de thérapeutique 
cita-nos o exemplo d'um chimico de Paris, que indo a 
Vichy fazer uso d'um tratamento alcalino por virtude 
da diatjiese urica de que estava acommettido, se re-
sentiu por forma tal que só uma robusta organisação 
pôde dar motivo do restabelecimento futuro da sua 
saúde tão profundamente deteriorada. 

Como este a sciencia archiva hoje factos numero
sos em que um tratamento alcalino inopportuno ou 
muito prolongado tem produzido os mais sérios desar
ranjos, tornando os indivíduos, a elle sujeito, fracos, 
pallidos, sem aptidão para qualquer trabalho physico 
ou intellectual, emfim n'um verdadeiro estado de 
chloro-anemia pronunciada. 

Abstrahindo, porém, d'esses différentes casos, eu 
poderei facilmente ainda reduzir ao seu justo alcance 
a importância d'esté argumento. 

Consultando alguns trabalhos que modernamente 
teem sido apresentados com relação á influencia das 
aguas de Vichy e outras fontes alcalinas, é-nos forçoso 
até certo ponto confessar o facto, visto mostrar-nos 
consideravelmente extensa a lista dos indivíduos, que, 
offerecendo por motivo de padecimentos diversos este-
elemento mórbido commum — anemia e inferioridade 

4 
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nutritiva, teem visto a sua saúde reconstituir-se, e por 
vezes d'um modo b»m prompto. 

Ê todavia preciso notar-se uma circumstancia im
portante ; o aperfeiçoamento nutritivo só se consegue 
mediante o uso da agua alcalina, e a administração' 
pura e simples dos medicamentos alcalinos conduz, 
sempre que se realisam determinadas condições, a um 
resultado contrario. 

Devemos ter sempre em consideração que as aguas 
mineraes d'aquella espécie não representam simples 
soluções alcalinas, mas possuem uma constituição bem 
mais complexa que os alcalinos das pliarmacias. 

Os effeitos reconstituintes e hematinicos das aguas 
mineraes não devem pois ser referidos exclusivamente 
a um ou outro dos seus princípios componentes; a 
variabilidade dos seus elementos constituintes, impli
cando uma extrema complexidade d'acçao, deve ser 
devidamente considerada na interpretação do resulta
do final. Mais nos convenceremos ainda d'esta verda
de se.attendermos aos diversos princípios mineraliza
dores a que as différentes aguas d'esta natureza de
vem a sua acção. 

Além dos différentes saes que representam a es
pecialidade alcalina, encontram-se outros elementos, 
que, pelas suas qualidades reconstituintes, podem bem 
compensar ou ainda destruir os effeitos por ventura 
cachectisantes dos primeiros. 

0 ferro, parte componente do glóbulo rubro, cuja 
importância nos phenomenos hematinicos não carece 
de demonstrar-se ; o acido phosphorico, cujas combi
nações tribasicas desempenham segundo Paquelin e 
Jolly um papel predominante nos phenomenos physico-
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•chimicos que compõem o acto Irophico ; o arsénico, 
cuja propriedade reconstituinte é universalmente acceite, 
taes são alguns dos elementos que figuram na minera-
lisação das aguas alcalinas e a cuja influencia será 
justo referir uma parte da superioridade nutritiva por 
ellas determinada. 

Vejamos agora, depois d'havermos destruído as 
razões que serviam de fundamento a Mialhe e seus 
sectários, as provas experimentaes que nos conduzem 
a repellir aquella theoria e a professar uma doutrina 
perfeitamente opposta. 

Os medicamentos alcalinos não podem de facto ser 
considerados como ageutes d'oxydaçao, devendo antes 
olhar-se como verdadeiros moderadores nutritivos, já 
por não augmentarem a cifra d'urea e acido carbóni
co, já porque a circulação afrouxa em logar d'activar-
se, porque a cifra thermica desce em vez de subir. 

Ë esta a doutrina admittida por Rabuteau e por 
elle mesmo firmada com experiências proprias, de Bo-
ghoss Constant e de Ritter. 

A primeira experiência foi feita sobre Constant. An
tes de se proceder á administração do sal, cuja acção 
se procurava estudar, o individuo era collocado duran
te alguns dias em observação para por esta forma se 
tomar conhecimento da quantidade média das urinas 
excretadas, do estado das reacções geraes e da cifra 
d'urea contida no liquido urinário. A necessidade d'es
té procedimento é obvia. Assim Constant foi conserva
do n'esta situação por espaço de 8 dias, durante os 
quaes a média diária das urinas era de 1210 gram
mas, o estado das reacções da urina —acido, e a mé
dia d'urea de 19,^-67. 
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N'um segundo período de 10 dias, em que lhe foi 
administrado o bicarbonato de soda na dose quotidia
na de 5 grammas, a quantidade das urinas foi de 
1188 grammas, a reacção urinaria muito pouco acida, 
a cifra d'urea 17,^-96. 

