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CAPITULO I 

tetoHa © general 

Quoi bonheur plus vif pour les enfants 
que de gâcher la terre e l'eau, de faire des 
pâtés, des creux, des montagnes ! Le sable 
humide so prêt admirablement à toutes ces 
combinaisons. Aussi, quels travaux formida
bles s'exécutent á la maré basse, des legions 
d'enfants, souvent pied nus, creusent des 
tranchées, élèvent des remparts, entassent 
des montagnes, se posent fièrement sur ces 
édifices fragiles que la vague montante va 
niveler et détruire. 

La santé est faite de joie, et, en tout 
cela, la joie est vraiement grand. 

(Aubert, Lyon Médicale, 1881). 

Se tentássemos referir-nos á epocha em que o 
uso dos banhos começou a ser seguido pelos diffé
rentes povos, perder-nos-hia-mos, de certo, na es
curidão dos tempos. Como medida essencialmente 
hygienica, os povos antigos de todas as nações fa
ziam uso dos banhos; alguns, comtudo, encaravam 
esta pratica como materia de religião, tão severa
mente decretada como escrupulosamente seguida. 

Já nos tempos mythologicos o uso dos banhos 
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era de rigor para os heroes, que, cheios de suor e 
fadiga, ensanguentados, mas cobertos de louros e 
felizes regressavam aos seus palácios onde lhes eram 
servidos banhos tépidos. 

Ulysses, contando as suas aventuras no palácio 
de Circeu, exprime-se d'esté modo, que passo a 
traduzir : 

«Uma nympha traz agua, accende uma grande 
fogueira sob ampla trempe e deixa aquecer o ele
mento liquido. Em seguida, quando a agua levan
tou fervura no sonoro vaso de cobre, collocou-me 
n'umá rica tina, colhe de cima da ampla trempe a 
agua amornada por uma doce mistura de agua fria 
e espalha-a sobre a minha cabeça e hombros para 
alliviar-me o corpo da fadiga que o opprime. E 
quando me lavou e perfumou com essências unctuo-
sas, revestiu-me com uma tunica e um rico manto.» 

Hyppocrates adopta os banhos n'uni grande 
numero de doenças e nos gymnasios gregos havia 
banhos públicos. 

Os romanos banhavam-se, pirmitivamente no 
Tibre e, ahi adquiriam forças, no soberbo exercício 
de natação, para arrostar com as fadigas da guerra. 
Mais tarde, influenciados pelos progressos da civi-
lisação, estabeleceram banhos públicos aonde ricos 
e pobres se banhavam gratuitamente. Esta pratica 
balnear generalisou-se de tal maneira em Roma, 
que Agrippa, genro e ministro do imperador man
dou construir 170 casas de banhos, aonde, durante 
um anno, o publico corria pressuroso e era admit-
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tido gratuitamente. Foram tão notáveis os benefí
cios que os romanos colheram que no dizer de Plí
nio, durante muito tempo não conheceram outra 
medicação. Os banhos quentes eram os que mais 
voga tinham n'esse tempo ; mas a cura do impera
dor Augusto pelos banhos frios fez com que duran
te algum tempo estes estivessem na moda, deca-
hindo só mais tarde pela morte de Marcello, attri-
buida á mesma pratica. 

Só pelos fins do reinado de Nero é que, gra
ças aos exforços d'um medico marselhez, os banhos 
frios readquiriram a sua antiga fama, chegando a 
haver uma mono-mania por elles. Chegaram mes
mo a tornar-se perniciosos logo que, desviados do 
seu fim util, serviam de pretexto para a mais re
quintada devassidão, consequência immediata do 
luxo, maravilhosas ostentações do fausto e opulên
cia dos ricos romanos que faziam da casa de ba
nhos verdadeiro templo de amor. A historia ensina-
nos que em todos os tempos, em todos os logares 
e em todos os povos eram correntes os banhos 
quentes ou frios, quer de rio quer de tina, quer 
com fim religioso ou medico. O baptismo de Christo 
nas aguas correntes de Jordão, e a lavagem dos pés 
aos discípulos, uma das mais commoventes e edifi
cantes ceremonias da Paixão—, são para nós a ge-
neralisação d'uma pratica essencialmente hygienica 
embora disfarçada pelo sentimentalismo religioso. 

Na idade media estava também espalhado o. 
uso dos banhos. 
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O nosso grande e delicioso épico na sua encan
tadora descripção da «Ilha dos amores» lá põe as 
risonhas nymphas banhando-se em alegre bando, 
quando foram surprehendidas pela nossa forte ma
rinhagem, que não esperava aquelle género de caça. 

As historias cavalheirosas medievaes pintam-
nos os cavalleiros errantes retemperando as forças 
nos rios correntes, de aguas cristallinas e salutares. 

Se o uso do banho ordinário se perde na noi
te dos tempos, como já affirmei, outro tanto não 
acontece com os banhos de mar. Plinio, o natura
lista, conta que uns ricassos como Sergio Orata, 
Lucullo e outros faziam conduzir a agua do mar 
para as suas piscinas e estufas; mas o seu uso co
mo applicação therapeutica é, pôde dizer-se afoita
mente, de recente data. Na Europa a Allemanha e 
a Inglaterra andaram na dianteira e foram as primei
ras a fazerem applicação d'ella a certas doenças, 
isto na segunda metade do século passado. 

A França só no principio do século actual prin
cipia a occupar-se da medicação marítima fundan
do em Dieppe e Bolonha alguns estabelecimentos. 
De então para cá todas as nações banhadas por 
mares se teem preoccupado com a fundação de nu
merosas estações balneares, hoje degeneradas do 
fim essencialmente medico que presidiu á sua fun
dação. 

O numero sempre crescente de vias de commu-
nicaçáo, as viagens commodas e baratas teem tor
nado o uso dos banhos preoccupação de todos. 
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E1 claro que esta corrente que todos os annos 
emigra para as praias em medonha avalanche, pro
cura mais o luxo, os divertimentos de toda a ordem, 
a vida agitada dos grandes centros, novas relações, 
sempre fáceis á beira-mar, do que o restabelecimen
to da saúde. D'ahi provém grandes inconvenientes. 
Em primeiro logar não se attende á escolha da 
praia senão pelo grau de diversões, pelo seu chie, 
em segundo logar desattendem-se por completo as 
prescripções que a medicina e a hygiene propõem 
para se attingir o máximo resultado da perma
nência n'uma d'estas estações balneares. Pobre the-
rapeutica e hygiene! Que importam as condições 
climatéricas, natureza da costa, pureza do ceu e do 
ar, etc. se a praia não é frequentada e não é da mo
da. Se a imprudência dos adultos me surprehende, 
mais desagradavelmente ainda me impressiona o 
que se faz ás creancinhas de 3 e 2 annos e menos 
edade ainda. 

Tenho-as visto brutalmente arrancadas do eól
io das mães pelos braços vigorosos e cabelludos 
d'um estúpido banheiro insensivel aos gritos afflicti-
vos dos pequeninos seres para os mergulhar nas 
ondas, sem methodo, sem conhecimento das condi
ções a que uma tal pratica deve satisfazer, sem 
indicação medica a respeitar, sem outra espécie de 
condueta, em fim, que não seja o ganhar dinheiro 
torturando, a creança com repetidos mergulhos que 
lhe suffocam o choro e deixam satisfeita a família, 
porque foram em grande quantidade. 
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Realmente é cruel e estúpida esta pratica. A. 
agua do mar como todas as aguas mineraes, tem 
indicações e contra-indicações, virtudes e perigos e 
por isso o seu uso devia ser regulado apenas pelo 
medico, conhecedor da topographia, condições cli
matológicas, etc.; das praias do paiz em que exer
ce a profissão. Só assim o banho do mar poderia 
satisfazer em grande numero de casos e correspon
der ao que d'elles se exige. Mas, faz-se isto ? De 
certo que não. Umas vezes é o doente que por sua 
alta recreação escolhe a praia que mais lhe seduz 
os sentidos ou aonde tem a prespectiva de nume
rosas relações. Outras vezes são os pães que acon
selham aos filhos os banhos de mar. 