Iguaes resultados se verificaram n'outra experiên
cia realisada sobre Rabuteau com o bicarbonato de so
da, e n'outra ainda feita sobre uma mulher com o bi
carbonato de potassa. 

Além dos phenomenos que foram apontados, convém 
referir-se demais ainda o estado anemico pronunciado 
e a prostração de força muscular em que cahiram os 
indivíduos sujeitos á experimentação. 

Rabuteau experimentou ainda com o sesquicarbo-
nato d'ammoniaco. 

«A experiência, diz elle, foi dividida em três perío
dos de 5 dias cada um, durante os quaes segui um 
regimen idêntico, com a differença porém de que no 
periodo intermediário fiz uso do sal ammoniacal. Este 
medicamento foi tomado na dose de 2 grammas a» 
almoço, 2 grammas ao jantar e 1 gramma á noite.» 

Esta experiência, de cuja inteira transcripção me 
dispenso por vir citada com todas as minuciosidades 
desejáveis no livro de Rabuteau muito vulgarisado en
tre nós, leva aos seguintes resultados : 

0 sesquicarbonato d'ammoniaco, na dose adminis
trada, não occasionou modificação alguma na reacção 
normal das urinas. 

Isto não implica porém a impossibilidade de chegar 
a esse resultado, visto que a alcalisação se consegue 
sob a influencia de doses um pouco mais elevadas, 10 
grammas, por exemplo. 
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As urinas apresentaram-se levemente turvas, sem 
duvida por causa da formação d'uma pequena quanti
dade de phosphato ammoniaco-magnesico. 

A urea soffreu uma ligeira diminuição. 
É este o facto mais importante, porque estabelece 

uma analogia entre a acção d'esté composto sobre a 
nutrição e a que sobre ella exercem os outros carbo
natos alcalinos. Este effeito do medicamento continuou 
ainda durante os dous ou três primeiros dias do tercei
ro periodo. 

Vé-se pois, segundo a experiência citada e em har
monia com uma das observações de Huxham, que o 
sesquicarbonato d'ammoniaco possue sobre a nutrição 
effeitos análogos aos produzidos pelo bicarbonato de 
soda e bicarbonato de potassa. 

A conclusão a tirar dos elementos que ahi se en
contram apontados, de modo algum pôde ser favorá
vel ás doutrinas de Mialhe. 

Os saes alcalinos, diminuindo a proporção d'urea e 
acido carbónico, desde que as urinas diminuem d'aci-
dez ou se tornam alcalinas, determinando n'uni perio
do relativamente curto um estado d'anemia profunda e 
prostração de forças, não podem ser olhados como 
agentes d'oxydaçao, mas como verdadeiros moderado
res do trabalho nutritivo, susceptíveis de conduzir com 
o tempo a um estado de cachexia mais ou menos de
finido. 

Devo notar ainda que a moderação nutritiva gera
da pelo uso d'estes medicamentos se conseguiu median-
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te a administração de doses relativamente insignifican
tes. 

Era por isso d'esperar que, nas proporções elevadas 
em que eram empregados por Petit e por Mialhe, a ca
chexia alcalina fosse n'esses tempos frequentemente ob
servada. 

Mas porque motivo não assignalariam os clínicos 
este facto e não se oppunha uma barreira salutar a 
um abuso tão prejudicial? 

A razão é fácil d'encontrar-se. 
Sob a influencia de puras concepções theoricas e 

despresando inteiramente os dados da observação cli--
nica, referiam-se todos os estados cacheticos, observa
dos no curso da medicação alcalina, não á acção pro
longada ou desmedida do medicamento, mas única e 
simplesmente á doença para cujo tratamento elle era 
instituído. 

Assim, não era para estranhar que o professor 
Trousseau evocasse no seu protesto a cachexia dos 
antigos, visto que a moderna era tida á conta d'uma 
causa geradora différente e de modo algum era reve
lada pelos escriptores que se encontravam em condi
ções de mais facilmente a observar. 



ACÇÃO SOBRE A CIRCULAÇÃO E COLORIFICAÇÃO 

Nas experiências que precedentemente foram apon
tadas, devidas a Rabuteau, Constant e Ritter, a circu
lação, apreciada pelo exame do pulso, apresentava-se 
com uma actividade inferior á das condições normaes. 

Acompanhava, deveremos dizel-o, a evolução das 
perturbações nutritivas, sendo a frequência e força do 
pulso mais ou menos diminuídas conforme o grau mais 
ou menos avançado do definhamento trophico. 

A observação das modificações de circulação deter
minadas pelo uso da medicação alcalina no curso de 
différentes doenças inflammatorias, taes como rheuma-
tismo, pneumonia, etc., confirma perfeitamente aquel-
le modo de vêr, tornando mais frisante a sedação cir
culatória. 

Das modificações caloríficas outro tanto poderíamos 
dizer appellando precisamente para as mesmas fontes. 
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Comquanto era parte das experiências alludidas se 
não fizessem investigações therraometricas rigorosas, 
somos authorisados a affirmar, segundo o que foi ob
servado, que a cifra thermica devia descer abaixo do 
limite physiologico. Sob a influencia do bicarbonato de 
soda reconheceu-se uma diminuição de quatro décimos 
de grau, e, pelo uso do bicarbonato de potassa, um 
numero mais subido ainda. 

Nos casos especiaes que já temos mencionado, e 
onde o emprego das preparações alcalinas tem sido 
acompanhado d'uma restauração de forças, d'um cres
cimento da actividade nutritiva, revelado pela elevação 
da cifra d'urea, as modificações thermicas e circulató
rias são precisamente oppostas. Foi por isso que disse 
e repito ainda : a influencia dos alcalinos nas funcções 
circulatória e colorifica segue estrictamente a mesma 
corrente que as modificações do trabalho nutritivo. 



ACÇÃO SOBRE O SANGUE 

A diminuição da massa globular do sangue, nos 
indivíduos sujeitos á influencia dos agentes alcalinos, 
é um facto que actualmente me parece averiguado, 
não obstante as rasões com que vários pharmacologis-
tas teem pretendido contrarial-o. 

Desde muito que a observação clinica o tem cate
goricamente assignalado, e hoje numerosas experiên
cias directas vem confirmal-o por modo irrecusável. 

Cinco estudantes, bem constituídos foram, sob a 
direcção de Loffler, submetlidos á experimentação. Ten
do usado por espaço de 8 a 10 dias de medicamentos 
alcalinos na dose progressiva de 1 a 8 grammas, re-
conheceu-se que, passado esse tempo, o sangue tirado 
das veias manifestava importantes modificações relati
vamente aos caracteres com que se apresenta nas con
dições normaes. As hematias eram mais pallidas que no 
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estado physiologico ; os glóbulos brancos augmentados 
de numero e de volume ; as matérias gordas em me
nor proporfão, e o coagulo dotado de menos firmeza e 
elasticidade. 

O dr. Climent, procurando resolver esta parte tão 
interessante da acção dos alcalinos, emprehendeu ex
periências • cujos resultados foram inteiramente con
formes aos que já assignalei. 

Em cada uma d'ellas o abaixamento numérico dos 
glóbulos rubros foi o resultado constante da adminis
tração do preparado alcalino submettido ao estudo. 

Notou-se apenas uma differença que por forma al
guma nos poderá causar estranheza : é a intensidade 
e rapidez do apparecimento da hypoglobulia, variáveis 
segundo as diversas preparações sobre que versaram 
os ensaios do illustre experimentador. 

Assim é que o bicarbonato de soda, particularmen
te interessante pela sua elevada importância therapeu-

1 l.a experiência — Substancia ingerida: bicarbonato de 
soda. 

Oito dias de regimen uniforme tendo o cuidado de deter
minar o numero dos glóbulos vermelhos e brancos por millime
tre cubico. 

Numero dos glóbulos rubros—4//63i//400 por millimetre cu
bico. 

Quarenta e oito grammas de bicarbonato de soda em 6 dias, 
na dose de 2 grammas em 80 d'agua, quatro vezes por dia. 

Sexto dia. — Numero dos glóbulos rubros — 3^280^400 por 
millimetre cubico. 

Differença: 4,/531/AOO-3,/28O,/j0O = l,2Sl//OOO glóbulos 
rubros por millimetre cubico. 
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tica, exerce uma acção hypoglobulisante considerável 
em doses que não podem reputar-se exageradas. 

A despeito, porém, da evidencia das provas expe-
rimentaes adduzidas em pró do effeito hypoglobulisan
te dos medicamentos alcalinos, vários pharmacologis-
tas professam n'esta parte uma doutrina completamen
te opposta. Não ficamos por isso surprehendidos; a ana
lyse da influencia alcalina sobre o processo nutritivo faz-
nos prever naturalmente n'este outro campo a mesma 
divergência d'opinioes. Os elementos com que procu
ram justificar as suas afSrmações são, todavia, como 
iremos vêr já, destituídos de fundamento solido para 
que devamos conceder-lhes a importância reclamada 
pelos seus ardentes propugnadores. 

Zenon Pupier, n'um trabalho publicado em 1875 
relativo á acção das aguas de Vichy sobre a composi-

Foi preciso um espaço de 8 dias para reparar este abaixa
mento globular. 

2.a experiência — Substancia ingerida : carbonato de li-
thina. 

Dez dias depois da ultima dose do bicarbonato de soda, 
numero dos glóbulos rubros — 4,/5Sl//400 por millimetre cubico. 