Attendendo pois a que a acção dos banhos de 
mar é complexa, dependente de muitos factores, se
guros ficamos de não errar, sem levarmos a presi
dir a esta pratica, escolha de costa, clima, etc., etc. 
um medico. 

«Julgar, diz Bouchan, nas suas .observações so
bre iis banhos de mar, que se podem mergulhar to
dos sem distineção e com vantagem nas aguas do 
mar pelo mais ligeiro desarranjo de saúde, seria 
uma opinião falsissima — todos os remédios que po
dem fazer muito bem podem fazer muito mal egual-
mente. Por isso um tal meio de melhorar a saúde 
tão geralmente empregado como sãó os banhos de 
mar, deve muitas vezes vir pouco a propósito. 

Sobre o mesmo ponto dizia ha mais de 5o an-
nos Sir Clarke: «N'uni paiz em que os banhos de 



31 

mar são empregados indistinctivamente e sem in
dicação medica, é necessário fazer conhecer ao pu
blico a serie de consequências graves que provêm 
naturalmente d'esta conducta inconsiderada e im
prudente». 

No seu magnifico tratado das aguas mineraes 
d^Alibert offerece este conselho: «Os banhos de 
mar são excellentes tónicos nas doenças chronicas 
que os reclamem, importa, com tudo, não genera-
lisar demasiadamente um tal meio. 

Ha mais d\im exemplo de moléstias tornadas 
incuráveis pelo seu uso pouco racional ou empírico.» 

Do exposto vejo pois que a medicação mariti-
tima, empregada a esmo intempestivamente e sem 
methodo, longe de produzir benéficos effeitos dese
jados, pôde prejudicar grandemente, quer agravan
do um mal já existente, quer provocando um de 
que se não soffna. 

Determinar a oportunidade d'uma medicação 
tão complexa como esta, conhecer os agentes que a 
constituem é tarefa que exige conhecimentos e es
tudo e que só compete ao medico. Faço um ligeiro 
estudo de cada um d'estes agentes que são princi
palmente: o logar ou duna, e o ar ou atmosphera 
maritima. 

Logar ou clima 

A escolha da praia que mais convém ao trata
mento da doença que se pretende curar é coisa de 
somenos importância para a maioria dos banhistas. 
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D'um modo geral — indicados e aconselhados os ba
nhos de mar, julgar que qualquer praia satisfaz 
igualmente á indicação medica é um erro flagran
tíssimo, como já disse. 

Comtudo é o que muitas vezes acontece. Vai-
se para tal ou tal praia por um motivo puramen
te fútil completamente alheio ao fim medico, e nun
ca porque é ella que offerece um clima mais doce, 
uma atmosphera mais pura, condições topographi-
cas mais vantajosas para o tratamento de tal ou tal 
doença. E é o desprezo destas considerações que 
no dizer de Brochard, origina os descontentamen
tos e accidentes que dimanam do uso tantas vezes 
imprudente dos banhos do mar. 

Quando se trata de creanças é que a escolha 
da praia deve merecer toda a nossa sollicitude c 
ponderação séria e reflectida. Claro é que praias si
tuadas em latitudes différentes devem oíferecer con
dições climatéricas também différentes. Emquanto 
que n'uma a atmosphera será límpida e por vezes 
impregnada do aroma do pinheiro marítimo, o ceu 
azul, sempre descoberto, luz solar intensa, areia fi
na e secca, a costa naturalmente abrigada dos ven
tos pelas dunas, a outra poderá oíferecer condições 
completamente diversas:—solo argiloso e impermeá
vel, frio, lamacento, pantanoso mesmo, ceu nubla
do, atmosphera húmida e carregada de vapores, 
costa naturalmente desabrigada, batida dos ventos 
e vagas constantemente, etc. A reacção n'uma será 
mais franca, mais completa; n'outra imperfeita e 
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tardia c mesmo muitas vezes nulla. Ora, é rfuma 
reacção enérgica da parte do organismo que con
siste a sua tonificação, a vivificação que se vai pe
dir ao oceano e á sua atmosphera: e n'isto, cm pro
vocar essa reacção salutar está a principal virtude 
da medicação marítima. Inspirado n'esta ordem de 
idèas, ousou dizer Michelet, no seu delicioso livro 
La mer: «Vivre á la terre, c'est un repos; vivre á 
la mer c'est un combat, un combat vivificam pour 
qui peut le supporter.» 

E' claro que uma praia para prehencher este 
fim, precisa de ter em si os elementos d'essa vivifi
cação, necessita emfim de satisfazer a determinadas 
condições. O primeiro requesito d'uma praia para 
creanças deve ser em offerecer segurança, o que se 
réalisa geralmente sendo arenosa. E' a que mais 
convém ás creanças Ijmphaticas, fracas, depaupera
das. Depois convém que seja ampla e pouco pro

funda. N'esta espécie de praias as ondas raras ve
zes são alterosas, quebram longe e vêem rolando 
mansa e brandamente até á areia; precisamente o 
inverso do que acontece em praias fundas, semea
das de rochedos como a visinha Foz do Douro em 
que as vagas, medonhamente encapeladas e espu
mantes vêem quebrar-se de encontro aos cachopos 
ameaçando despedaçar-nos contra elles. Taes praias 
são manifestamente contrarias á cura de creanci-
nhas debilitadas pela doença, anemicas ou medrosas. 
Agora, as praias pouco profundas e arenosas con
sentem que os pequenos banhistas mergulhem sem 

3 



3/|. 

receio, emancipados muitas vezes de banheiro, e 
executem toda a espécie de exercícios muito princi
palmente a natação e corridas ao longo das praias, 
etc., que representam uma parte valiosíssima na 
medicação marítima sem os inconvenientes e peri
gos que oíferecem as praias profundas -de fundo 
desigual, cheio de pedras, que ao mesmo tempo que 
lhes tolhem o movimento, os expõem a quedas e 
outros accidentes mais graves. Nas praias arenosas 
e amplas eu mesmo tenho visto creanças lançando-
se com todo o denodo e intrepidez ao seio das on
das, sustentando-se n'ellas com valentia e sahindo 
do banho offegantes e victoriosas. E' n'esta lucta 
que ellas adquirem novas forças ou recuperam as 
perdidas, não parecendo no fim da estação os mes
mos seres franzinos e de côr de recluso de peniten
ciaria. Michelet também aconselha a lucta com o 
oceano—só assim o homem que é forte se tornará 
fortíssimo. Não sou, porém, tão pyrrhonico que 
queira impor á conveniência exclusiva da creança 
a praia arenosa, sem ondulações, naturalmente 
abrigadas de clima doce e quente. D'uni modo ge
ral, ás creanças com saúde, convém todas as praias 
mais ou menos; mas, ainda assim, é precisamente 
n'este mais ou menos que está a necessidade da es
colha. Ha mais: muitas vezes torna-se indispensá
vel levar os doentes para uma praia cujas ondas 
sejam um pouco fortes. 

Convem-lhes a acção violenta da vaga que lhes 
ha-de despertar a reacção, fazer-lhe bem um frio 
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que os excite, que os desperte e tonifique energica
mente. Eis a grande indicação a estabelecer para 
a medicação marítima nas creanças: procurar uma 
praia adequada, em boas condições, mudando ao 
mesmo tempo de clima. 

Pelo exposto, solicitado o medico para a es
colha de praia, deve prestar toda a sua attenção e 
valor a esta consulta. 

A agua do mar 

Em consequência da lixiviação de todas as sub
stancias solúveis, primitivamente existentes á su
perficie da terra e ainda hoje em grande proporção 
arrastadas pelos rios, as aguas marinhas apresen
tam uma composição muito complexa, sendo actual
mente classificadas ao lado das aguas chloretadas 
sódicas fortes. 

Que a constituição chimica das aguas do mar 
não é uniforme por toda a parte é claríssimo. Varia 
segundo a latitude, clima, proximidade de rios, 
afastamento da costa, natureza dos terrenos que 
formam o leito do oceano, etc. Descer a estas par
ticularidades é afastar-me do meu fim e tornar-me 
enfadonho, e por isso encaro a agua do mar como 
agua de banho em harmonia com as suas proprie
dades physicas e chimicas. 

Còr — Em pequeno volume a agua do mar é 
incolor, transparente. 

Em grande massa é de cor azul-esverdeada? 
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um tanto carregada, mas, o seu colorido apresenta 
numerosas cambiantes resultantes de variadas cau
sas, taes como: a natureza das matérias inertes 
que estão em suspensão na massa liquida, natureza 
do terreno dn fundo do mar, o estado da atmos-
phera, profundidade, etc. 

Tlcnsidade — Segundo as experiências de Gay-
Lussac e Despretz a sua densidade media é de 
1,0272. 

'Pressão — Concebe-se que seja enorme a pres
são exercida no fundo. Houve quem a calculasse 
em 800 atmospheras. 

Cheiro—Variável segundo a hora do dia, in
tensidade do vento e natureza da praia. 

Sabor — Amargo, salgado, nauseabundo, devi
do segundo se crê geralmente a saes de magnesia. 

Temperatura — Como corollario da sua densi
dade, a agua do oceano experimenta menos varia
ções na sua temperatura do que a agua dos rios e 
muito menos modificações que a atmosphera. Em-
quanto que a agua do mar, má conductora do ca
lor aquece mais lentamente que o ar atmospherico 
durante o dia, em compensação esfria menos rapi
damente, durante a noite, que o ar atmospherico. 

Resulta d'aqui que a temperatura do mar é 
muito mais constante que a do ar atmospherico. 

Mare's — Tem grande importância sob o ponto 
de vista que nos occupa. Este phenomeno é expli
cado na sciencia com toda a perfeição pela acção 
attractive do gol e da lua. O conhecimento d'esté 
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phenomena é indispensável para quem faz uso de 
banhos, pois ha praias aonde é necessário esperar 
pela maré vasante para que o banhista possa entrar 
no mar sem correr risco a que fica exposto na ma

ré alta. 
Salsi/gem—YL' devida á existência de chloreto 

de sódio. E' mais intensa no largo que na praia, 
mais perceptível no equador que nas regiões pola

res, a salsugem diminue na visinhança da foz dos 
rios ou no ponto em que numerosos ribeiros se lan

çam no oceano. 

Composição chimica da agua do mar segundo 
Regnault 

Agua 96,470 
Chloreto de sódio 2,700 

» de potássio 0,070 
» de magnesia 0,360 

Sulfato de >» 0,240 
■ de cálcio 0,140 

Carbonato de cálcio 0,003 
Brometo de magnesia 0,002 
Perdas 0,025 

Total 100,000 

E' de suppor que a agua do mar contenha, 
cm liberdade ou em combinação, o iodo ainda que 
em pequena quantidade. Sabemos que o iodo exis

te nas cinzas de grande quantidade de plantas ma

rinhas, principalmente nos fucus e varechs e em 
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grande numero de animalculos e molluscos, e é 
também de crêr que as fortes tempestades revol
vendo e triturando contra as rochas esses vegetaes 
augmentem as proporções em que este metoloide 
se encontra, facto que se julga estar de accordo 
com o cheiro pronunciado a iodo que nos vem da 
praia em taes occasiões. 

Atmosphera marítima 
i 

Sob o ponto de vista que domina este traba
lho é a atmosphera da beira mar completa e abso
lutamente différente da atmosphera terrestre. E 
tanto assim é que muitos observadores julgam 
que a serie de transformações benéficas opera
das nas creanças de constituição molle e delicada 
é mais devida ao banho de ar do que ao banho 
de mar. Certo auctor inglez é não fanático por 
este modo de ver que para mostrar quanto é enér
gico e vivificante a simples permanência á beira-
mar, denomina as areias da costa — sands of life. 
Na verdade são cathegoricas e formaes as modifi
cações operadas nas creanças, que todos nós temos 
exemplos a registrar. 

Quem não tem visto á chegada á estação bal-
.near, a creança, apresentar-se pallida, indolente, 
triste e taciturna com horror ao movimento, com 
appetite nullo ou irregular? E' ver como ellas são 
vivas passadas semanas; como se lhe modificou o 
moral e o physico, como esses pequenos doentes, 
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sob a influencia da medicação maritima, recolhem 
a casa activas, alegres e turbulentas. 

A' beira-mar, o amor pelos folguedos desper-
tou-se lhe á custa do ar fresco, vivificante, carre
gado de iodo e emanações salinas que lhe fustiga 
as carnes, fazendo desapparecer gradualmente a 
inércia, tornando activas todas as funcções, levan
tando e regenerando aquelles organismos depaupe
rados. 

\ mulher tem pontos de contacto com a crean-
ça. Assim como a mulher moderna tão deliciosamen
te estudada por Paulo Bourget, delicada, d'um ner
vosismo melancholico e indefinível procura o seu 
tónico, os grandes centros, onde só pôde viver o 
seu espirito immensamente impressionavel ás mil 
seducções e estímulos da civilisação requintada ; 
assim a creança débil deve procurar o seu tónico o 
— ar do mar. 

E senão vejamos: os effeitos da intensidade do 
ar do mar resultam naturalmente d'uma impressio
nabilidade particular das creanças á sua acção. Nas 
primeiras edades o ar da praia exerce sobre os or
ganismos delicados e sensíveis uma influencia mui
to mais considerável que nas outras edades. As ex-
halaçóes, as emanações fortes e picantes que nos 
vêem do mar teem uma acção muito mais pene
trante e profunda nas creanças, cuja circulação é 
mais activa e as trocas respiratórias mais enérgi
cas e rápidas que no adulto. Eis em rápidos traços 
as principaes propriedades da atmosphera maritima: 
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Muito excitante, impregnado de partículas sa
linas, de que é vehiculo, o ar do mar representa, 
como já disse, um papel importantíssimo na medi
cação da creança. 

A' beira-mar é-se impressionado por um chei
ro particular devido á evaporação de matérias ex
tractivas em solução na agua, cheiro que augmen
ta com as tempestades ou quando as ondas se pre
cipitam de encontro ás rochas com violência. 

Este cheiro recorda o de certos iodetos e bro-
metos e pôde dizer-se que á beira-mar se está sob 
o influxo de inhalações constantes de substancias 
medicamentosas estimulantes do systema respira
tório. 

Por outro lado, á beira-mar a pressão atmos-
pherica é maior-, o ar é mais rico em oxygenio, 
mais vivificante e dotado duma pureza notável que 
torna a sua acção sobre as creanças tão enérgica 
quanto possível e lhes permitte o gozo d'uma inso
lação continua que no dizer de Brochard é tão util 
como a acção dos próprios banhos. A tudo isto 
acresce ainda que a atmosphera marítima é d'uma 
temperatura mais constante que a atmosphera ter
restre, o que é devido á uniformidade da tempera
tura da agua do mar que a communica á atmos
phera ambiente. E' assim que se distinguem os cli
mas em marítimos e continentais^ segundo estão 
sob a influencia do mar ou não. Os primeiros tam
bém chamados constantes, são caracterisados por 
uma pequena descida de temperatura no inverno e 
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uma pequena elevação no estio, ao contrario dos 
climas continentaes, cujas médias de temperatura 
differem muito entre si segundo as estações. 

Em resumo : a atmosphera marítima, mais 
densa, mais oxygenada, mais luminosa, mais cons
tante na sua temperatura que a atmosphera terres
tre, agitada continuamente pelas brizas, é constan
temente renovada pelos ventos e por phenomenos 
meteorológicos de toda a espécie, que concorrem 
todos para tornal-a d'uma pureza excessiva. 

Brizas 

Apenas duas palavras acerca d'esté phenome-
no meteorológico, sob cuja influencia o banhista se 
encontra sempre. 