Seis grammas de carbonato de lithina em 4 dias. Dousdias 
a um gramma, outros dous a dous grammas, cada dose dissol
vida em 100 grammas d'agua de Seltz. 

4.° dia. — Numero dos glóbulos rubros — 3^34^200 por 
millimetre cubico. 

Differença : 4//551//400 — 3/;854,/200=697/,200 glóbulos ru
bros por millimetre cubico. 

Cinco dias depois da ultima dose, o sangue tinha readqui
rido a proporção globular normal. 
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ção do sangue, aponta ura caso que na realidade pa
rece, ao menos á primeira vista, conformar-se pouco 
com o resultado experimental do dr. Climent. Mas a 
opposição formal, que uma critica menos rigorosa po
deria descobrir em principio, não existe realmente, e, 
com os elementos que já temos alcançado, ser-nos-ha fá
cil determinar com precisão o motivo de taes differenças. 

Eis o caso. 
Um homem de 47 annos d'idade ingere ha 28 an-

nos uma dose quotidiana de 16 a 20 grammas de bi
carbonato de soda no estado anhydro, repartida por 
quatro vezes, não havendo soffrido durante tão exten
so período longas iuterrupções. 

Pois apezar d'um uso tão constante da medicação 
alcalina, não é possível descobrir n'elle circumstancia 
alguma susceptível de fazer suppôr um estado anemi-
co, e muito menos cachetico. 

O dr. Pupier, dispondo-se a tirar do caso todo o 
partido possível para o seu fim, longe de se contentar 
com simples apparencias, procurou apreciar mathema-
ticamente o estado globular do sangue. 

Auxiliado por Toussaint e Tripier, e servindo-se do 
conta-globulos de Mallassez, reconhece, não a existên
cia d'hypogiobulia, mas um estado precisamente op-
posto, visto que o numero dos glóbulos rubros em 
cada millimetro cubico excedia proximamente em um 
milhão a cifra normal. 

O individuo apontado pelo dr. Pupier estava, não 
pôde negar-se, em condições extremamente excepcio-
naes, não sendo licito por esse motivo tirar do facto 
as conclusões estabelecidas pelo denodado defensor da 
hypergbobulia alcalina. 
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Poderia muito racionalmente invocar aqui, no inten
to d'explicar a desconformidade do resultado, um es
tado d'idiosyncrasia particular, inhérente ao individuo 
observado, circumstancia com frequência verificada 
para muitos outros medicamentos. Mas nem tanto me 
parece necessário; as funccões digestivas não se exer
ciam com regularidade, um catarrho chronico do estô
mago traduzindo-se entre outros symptomas por pijro-
sis, nauseas, anorexia, etc., eis a situação mórbida em 
que se encontrava o sujeito assignalado e que recla
mava o uso da medicação alcalina. 

0 bicarbonato de soda, administrado à larga em 
circumstancias d'esta ordem, restaurando por certo as 
funccões digestivas, transformando-se em grande parte 
por virtude da coudicção pronunciadamente acida das 
secreções gástricas, augmentando o appetite, moderan
do a pyrosis, combatendo os vómitos, activaria a evo
lução nutritiva fornecendo assim os elementos indis
pensáveis ao pbenomeno assimilador. 

As reacções passadas na cavidade gástrica entre o 
sal alcalino e as secreções proprias d'esta viscera, des
viadas do seu estado normal, deveriam modificar as con
dições em que o bicarbonato sodico seria absorvido por 
um individuo são. 

Para apreciar rigorosamente a acção pharmaco-dy-
namica d'uma substancia, diz Lalaubie, «il faudrait sui
vre chacune des étapes que ces substances parcourent 
avant de se mêler au sang, rechercher chacun des 
phénomènes que leur présence éveille, au sein des tis
sus, dans chacune de ces étapes, étudier les transfor
mations, les réactions qui s'y lient; enfin s'ils viennent 
à passer dans les sécrétions et les excrétions, détermi-
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ner les conditions physiques, chimiques et fonctionnel
les auxquelles donne lieu leur présence.» 

Transcrevi estas conceituosas palavras do dr. La-
laubie, por crêr que na falta de consideração ao con
selho que n'ellas se expende vai o motivo de se trazer 
a campo aquelle e outros casos como elementos de
monstrativos da hyperglobulia. A acção physiologica foi 
injustamente confundida aqui com a acção therapeutica. 

Uma outra circumstancia, sobre que já insisti pre
cedentemente, vem ainda difficulûr a apreciação da in
fluencia physiologica da medicação alcalina; refiro-me 
á dose mais ou menos elevada da substancia adminis
trada. Está aqui também o motivo principal sobre que 
se estribam os defensores da hyperglobulia para recu
sar como resultante physiologica a existência da ane
mia alcalina. 