Produzidas pelo desegual aquecimento da ter
ra e do mar as brizas teem fácil explicação. A' me
dida que o sol se eleva no horisonte e sob a in
fluencia do calor que d'elle emana, o solo da costa 
aquece mais fortemente que a agua, á qual cede 
parte do seu calor. A cada onda que beija a praia, 
a agua recebe assim um maior contingente de ca
lórico. Por outro lado e d'um mesmo modo, o ar 
da praia aquece mais que aquelle que está em con
tacto com a agua do mar; as camadas d'aquelle, 
mais leves, elevam-se, as d'esté, mais densas, pre-
cipitam-se para substituir as da terra e assim se 
forma uma verdadeira tiragem entre o ar do mar 
e o ar da terra, constituindo a bri\a do mar que 
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refresca sempre as costas desde o nascer do sol 
até ao momento em que o calor do dia attingiu o 
seu máximo. Diminue successivamente até á noite, 
ao sol posto, momento em que se restabelece o 
equilíbrio. Daqui em diante por um effeito inver
so, estabelece-se uma corrente da terra para o mar, 
o que constitue a bri\a da terra. Este phenomeno 
que torna uma temperatura dada muito mais sup-
portavel á beira-mar do que no interior das terras, 
tem grande importância como modificador da atmos-
phera marítima. 

E para terminar este capitulo direi que a 
atmosphera marítima é susceptível de carregar-se 
de princípios estranhos, que lhe alteram a compo
sição e augmentai!) as suas propriedades benéficas. 
D'esta maneira em algumas praias favorecidas da 
natureza, o aroma resinoso e balsâmico do pinhei
ro marítimo mistura o seu perfume aos vapores de 
iodo e bromo das algas e dos varechs. À atmos
phera marítima, diz Brochard, torna-se então extre
mamente salutar e offerece ao medico recursos tão 
preciosos como eíficazes na therapeutica das doen
ças da infância e adolescência. 



CAPITULO II 

Claro está que um individuo sujeito á medica
ção marítima se encontra sob a influencia de acções 
múltiplas e diversas, em relação com os agentes 
d'essa medicação. Posso pois affirmar que a acção 
physiologica da medicação marítima é uma acção 
complexa. Antes, porém, de tratar da sua acção 
geral, farei primeiro o estudo do que d'esta acção 
pertence a cada um dos principaes elementos — o 
ar, a agua do mar e clima. 

Acção .physiologica do ar marinho 

O ar que se respira nas costas do mar é mais 
puro, mais vivo que o que se respira no interior 
das terras e diffère essencialmente d'esté ultimo por 
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uma temperatura mais constante, que faz classifi
car os climas maritimos cte climas constantes. 

Nas costas marítimas a respiração é mais pro
funda, mais activa, a endosmose torna-se mais per
feita, augmenta a hematose e reanima as funcções 
de calorificação e de circulação cujas modificações 
se traduzem em breve no rubor e maior vasculari-
saçao da pelle. 

Uma segunda acção tão rápida nos seus effei-
tos e seguramente em relação com a respiração é a 
que se exerce nas funcções digestivas. 

E assim o apetite é mais accentuado e o estô
mago funcciona mais energicamente. Este accresci-
mo de actividade nas funcções de transformação 
alimentar e da transformação sanguínea dá como 
resultante, o augmento potencial dos actos molecu
lares de composição e decomposição pelos quaes 
se entretém ou regenera a vida orgânica. 

O systema nervoso quer na sua funcção sensi
tiva quer na motricidade também está debaixo da 
sua acção d'uma maneira enérgica. A atmosphera 
marítima augmentando a tensão nervosa — se assim 
posso dizer — oppõe-se á dor e á fraqueza, cuja ori
gem reside na hypostbenia dos nervos que d'esta 
maneira encontram o seu correctivo na acção be
néfica do ar marinho: excepção feita para certas 
susceptibilidades nervosas exageradas, para as quaes 
a permanência á beira mar é uma contra indicação 
que se deve salvaguardar. 

A acção tónica e vivificante que a atmosphera 
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marítima exerce sobre o systema muscular não é 
também de pouca importância. As creanças fati-
gam-se menos nas praias, o seu systema muscular 
adquire uma potencia considerável, o que, com cer
teza, não nos deve admirar nem surprehender. A 
acção benéfica da atmosphera marítima por nin
guém é negada. Todos os auctores são unanimes 
em encaral-a e aprecial-a, no tratamento de certas 
doenças ou predisposições mórbidas como um ele
mento reconstituinte de primeira força. Se algumas 
duvidas hoje suscitam no espirito de alguém é 
apenas a respeito da superioridade que muitos lhe 
attribuem sobre o banho de mar ou acerca do mo
do de a utilisar convenientemente. E1, como se vê, 
um factor d'uma importância capital quando se tra
ta de regenerar um organismo enfraquecido. 

Emquanto a agua do mar só por alguns minu
tos actua sobre o organismo da creança e apenas 
em contacto com o tegumento externo, o ar ma
rinho estende a sua acção bemfaseja não só á 
pelle que tonifica, mas á arvore respiratória, prin
cipalmente aos bronchios, cujas disposições patho-
logicas modifica, dando logar nas novas organisa-
ções a phenomenos de estimulação e absorpçao pul
monares. 

Além d'isto, como a agua do mar, a atmosphe
ra actua pelas suas propriedades physicas, tempe
ratura, densidade, movimento que a agitam e reno
vam constantemente. Presistentemente batidas mais 
ou menos fortemente pelas ondas, as camadas in-
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fedores da atmospherti marítima são despojadas do 
acido carbónico resultante de todas as espécies de 
putrefacção das combustões, da respiração dos se
res animados, etc. Este gaz grandemente toxico, 
irrespirável é arrastado e dissolvido em parte pela 
pela agua, principalmente no estado da agitação, e 
substituído com vantagem para o acto respiratório 
pelas partículas salinas que se evolam da superficie 
liquida e pelas emanações tão salutares do iodo. 

O ar absorvido pelos pulmões c pois, um ar 
puro oxygenado, sem mistura de gazes irrespirá
veis, saturado de saes em solução na agua, como 
prova o gosto salgado característico que se sente 
ao passara ponta da lingua pelos lábios; actua por 
meio dos pulmões sobre a hematose que torna mais 
completa. A' beira mar fazem-se constantemente 
inhalações de ar puro, carregado de princípios me
dicamentosos e benéficos que concorrentemente com 
o uso dos banhos, constituem um meio poderoso 
de combater as influencias nocivas que determina
ram o desequilíbrio da saúde da creança. 

E', por conseguinte, um reconstituinte de pri
meira ordem, como de resto, se pôde ver na apre
ciação que do ar marinho faz o Dr. Gaudet no seu 
livro «Banhos de mar.» Diz elle: Il y aurait un long 
chapitre á faire si on voulait étudier les influences 
salutaires qu'exerce particulièrement sur les enfants 
l'habitation des bords de la mer, pendant les trois 
mois de l'été on reconnaîtrait en elles le tableau 
abrejc des effets, connus des bains de mer á cet 
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age sens le raport moral et physique, e en serait 
amené á les considérer avec les medicins anglais et 
allemandes, tels que Buchon, Vogel, Miihry, corne 
un auxiliaire efficace des ba-ins de mer. . . » 

Por brevidade não cito mais auctores de repu
tação e alcançada justamente pelos seus trabalhos 
experimentacs como Brochard, Dutroulau, Campar-
don, Montenuis, etc. 

* "'" * 

Acção physiologica da agua do mar 

Já disse que a agua do mar é uma agua mi
neral das mais ricas, cuja caracteristica é o chlo-
reto de sódio, se bem que resumidameate, das suas 
propriedades physicas, composição chimica, etc. ; 
occuparme-hei agora da acção que teem sobre os 
novos organismos n'ella mergulhados. 

A agua do mar exerce sobre o organismo das 
creanças uma acção enérgica estimulante, ás vezes 
uma verdadeira revolução particularmente util e 
agradável aos que soffrem de certas affecções bron-
chicas. 

Quando se é surprehendido por uma vaga que 
nos molha os pés, a sensação que nos causa diffère 
essencialmente da que se experimenta quando isso 
succède com a agua doce. Sendo a evaporação da 
agua do mar mais lenta e a subtracção do calóri
co menos rápida, a sensação do frio é menos in-
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tensa; por outro lado, a acção estimulante propria 
da agua do mar, como o revestimento da pelle pe
las partículas salinas depositadas em seus poros, 
oppõem-se do mesmo modo á perda de colorico, 
por consequência a uma sensação de frio menos 
desagradável. Em todo o caso c certo não se en
trar na agua do mar sem se experimentar uma sen
sação de frio bastante forte. 

Os banhos de mar são antes de mais nada, 
banhos frios, mas não é simplesmente pela tempe
ratura que elles actuam o organismo; a sua acção 
é devida á temperatura, composição chimica, den
sidade, movimento das ondas e segundo alguns que
rem á absorpção cutanea de alguns princípios sa
linos. 

l.°— Temperatura 

Como disse, seja qual for a temperatura da 
agua do mar, os banhos são sempre frios e uma 
boa parte da sua acção physiologica depende da 
acção que a agua fria exerce sobre o organismo. 

Alguns auctores e expressamente o Dr. Gau-
det, attribuem ao frio produzido pela agua do mar 
uma acção muito mais considerável do que na ver
dade parece pertencer-lhe. Diz este auctor: «Na 
therapeutica das doenças das creanças, os banhos 
de mar não são mais que banhos frios elevados á 
ultima potencia de acção » 

Não me parece isto exacto, pois que, sendo os 
banhos de rio (d'agua doce) muito mais frios, a sua 
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acção deveria ser muito superior á dos banhos de 
mar, e no tempo próprio, vêem-se despovoar as ci
dades e aldêas para as praias e só uma ou outra 
pessoa mais ou menos refractária aos banhos de 
mar, se contenta em tomar os banhos do rio que 
em geral não exigem tantos sacrifícios. Mas a agua 
do mar não actua só pela temperatura, como sabe
mos; é necessário tomar em consideração o meio 
em que se respira e sob este ponto de vista já men
cionei o papel importante que pertence á atmosphe-
ra marítima, depois, a agua do mar é fortemente 
mineralisada, e o movimento interminável das va
gas imprime-lhe uma acção notável, similhante á de 
douches geraes, que actuam sobre o organismo por 
revulsões continuas succedendo-se sem interrupção. 
Os phenomenos physiologicos que se produzem nas 
creanças devidos á temperatura da agua são de 
três espécies : 

a) 'Phenomenos de immersão, immediatos ou 
primilivos; 

b) Phenomenos de reacção, mediatos ou secun
dários ; 

c) 'Phenomenos consecutivos ou phenomenos ge
raes. 

a) Phenomenos de immersão, immediatos ou 
primitivos. 

A creança que entra no mar sente sempre uma 
forte impressão, assusta-se ordinariamente, parece 
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sLiffocar, tem frio. Ao receber a sensação desagra
dável da primeira onda que lhe molha os pés um 
arrepio percorre-lhe todo o corpo, como uma onda 
eléctrica, a pelle enruga-se, toma a expressão de 
pelle de gallinha; ás vezes fica arroxada, todos os 
tecidos parecem soffrer uma forte constricção repel-
lindo para o interior todo o sangue e de mais líqui
dos do organismo-, a respiração é intercortada e 
accelerada, como nas grandes fadigas; as pulsa
ções do coração enfraquecem, mas o pulso, concen
trado e pequeno a principio, reanima-se em breve: 
começa então o periodo da reacção, certamente o 
mais importante, durante o qual se produz a acção 
activa e verdadeiramente therapeutica do banho do 
mar. 

b) Thenomenos de reacção mediatos ou secun
dários. 

Ao principiar este segundo periodo no de al
guns segundos depois da immersão, mas cuja du
ração é variável segundo as organisações e outras 
particularidades, os phenomenos desagradáveis da 
immersão são substituídos por uma sensação de 
bem estar geral ; a respiração restabelece-se, a pelle 
torna-se mais quente, rosada, os movimentos são 
fáceis, a creança pula, brinca e lança-se ás ondas, 
n'uma palavra, como diz Brochard, ha na sua eco
nomia um movimento de expansão geral. A reacção 
que se opera emquanto o corpo se acha mergulha
do na agua, tem uma duração variável de um a três 
e mais minutos, evidentemente em harmonia com 

* 
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a edade da creança, com o seu estado de saúde, 
constituição, disposição particular em que se encon
tra, etc. E1, portanto de alta importância saber re
gular o tempo porque o banho se deve prolongar; 
evita-se assim o arrepio secundário, que é intenso, 
muito custoso de supportar, mais duradoiro e, o que 
é peior, não se faz seguir de nova reacção. 

Este arrepio secundário faz mal á creança e 
prolongando-se pôde ter as mais sérias consequên
cias. Rccordo-me de ter sido testemunha d'um ac
cidente congestivo da parte do cérebro, consecuti
vo á duração excessiva d'um banho. Este accidente 
deu-se n'urn bom d'um padre n\ima das nossas 
praias mais concorridas. O banhista deve pois sa-
hir antes que este arrepio secundário se dê. 

c) Phenomenos consecutivos ou geraes. 
Estes phenomenos seguem-se aos phenomenos 

physiologicas da immersão e da reacção de que são 
corollario immediato. 

O phenomeno physiologico da immersão tra-
duz-se por uma diminuição de calórico natural nas 
partes do corpo immersas na agua. Este effeito é 
instantâneo, porque a natureza, esforçando-se por 
restabelecer o equilíbrio, obriga as partes que não 
estão em contacto com a agua a enviar calor para 
as que o perderam. A affluencia do calor ás partes 
periphericas dura tanto ou um pouco mais que a im
pressão do frio. A agua fria roubando calor da pe-
ripheria, obriga os órgãos em contacto com ella a 
reagir, e os órgãos situados profundamente a en-
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viar-lhes uma parte do seu calórico. E' por este du
plo mechanismo que os banhos frios fazem desap-
parecer as affecções dos órgãos internos. O banho, 
porém, não deverá prolongar-se além d'um certo 
tempo sob pena das mais graves consequências. Já 
o patriarcha da medicina deixou consignado este 
facto nas seguintes palavras : TSalneum frigiitm cor
roborât, vel occidit. 

O phenomeno physiologico da reacção consis
te no affluxo momentâneo de sangue á peripheria do 
corpo, a circulação capillar activa-se, communica á 
pelle e á economia um certo tonus que lhes permit-
te resistirem facilmente á influencia dos agentes ex
teriores ao mesmo tempo que as suas funcções se 
executam mais facilmente. A reacção é pois o ele
mento principal da modificação marítima e é ella 
que determina os phenomenos geraes ou consecuti
vos que vou mencionar. 

Depois de sahir do banho e emquanto se ves
te, a creança é tomada d\im arrepio mais ou me
nos intenso e de ordinário em relação com a cons
tituição ou com o tempo que o banho durou. Mas 
passado este arrepio, começa por sentir um bem es
tar geral —a pelle toma a cor habitual, aquece e 
dentro em breve a creança sente-se alegre, bem dis
posta e quasi sempre com agudo apetite. Repetin-
do-se a cada banho estes effeitos physiologicos, não 
tardam em traduzir-se na economia, por vestígios 
bem salientes. E tanto é assim que os capillares 
cutâneos tornam-se mais apparentes ; o tecido cel-

# 
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lular sub-jacente injecta-se; a pelle vascularisa-se, 
aquenta-se, o systema muscular adquire energia, 
o appetite aguça-se, no fim d'um certo tempo d'es-
ta medicação a creança sente mais repetidas vezes 
necessidade de alimentar-se, as digestões são mais 
fáceis, a circulação geral é mais activa; a pelle e 
os demais tecidos adquirem maior vitalidade, con
sistência mais tensa, aquella torna-se rosada, quen
te e no fim da estação balnear fica com tons more
nos o que a expressão do povo traduz pelas seguin
tes palavras: queimado do mar. Os movimentos 
respiratórios adquirem amplidão e regularidade, a 
hematose faz-se melhor, o sangue modifica-se sob 
o ponto de vista da quantidade e da qualidade. Por 
todas estas transformações a creança depauperada, 
anemica, de carnes descoradas e molles, torna-se 
activa, corada, mais nutrida, de carnes firmes, o 
esqueleto emfim mais desenvolvido. 