Quando ura individuo em condições normaes faz uso 
durante pouco tempo d'um agente qualquer d'aquella 
medicação, longe de se verificarem os effeitos anémian
tes assignalados pela experimentação de Loffler e Gli-
ment, reconhece-se um facto precisamente opposto. Em 
vez de apresentar esse aspecto pallido, essa prostração 
de forças, essa inacção physica e intellectual, mostra-se 
robusto, sanguíneo, disposto ao trabalho; offerece em 
ultima analyse traços bem evidentes d'um melhoramen
to de saúde. 

Como conciliar agora este fado, diariamente authen-
ticado pela observação, com o modo de vêr que nos 
inclinamos a admittir, por ser o resultado d'experien-
cias bem dirigidas? 

Desde que os importantes trabalhos de Rabuteau 
vieram illuminar em muitos pontos o vasto campo da 
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therapeutica, está definido o motivo d'aquella descon
formidade apparente. 

Como n'outro logar fizemos sentir já (releve-se-nos 
aqui a repetição), o producto alcalino, antes de passar 
ao sangue pelas vias da ab^orpção intestinal, tem que 
se demorar por mais ou menos tempo na cavidade gás
trica e soffrer alri a influencia modificadora das secre
ções normaes d'esté órgão. 

Admittindo, segundo os dados mais authorisados da 
sciencia actual, que o acido chlorhydrico é o producto 
a que deve o sueco gástrico a sua reacção habitual, 
nada é para estranhar que, estando tal agente em conta
cto directo com o sal alcalino, se effectuera as reacções 
chimicas proprias. 

Segundo uma das leis estabelecidas por Berthollet, 
relativas á acção mutua dos ácidos e dos saes, o acido 
chlorhydrico em presença d'um sal alcalino, cujo acido 
componente é gazoso á temperatura ordinária, deter
mina inevitavelmente a sua decomposição, formando-se 
acido carbónico, que é posto em liberdade, e um chlo-
rureto de base alcalina. 

Não desconheço o perigo e a falta de rigor com que 
muitas vezes se procede, approximando o que se pas
sa nos laboratórios chimicos, entre os diversos produ-
ctos experimentados, do que deverá passar-se nas pro
fundezas do organismo, sem attender à influencia mo
dificadora dos différentes meios orgânicos. Tenho na mais 
subida consideração esta diversidade de circumstancias; 
mas no caso de que actualmente nos vamos oceupan-
do, creio que tal heterogeneidade de meios não preju
dica por modo sensível o resultado das reacções men
cionadas. 
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Assentes estas razões, indispensáveis ao fim que nos 
propomos, ser-nos-ha desde agora fácil estabelecer o 
motivo por que os saes alcalinos, quando usados em pro
porções moderadas, desmentem oeffeito auemiante que 
uma experimentação bem ordenada lhes tem attribuido. 

Seguindo, como se vê, n'esta parte as doutrinas de 
Rabuteau, responderei, conforme o fiz já precedente
mente, que sendo pequena a dose do producto ingeri
do é inteiramente neutralisada pelo acido chlorhydrico 
contido no sueco gástrico, e que tal reacção livra a eco
nomia da influencia hypoglobulisante do carbonato alca
lino para a collocar sob a acção d'um chlorureto de só
dio, de potássio, de lilbio ou outro, que tem sobre ella 
um poder corroborante accentuado, já por estimular di
rectamente a actividade das funeções digestivas, já pela 
sua influencia propria quando no interior do meio san
guíneo. 

Tem-se invocado também em favor da hyperglobu-
lia alcalina o proveito colhido pelo uso d'esta medica
ção no tratamento de vários estados mórbidos, caracte-
risados por tendências anemicas mais ou menos pro
nunciadas. 

Se os alcalinos exercem uma acção hypoglobuli
sante tão considerável, que motivo justifica o seu em
prego em largas doses no curso d'um rheumatismo ar
ticular agudo? 

Ta! é a pergunta que vulgarmente se formula como 
sendo um elemento pouco favorável ao resultado expe
rimental de Loftier e Climent. 

Pela minha parte creio que o facto tem uma expli
cação bem racional, que de modo algum invalida aquel-
le resultado. 
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Segundo Jaccoud, a hypoalburainose e a hypoglo-
bulia, que constituem a anemia rheumatica, sendo tan-
to mais precoces e accentuadas quanto maior é o nu
mero das articulações affectadas, tem a sua explicação 
no processo mórbido local. Este suspende a funcção 
hematopoietica dos tecidos connectivos articulares, e 
d'ahi uma anemia bypoglobular que apparece, mesmo 
nos indivíduos robustos, após alguns dias da doença. 

Ë possível que não seja este o factor exclusivo na 
génese do phenomeno, e que outras circumstancias, 
por emquanto indeterminadas, venham auxiliar a sua 
producção. Mas, se não deve ligar-se-lhe o caracter 
d'elemento único ou dominante, alguma parte tem com 
tudo de conferir-se-lhe na manifestação dos accidentes 
anemicos. 

Sendo assim, coroprehende-se naturalmeute o bene
ficio da medicação alcalina no curso d'aquella doença. 

Em virtude do poder fluidilícante, exercido sobre o 
sangue por esta ordem de medicamentos, a phlegmasia 
locale notavelmenfe beneficiada, os tecidos connectivos 
articulares readquirem uma parte do seu poder sanguini-
flcador, e e;n taes condições é fácil de ver que se os pro-
ductos alcalinos corapromettem até certo ponto a vita
lidade dos glóbulos rubros, abrem nos órgãos hemato-
poielicos uma fonte de compensação sufficientemente 
abundante para obstar á accentuação do estado ane-
mico. 

Temos mostrado as diversas razões que militam em 
favor da doutrina que confere um poder anémiante á 
medicação alcalina, opinião que abraçamos por mais 
conforme com os resultados da observação e da expe
riência; temos da mesma sorte reconhecido a fraqueza 

s 
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dos diversos argumentos com que procuraram contra-
rial-a. 

Mas— perguntar-se-ha naturalmente desde que o 
problema se encontra n'estes termos—qual o modo 
porque o carbonato alcalino gera a anemia? 

E' impossível responder categoricamente a esta 
pergunta, e além da simples constatação do facto, pou
co mais nos será dado avançar sem cahir n'um campo 
d'affirmaçôes indemonstraveis. 

Nas experiências do dr. Climent nem sempre tudo 
se passou nas circumstancias mais convenientes a uma 
precisão completa do resultado experimental. Perda de 
appetite, sensações penosas no cpigastro, regurgitações 
acidas e vómitos, taes são as perturbações assignaladas 
pelo illustre experimentador, as quaes pela solidarie
dade das diversas funcções orgânicas poderiam com-
prometter a nutrição geral, a ponto d'occasionar um 
verdadeiro estado d'anemia, como aquelle que tem sido 
mencionado. 

Tomando na mais alta consideração as conceituosas 
palavras do dr. Lalaubie, precedentemente apontadas, 
não quero regeitar em absoluto a influencia que esta 
desordem das primeiras vias tenha podido exercer so
bre a apparição do estado chloro-anemico. A prompti-
dão, porem, com que semelhante estado se manifesta, 
a sua existência iudependente de qualquer desarranjo 
apparente das vias digestivas, faz-nos acreditar que o 
effeito hypoglobulisante dos medicamentos alcalinos se 
refere a uma acção mais intima d'estes agentes. 

Mas será pela exageração da actividade funccional 
dos glóbulos rubros, cuja vida é por esta forma enor
memente encurtada, que os alcalinos conduzem á hy-
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poglobulia, ao estado aplastico do sangue, á cachexia 
serosa, ás hemorrhagias, á anasarcha? 

Não devemos acredital-o. 
Se assim fora, na circulação deveria manífestar-se 

um exagero d'actividade, a cifra thermometrica mostrar-
se-hia mais subida, e a proporção d'urea no liquido 
urinário, que marca rigorosamente o grau de activida
de das combustões orgânicas, apresentar-se-hia em es
cala superior. Nada d'isto porem acontece, e tal cir-
cumstancia leva-nos a rejeitar a opinião aventada, por 
isso que a observação está em desacordo com as le
gitimas conclusões que d'ella se deduzem. 

Gubler, nos seus Commentarios therapeuticos, fal. 
lando a propósito do bicarbonato de soda, e tendo 
posto de parte a ultima opinião citada, exprime-se 
assim: «Eis como eu comprehendo o encadeamento 
dos phenomenos. Ao passo que os saes de soda abun
dam no soro, os saes de potassa predominam ao 
contrario nas hematias, e são também, como o ferro, 
necessários á constituição d'estes organites e ao seu 
funccionalismo regular. Augmentar em excesso a quan
tidade do bicarbonato sodico no sangue, forçar os gló
bulos rubros a impregnar-se d'elle e fazer-lhes aban
donar, por influencia das massas, uma parte dos seus 
compostos potássicos, é pól-os na impossibilidade de 
preencher as suas funcções d'hématose, ou mesmo 
condemnal-os a morrer prematuramente. Assim se ex
plicaria a diminuição da combustão respiratória e da 
coloriDcação, depois a desglobulisação, a cachechia se
rosa, as alterações orgânicas geraes». 

A explicação, expendida n'estas palavras pelo emi
nente pharmacologista a que nos referimos, applica-se 

* 
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exclusivamente aos carbonatos sódicos, deixando de 
parte todos os demais carbonatos alcalinos em cuja 
acção pliysiologica se conta a anemia como um resul
tado mais ou menos promptamente manifestado. 