2.° —Composição chimica 

Se os phenomenos physiologicos são durante 
os banhos de mar principalmente despertados pela 
acção do frio, não é menos certo serem poderosa 
e eficazmente influenciados por outros agentes. Os 
princípios salinos encontram-se exactamente n'estas 
condições pela estimulação da pelle que tende assim 
a abreviar os phenomenos physiologicos da immer-
são ao mesmo tempo que favorece e apressa o pe
ríodo mais importante da reacção. 
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3.°— Densidade 

A pressão que a agua do mar exerce sobre o 
corpo do banhista sendo directamente proporcio
nal á sua densidade, segue-se que esta tendendo a 
comprimir os líquidos para o interior, favorecerá 
os phenomenos de concentração, e o corpo da crean-
ça já diminuído pela contracção de todos os teci
dos, mais o é pela pressão do novo meio em que 
se encontra. 

1:.°—Movimento 

A questão do movimento das ondas prende 
com considerações de ordem muito diversa, taes 
como, natureza da praia, estado da atmosphera, 
marés, etc. E1 claro que os effeitos variarão neces
sariamente com a maior ou menor violência das va
gas. Primeiro a creança, para resistir-lhe ao emba
te, precisa de firmar-se bem, o que obriga a movi
mentos e esforços musculares, por assim dizer, a 
uma gymnastica tanto mais salutar quanto mais 
activa for. Depois o choque repetido da onda, fus
tigando as carnes do banhista, actua á maneira de 
massagem, diminuindo a sensação do frio e favore
cendo a reacção, talvez seja em virtude d'estes cho
ques repelidos e do esforço muscular empregado 
pelo banhista para resistir-lhe, que se sente ao prin
cipio, durante algumas horas depois do banho, um 
cansaço enorme, que vai pouco a pouco desappa-
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recendo e que pela continuação cessa de encom-
modar. 

Mas ha organisações especiaes que soífrem 
consideravelmente durante os primeiros banhos, 
accLisando uma sensação muito accentuada de can
saço, de peso, de oppressão, depois das refeições, 
em especial, ficam prostrados, n'uni estado apathi-
co, n'uma somnolencia inexplicável. Acontece que 
estes phenomenos passam geralmente ao fim de al
guns dias, mas outras vezes accentuam-se mais; 
sobrevem dores de cabeça intoleráveis, de noite, o 
somno é agitado ou inconciliável, os doentes accu
sant um sentimento de oppressão, parecem abafar, 
perdem o appetite, etc. A estes convém expressa
mente abandonar a praia. 

5 " — Absorpção 

Ha quem supponha que a absorpção dos prin
cípios salinos pela pelle durante o banho é um fa
cto irrecusável e demonstrado. A essa absorpção 
deverá obstar a concentração de todos os tecidos, 
além de que a duração do banho é sempre diminuta 
para que tal phenomeno se desse. 

Considerei até aqui a acção physiologica do 
banho de mar frio, direi algumas palavras relativa
mente aos banhos de mar quentes. 
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Em presença dos princípios mineralisadores 
constantes da agua do mar, saltaria ao espirito dos 
medicos a seguinte ideia: elevando a temperatura 
d'esta agua tornar-se-hia similhante a sua acção ás 
nascentes thermaes chloretadas sódicas. No estran
geiro, junto a cada estação maritima, ha um esta
belecimento de banhos quentes. Em Portugal tem-
se estendido esta pratica pouco a pouco, deixando 
comtudo muito a desejar. 

Os banhos quentes comprehendem os banhos 
mornos de 22o a 36° e os banhos quentes de 36° 
a 38." 

A acção dos primeiros, cuja temperatura não 
excede 3o0,- é análoga â dos banhos frios, somente 
os phenomenos physiologicos são mais attenuados ; 
os segundos provocam uma sensação de calor, ru
bor e congestão do tegumento externo, augmento 
de volume das veias sub-cutaneas, depois a circula
ção acelera-se, o pulso é mais frequente, ha cepha
lalgia, que cresce á medida que o banho se prolon
ga, manifestando-se finalmente uma sensação de 
peso, de plenitude e de compressão do cérebro (Dic-
cionario Encycl.). 

Os banhos quentes são muito úteis ás crean-
ças, especialmente quando ellas ainda não estejam 
familiarisadas com o mar, que se assustam extre
mamente vendo correr para si a onda, o que afinal 
a todos acontece. Estes banhos quentes aos quaes 
se vai baixando successivamente á temperatura, 
servem como meio preparotorio para o uso dos ba-
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nhos frios. Por outro lado, os banhos de mar quen
tes são um excitante enérgico do systema nervoso 
e da circulação periférica, extremamente úteis nas 
creanças depauperadas que não puderam encontrar 
nos banhos frios uma reacção salutar e completa, 
nos convalescentes, nos nevropathas, etc. 

# # # 

A' hydrotberapia marítima aproveita ainda so
bre outras formas as aguas do mar: ajfusóes, bebi
da, injecções, pulverisaçoes. 

A affusão pôde ser feita com agua fria ou quen
te, e assim se observam e regulam melhor os effei-
tos do banho frio ou quente. 

A affusão fria produz os effeitos estimulantes e 
excitantes do banho frio; a affusão quente, actuan
do por irritação, produz effeitos revulsivos e deri
vativos (Calvet, Bains de mer). 

Esta pratica, porém, na opinião d'esté auctor, 
injustamente esquecida, expõe menos a accidentes, 
é um valente estimulante da pelle e da circulação 
periférica e facilmente acceite pelas organisações 
as mais excepcionalmente impressionáveis. Pelo que 
respeita ao uso da agua do mar em bebida pouca 
gente a tomará como remédio ; comtudo recordo-
me ter ouvido a um marítimo exaltar as suas vir
tudes e que nunca tomara remédios d'outra phar-
macia. 

Como agua purgativa, diz Jules Simon, não 
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dever ser aconselhada, porque provocaria maior nu
mero de vezes perturbações digestivas incuráveis 
do que a descarga do tubo digestivo. 

Pelo contrario querendo actuar sobre a nutri
ção a ingestão de pequenas doses do mar levará ao 
sangue uma certa quantidade de chloreto de sódio, 
sal que é, como se sabe, indispensável â manuten-
são da nutrição e á vida As trocas orgânicas são 
activadas e a excreção da areia augmenta. Por ou
tro lado, a ingestão da agua salgada, favorecendo as 
secreções salinas e do sueco gástrico, apressa a di
gestão dos albuminóides e dos princípios amylaceos. 

Augmentando a accidez do sueco gástrico pela 
transformação em HC1 do Nacl, favorece a disso
lução do phosphato de cal e a sua absorpção, e 
comprehende-se que seja importante o seu uso em 
indivíduos cuja ossificação é defeituosa, nos rachi-
ticos, por exemplo. 

Estes effeitos physiologicos são obtidos com 
pequenas doses. Por via de regra, o único acci
dente n'esta pratica é a constipação; se ingerida 
em grandes dozes, a agua do mar pôde produzir 
effeitos desastrosíssimos—inflammação do estôma
go e do intestino, dores intensas, diarrheas, vómi
tos, etc. 

As injecções sub-cutaneas de agua do mar pa
rece não estarem muito em moda tanto entre nós 
como no estrangeiro. 

No entanto é geralmente corrente que uma 
parte da albumina do soro sanguíneo está unida ao 
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sangue pela combinação com os saes alcalinos e 
mais particularmente com o Nacl. Esta união con
serva a albumina no estado de solato e impede-a 
de passar atravez do filtro renal. Em seguida a in
jecções sub cutâneas d'agua simples nos vasos, a 
albumina apparece nas urinas, se a agua é salgada, 
a albumina não apparece. 

Por outro lado as experiências de Kuhne de
monstram que soluções a 0,75 °/o de Nacl exercem 
uma acção conservadora sobre a excitabilidade dos 
nervos e músculos seccionados. Os músculos es
triados, mortos n'uma solução potássica fraca, re
cuperam a sua excitabilidade n'uma fraca solução 
sódica. Da mesma forma músculos em estado de 
rigidez cadavérica mergulhados n'uma solução a 
10 °/o de Nacl perdem a sua reacção acida, o seu 
estado de coagulação e tornam-se corados e elásti
cos como os músculos vivos. Comprehende-se des
de já todo o partido que se pôde retirar da pratica 
bem conduzida das injecções sub-cutaneas da agua 
do mar, assim como do uso d'esta em bebida, 
quando se trata de estimular o appetite, de desper
tar a tonicidade muscular, de combater a albuminu
ria, etc. 

A agua do mar pulverisada 

Este processo therapeutico foi experimentado 
pelo Dr. Mantegazza (de Rimini) que affirma ter 
conseguido soberbos resultados I Desde 1877 que 
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as inhalações da agua do mar teem sido pratica
das em estabelecimentos apropriados. Mais de 
vinte pessoas podem respirar ao mesmo tempo a 
agua reduzida a poeira por meio do ar comprimi
do por uma machina a vapor. 

Regulando convenientemente as proporções da 
agua e do ar, e sendo a pressão constante, produz-
se um denso nevoeiro que intercepta a vista a al
guns metros de distancia. Apesar da sua intensida
de este nevoeiro apenas humedece o vestuário dos 
doentes. Emquanto dura a sessão, o doente deve
rá fallar, os movimentos do órgão da voz facilitam 
a absorpção da agua do mar, e juntam ao trata
mento tópico os bons effeitos d'uma activa gymnas-
tica respiratória. Para começar, basta respirar du
rante meia hora n'aquella atmosphera-, mais tarde 
poderá o doente permanecer uma hora por dia. 
Quasi sempre é sufficiente um tratamento de trinta 
a quarenta sessões. 

Os primeiros effeitos immediatos d'estas inha
lações são uma excitação agradável que desperta 
alegria e revive o appetite. Segundo o Dr. Mante-
gazza a pulverisação da agua é uma origem muito 
rica de o\one. Quiz-se explicar por elle a acção hi
lariante que se experimenta nos quartos de pulve-
risações de agua do mar, mas Mantegazza crê an
tes que se trata duma excitação directa dos ner
vos do tecido pulmonar pelas partículas salinas, 
que como já disse, são poderoso estimulante de to
dos os tecidos. 
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Os effeitos consecutivos e indirectos d'esté tra
tamento são: uma nutrição melhor, augmento de 
peso e um notável melhoramento dos symptomas 
das doenças chronicas da laryngé, dos bronchios e 
dos pulmões. 

Lugar da praia ou clima : acção 
physiologica 

Já ao principiar este trabalho disse que não 
era indifférente a escolha do lugar da praia ou cli
ma sob o qual a creança teria que fazer a sua es
tação de banhos; e sob o mesmo clima ainda as 
praias podem soffrer variações que tornam umas 
superiores ás outras taes como a natureza da cos
ta, a maior ou menor proximidade dos rios ou ri
beiros que, lançando-se no mar, podem alterar a 
composição chimica da agua. Ainda a proximidade 
maior ou menor das florestas, montanhas, etc., que 
teem uma frisante influencia, quer abrigando a 
costa, quer offerecendo bom ar, boas aguas e bons 
passeios, circumstancias bem salientes e preciosas 
quando se deseje retirar todo o resultado d'uma 
estancia marítima. Depois o lugar ou clima em que 
os banhos teem de ser tomados, influe por tal fei
tio na marcha e desenvolvimento dos phenomenos 
physiologicos da immersão e da reacção que o Dr. 
Dutrouleau nos Ann. da Sociedade de Hydrolog. 
Med. de Paris, T. VI, pag. 86, escreve com razão, 
a meu ver, o seguinte: «Che{ l'enfants et dans 
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l'hygiène, la question du climat domine celle du 
bain.» 

Podendo dividir em duas classes todos os 
doentes que recorrem á medicação marítima — ex

citados ou excitáveis e depremidos ou depressiveis 
■— direi com Ch. Campardou e outros auctores que 
aos primeiros convém as praias de clima doce em 
que o mar vem morrer mansamente na areia quen

te; aos segundos, as praias situadas ao norte, onde 
as vagas, impulsionadas com maior força, vêem ro

lar e desfazerse com fragor nos rochedos da praia 
ou no banco d'areia de declive rápido. Aqui o doen

te precisa, para resistir, ao choque d'uma gymnas

tica mais activa que lhe favorecerá a reacção des

pertada muito mais francamente pela successão não 
interrompida de duches geraes. 

, * * # 

Depois d'esta vista d'olhos pelo dilatado cam

po da hydrotherapia marítima, apresentarei breves 
considerações sobre a therapeutica d'esta medica

ção, tão proveitosa como indispensável no trata

mento de certas doenças. 
Pôde dizerse affoitamente que a acção geral 

da medicação marítima é a conglobação das acções 
parciaes de cada um dos elementos que a constituem, 
a acção therapeutica como é bem palpável, não é 
mais que a resultante das acções physiologicas 
combinadas da agua, do ar marinho e clima sobre 
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o organismo. Os effeitos d'esta medicação são os 
seguintes:—tonificar todos os órgãos das crean-
ças, modificando ao mesmo tempo a qualidade do 
sangue, restituindo á pelle mais calor pela sua me
lhor vascularisação, mais consistência pelas partí
culas salinas que a incrustam provocando uma ex
citação geral propria a combater as doenças dos 
órgãos internos, dando emfim a todo o apparelho 
muscular mais elasticidade, mais ressort, e á força 
vital mais energia. E' do dominio corrente que sob 
a influencia da medicação maritima, as creanças 
débeis ou sujeitas a doenças, recuperam as suas 
forças e alcançam muitas vezes uma robusta saúde 
para o futuro-, e, o que mais espanta o medico, é, 
não tanto a cura das doenças como o desappareci-
mento das predisposições mórbidas—é, segundo 
Brochard, «a immunidade pathologica que estes jo
vens doentes adquirem, immunidade preciosa que 
nenhuma outra medicação lhes pôde offerecer.T> 

Por esta medicação o lymphatismo e a escro-
phula, doenças tão frequentes nas creanças que ha
bitam as grandes cidades, cujas diversas causas re
sidem principalmente nas famílias, no ar que respi
ram e na pratica d'uma hygiene mal entendida en
contram á beira-mar uma poderosa arma de com
bate com que não raras vezes se lhes susta a mar
cha e repara os estragos já causados no organismo. 

E' para estes dois estados mórbidos, verdadei
ros flagelos da creança, a mais poderosa e efficaz 
das medicações tónicas; e sendo insubstituível e não 
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raras vezes urgente, a necessidade de fortificar os 
organismos debilitados ou por uma doença ou por 
um estado mórbido constitucional, convém, quando 
as condições do doente o reclamem, o uso de ba
nhos de mar ou pelo menos a permanência prolon
gada á beira-mar. Os Drs. Brochard, Gaudet e ou
tros affirmam cathegoricamente que a habitação 
convenientemente prolongada numa praia nas me
lhores condições de segurança e hygiene, são um 
meio firme de modificar sempre constituições deli
cadas, de refazer mesmo constituições inteiramente 
viciadas. 