Ê crivei que tal influencia se faca sentir para o 
bicarbonato de soda como um dos motivos da rápida 
hypoglobulia que este sal determina ; mas não se ex
clue ipso facto qualquer outro modo d'acçao, por cujo 
intermédio, os saes alcalinos possam occasionar o es
tado chloro-anemico assignalado pela observação clini
ca e pela experimentação. 

Abstrahindo de toda e qualquer interpretação que 
se queira dar d'esté resultado, creio estarmos apenas 
auctorisados a afflrmar que não é por uma exaltação 
do funccionalismo regular dos glóbulos vermelhos, por 
um desiquilibrio entre a actividade funccional exage
rada e o movimento formador, mas attacando-os dire
ctamente, compromettendo-lhes a integridade normal, 
tornando-os inaptos a preencher as funcções próprias 
que os alcalinos chegam a determinar o estado d'ane-
mia. Alem d'isto nada mais de certo será possível 
avançar. 

Não é só a acção hypoglobulisante que se tem at-
tribuido ao uso dos medicamentos alcalinos ; uma acção 
fluidificante, mais ou menos enérgica, lhes tem sido 
também imputada. 

Concebida já por Silvius em meio do século 17.°, 
tentou-se modernamente demonstrar esta fluidificação 
com experiências numerosas, nas quaes os alcalinos 
eram directamente misturados com o sangue extrahi-
do dos vasos. 

Estas experiências, em rasão da extrema diversi-
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dade de condifões em que se réalisa a acção dos al
calinos sobre o sangue, pouca confiança podem mere-
cer-nos. 

Para aniquilar, de resto, todo o valor que lhes po-
dessem ter conferido, bastaria recordar que o mesmo 
resultado se tem conseguido com outros diversos rea
gentes, que ninguém até hoje se lembrou representar 
com propriedades fluidificantes. 

Isto não quer dizer, todavia, que me inclino a re-
geitar esta qualidade inhérente á medicação alcalina; 
pelo contrario, admitto-a, porque a isso me authorisam 
a experiência de Lofïler e os resultados da observação 
clinica. 

Em tempos já bem distantes da epocha actual, a 
medicina, comquanto não fosse influenciada por uma 
noção bem definida das qualidades physiologicas d'es-
tes agentes, lançava mão d'elles para combater deter
minados estados pathologicos caracterisados por um 
processo inflammatorio. 

A sciencia d'hoje reconhece-lhes ainda esta quali
dade, e refere (bem racionalmente, me parece), os be
nefícios auferidos em diversas situações phlegmasicas 
onde ha tendências á coagulação e á hyperplasia, do 
mesmo modo que a regressão de diversos engorgita-
mentos chronicos, a este poder fluidiflcante já assigna-
lado pelos antigos. 

Mas não será supérfluo fallar aqui d'esté caracter 
dos alcalinos? Não será menos rigoroso affastar a 
acção hypoglobulisante d'esté poder fludificante ? Não 
serão por ventura a hypoglobulia e a fluidificação dous 
factores correlativos ? Nem é supérfluo nem menos ri
gorosa a separação estabelecida, porque não existe ne-
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cessaria e absoluta correlação nos dous estados expos
tos, porque a hypoglobulia não implica o poder fluidi-
flcante. 

Em doenças que se traduzem por uma diminuição 
mais ou menos notável das hemalias, pode encontrar-
se indifferenlemente uma tendência á coagulação e á 
hyperplastia, ou um estado de fluidez exagerada. As 
affecções rheumaticas, a que já precedentemente allu-
di, fornecem um exemplo frisante da veracidade d'esta 
asserção. 

E' impossível ainda hoje determinar in totó as con
dições physiologicas que presidem á acção fluidiflcante; 
mas, sendo crivei ainda assim que a flbrina desempa-
nha o papel mais importante n'esses phenomenos d'hy-
perplastia, tem-se comprehendido bem a rasão da au
tonomia dos dous estados. 

Hypoglobulia e fluidificação, eis os factos por que 
se define a acção dos alcalinos sobre o sangue. 



ACÇÃO SOBRE AS SECREÇÕES E EXCREÇÕES 

Já falíamos n'outro logar da influencia que os me
dicamentos alcalinos exerciam sobre o estado das se
creções gástricas em virtude da acção directa por el
les effectuada no reservatório estomocal. Não insistirei 
mais. 

O exame das modificações da excreção urinaria, 
sobre tudo no que respeita á sua composição, tem cha
mado a attenção de quasi todos os experimentadores, 
em consequência dos importantes esclarecimentos que 
tal analyse pode fornecer á legitima solução do pro
blema physiologico, marcando rigorosamente o grau 
mais ou menos elevado da actividade nutritiva. Já ti
vemos occasião de fallar d'esta ordem de modificações; 
agora restringir-nos-hemos exclusivamente às variantes 
quantitativas de que pode ser origem a influencia dos 
preparados alcalinos. 
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Segundo as experiências de Rabuteau e outros, 
mais que uma vez citados no decurso d'esté trabalho, 
qualquer dos agentes da medicação estudada não pos-
sue os effeitos diuréticos que n'outro tempo lhes attri-
buiram. Ao contrario do que poderíamos imaginar, re-
conhece-se constantemente uma diminuição do liquido 
excretado, a menos que as urinas não adquiram uma 
reacção alcalina, caso em que a diurese é ligeiramen
te augmentada. Ora, como esta circumstancia só pode 
conseguir-se mediante a intervenção de doses relativa
mente muito elevadas, só devemos esperar d'elles a 
manifestação do effeito diurético quando subministrados 
em taes condições. 

Varias outras secreções por onde se opera o traba
lho eliminador são influenciadas pelo regimen alcalino. 

Eliminando-se pela mucosa das vias aerias, as secre
ções tornam-se mais fluidas, e os movimentos do epithe-
lio vibratil mais activos. Ë a estes elementos que con
vém referir o immenso proveito que se colhe d'esta 
ordem medicamentosa no tratamento das bronchites 
chronicas. 

A bile é também uma das secreções mais influen
ciadas pelos saes alcalinos em rasão da parte que lhe 
é conferida na sua eliminação. Torna-se mais alcalina 
que nas condições normaes, e adquire maior fluidez 
em rasão do poder dissolvente que os alcalinos pos
suem em relação ao muco n'ella contido. 

As virtudes therapeuticas, pois, d'esta classe medi
camentosa no tratamento da cholelithiase não se refe
rem á capacidade inhérente aos alcalinos de dissolver 
a cholesterina, mas á fluidificação do muco, susceptí
vel d'aggregar um numero variável de pequenos cal-
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culos biliares, reunidos entre si para formar cálculos 
volumosos e de difflcil eliminação. 

A pelle constitue também um dos emunctorios da 
eliminação alcalina. A acção dissolvente de que já te
mos fallado por vezes faz-se sentir ainda sobre as se
creções do revestimento cutâneo, quasi como se o me
dicamento fosse sobre elle directamente applicado. É 
precisamente a esta acção dos preparados alcalinos, 
despertada pela influencia da sua passagem pelas vias 
cutâneas, que se devem referir em parte os benefícios 
colhidos no tratamento de varias dermatoses. 



CONCLUSÕES 

Em doses inferiores, a medicação alcalina possue 
qualidades reconstituintes. Estas subordinam-se ás reac
ções que se verificam no tubo digestivo. 

Em doses mais elevadas, desde que pode manifes-
tar-se a acção propriamente alcalina, em virtude da 
penetração em natureza no meio sanguíneo de qual
quer dos seus agentes, o efeito é différente e dirige-se 
primordialmente sobre o sangue, cujas condições nor-
maes se modificam. 

Essas modificações consistem n'um augmento da sua 
fluidez e na diminuição dos glóbulos rubros. A dimi
nuição não procede do exercício d'uma actividade mais 
exagerada, mas d'uma espécie de trabalho degenerati
vo. Todas as perturbações nutritivas estão dependen
tes d'esta acção fundamental. 

A cachexia alcalina não é uma chimera. Posto que 
actualmente muito rara, é a consequência necessária da 
influencia prolongada d'estes agentes. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia — As fibras de Remak são tubos nervosos sem 
myelina. 

Physiologia — A saliva pura não tem poder sacchariflcante. 

Pathologia geral — Na etiologia das hemorrhagias não ad-
mittimos as grandes variações da pressão atmospheriea. 

Materia medica — Não é indifférente o emprego das aguas 
mineraes naturaes, ou dos preparados pharmaeeuticos que mais 
ou menos se lhes assemelhem pela sua composição. 

Pathologia externa — A mammite suppurada, consecutiva 
ás excoriações do mamelão, não tem por intermédio forçado o 
engorgitamento leitoso. 

Medicina operatória — No tratamento das ophtalmias sym-
pathicas preferimos a enucleação á secção dos nervos óptico e 
ciliares. 

Pathologia interna —A phtysica não é doença contagiosa. 

Anatomia pathologica — As matérias albuminóides dos 
elementos histológicos podem transformar-se em substancias 
gordas. 

Partos — O methodo d'expressâo de Kristeller deve ser re-
geitado, em todos os casos, como prejudicial para a mãe e para 
o feto. 

Hygiene — A cremação dos cadáveres é vantajosa para a 
saúde dos povos. 

Approvada. Pôde imprimir-se 

O P R E S I D E N T E O CONSELHEIRO DIRECTOR 

Antunes Lemos. Costa Leite. 
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