«Plusieurs des enfants affectés de scrophule ou 
rachitisme, ont passé à Dieppe avec des avantages 
incontestables l'hiver et le printemps qui ont suivi 
les bains de mer-, ils ont évité ainsi les recidives si 
fréquents chez eux quand ils retournet hiverner 
dans les grandes cités», (i) 

Muitas observações, feitas em diversas praias, 
provam á evidencia a efficacia dos banhos de mar 
nas affecções lymphaticas e escrophulosas tão fre
quentes, nas creanças depauperadas : e parece não 
restar duvida que d'estas observações proveio a 
creação de Hospitaes á beira-mar para installaçÕes 
e conveniente tratamento de creanças escrophulo
sas, vindas dos hospitaes dos grandes centros. Que 
me conste, em Portugal, não existe ainda nenhuma 

(1) Gaudet. Des bains do mer. 
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d'estas instituições sanitárias, o que nos parece 
para lamentar. 

A construcção de hospitaes d'esta ordem tem 
sido objecto dos mais delicados disvelos de algu
mas nações : A França, possue entre outros, d'es-
genero,- o famoso e magnifico Hospital de Bereck, 
justamente censurado pelo luxo da construcção na 
qual se gastaram milhões de francos e pela má es
colha do local, arenoso, pouco firme, e, o que é 
peior, sujeito á invasão das areias do mar, que 
obriga annualmente a despezas. Muito mais racio-
naes teem sido as construcções d esta ordem feitas 
em Italia e America do Norte, onde estas installa-
ções são numerosas, úteis e modestas, sem deixa
rem de ser confortáveis. 

Segundo as ideias e adoptando os trabalhos 
do Dr. Brochard, os americanos edificaram o seu 
primeiro hospital marítimo em «Atlantic City» que 
denominaram — «Children's sea shore house.» Fo
ram taes os resultados obtidos que passado pouco 
fundaram mais dois hospitaes; e, não ficando ainda 
saciado o seu espirito emprehendedor lançaram-se 
na construcção de casas marítimas, destinadas não 
só ás creanças como a todos aquelles que precisas
sem longa permanência á beira-mar. Cabe á Ingla
terra a honra de ter encontrado na medicação ma
rítima um tratamento racional e seguro da escro-
phula, a de ter sido quem deu ás demais nações o 
exemplo de construcções de hospitaes marítimos 
para escrophulosos. 

5 
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Conhecida de Hyppocrates, Galeno, Celso e 
outros medicos da antiguidade, a escrophula era 
extremamente rebelde em ceder á medicação d'es
se tempo; no século passado, o medico inglez Ri
chard Russel, demonstra clinicamente a efficacia 
do tratamento marítimo n'esta doença e consegue 
ver a Inglaterra empenhada na construcção do seu 
primeiro hospital marítimo o «T{oyal Seabathing 
Infirmary and T^oyal national hospital for scro-
phulous. » 

Meio século mais tarde é que as outras nações 
se occuparam da medicação marítima, construindo 
hospitaes e edificando casas nas praias de mar. 



CAPITULO III 
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I — Indicações 

N'este capitulo que tem de ser curto, não te
nho pretensão de passar em revista todas as doen
ças que a medicação marítima influencia d'um mo
do favorável ou desfavorável; exaro aqui apenas as 
mais frequentes e importantes. Como se sabe a hy-
drotherapia marítima apresenta, no tratamento de 
certas doenças, virtudes inegáveis, mas nem por 
isso se deve julgar que não tenha em muitas cir-
cumstancias inconvenientes e até perigos. Convém 
pois enormemente saber antecipadamente quando 
esta medicação será util, quando prejudicial, quan
do indicada ou contra-indicada. Frisantemente tó
nica, cathegoricamente poderosa em certos estados 
mórbidos geralmente caracterisados por anemia e 
fraquesa resultantes, quer d'um crescimento rapi-
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do, quer d'um vicio congénito de organisação, quer 
ainda d'uma doença aguda, a medicação marítima 
convém no tratamento das diatheses e particular
mente no lymphatismo e escrophulismo a que um 
sem numero de creanças, especialmente as dos gran
des centros, pagam pezado tributo. Encarecer a 
necessidade impreterível de fortificar e refazer des
de o principio a organisação d'esses infelizes seres 
que mais tarde, amiudadas vezes, tem de lutar con
tra a escrophula e a tuberculose, é tarefa, que jul
go inutil porque é palpável a necessidade de aguer
rir essas jovens organisações contra as vicissitudes 
do meio, clima, estações, etc., que de todos os la
dos o cercam. 

Relativamente ao lymphatismo a medicação 
marítima gosa, no tratamento d'esta diathese, d'um 
poder modificador e reparador de primeira ordem, 
parece até ser a única medicação susceptível dos 
bons resultados qualquer que seja o estado da doen
ça: torna-se porém indispensável a permanência do 
doente na praia por um tempo demorado a atten-
der a todos os preceitos hygienicos. 

Em seguida vem o escrophulismo que a medi
cação marítima influencia em subido grau, como 
disse de passagem, no capitulo antecedente ao tra
tar dos hospitaes marítimos. Sem limites que a se
parem nitidamente do lymphatismo, a escrophula 
é, por assim dizer, a continuação d'esté estado mór
bido em que os symptomas se agravam; é verda
deiramente a exageração da constituição lymphati-



ft, 

ca. Apezar d'um sem numero de casos de succes-
sos, não se pôde affirmar que os banhos de mar 
sejam o remédio especifico da doença escrophulosa, 
mas escriptores de estatura affirmam sem desmen
tido que é esta a medicação mais efficaz para to
das as manifestações da escrophula e que todo o 
medico prudente deve recorrer a ella para perseve
rar a creança que ainda a não contrahiu, para a 
conjurar quando começa para finalmente a comba
ter quando se declare. Em intima relação com o 
escrophulismo estão certos estados mórbidos, taes 
como tumores brancos, coxalgia, rachitismo, mal 
de Pott tão frequentes nas creanças e que a medi
cação marítima beneficia immensamente. 

O rachitismo é uma doença geral que uma di
latada permanência á beira-mar pôde combater pro
fundamente nos primeiros annos da vida : o orga
nismo da creança impregnando-se da atmosphera 
marítima reage d'outra maneira que o adulto, este 
retempera-se mais difficilmente n'este meio. Mas 
para a creança a medicação aérea não basta, preci
sa um largo uso de banhos quer frios quer quen
tes. 

D'entre os diversos estados intermédios entre 
a saúde e a doença (se é que pôde haver d'estes 
estados) temos a considerar o crescimento exagge-
rado. O crescimento, que é um estado physiologi-
co, pôde, quando exaggerado, transformar-se n'um 
verdadeiro estado pathologico com seus perigos e 
consequências sérias. 
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A acção tónica dos banhos do mar, diz Bro-
chard, é d alguma maneira especifica no tratamento 
d'esté phénomène 

As doenças do estômago e intestinos tão frequen
tes nas primeiras edades reclamam o emprego da 
medicação marítima. Muitas creanças sobre a im
pressão d'uma constituição lymphatica, sob um tra
balho demasiado ou uma pronunciada vida seden
tária, acabam por perder pouco a pouco o appeti
te, detestando os alimentos nutritivos e prendendo-
se apenas a fruetos, doces e outras gulodices que 
não valem nunca uma alimentação séria. Estas 
creanças experimentam muitas vezes dores intesti-
naes violentas, estão sujeitas a diarrheas, a vermes; 
apresentam quasi sempre um aspecto de fraqueza 
e anemia. 

Em todos estes casos os accidentes mórbidos 
que aceusam são varridos pela medicação marí
tima. 

As bronchites catarrhaes, frequentíssimas na 
infância curam rapidamente, á beira-mar, especial
mente se a medicação marítima fôr auxiliada por 
um bom regimen e exercício muscular. O mesmo 
com relação a certas doenças da garganta. A me
dicação marítima tem sobre o apparelho respirató
rio uma influencia considerável que aproveita no 
tratamento da maior parte das suas doenças. Não 
me refiro aqui á phtisica confirmada, para a qual, 
segundo Van-Merris, basta bem o ar marinho. 

O mesmo não acontece já com os simples can-
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didatos á tuberculose a quem os banhos de mar 
tomados com precaução, utilisam proveitosamente. 

A coqueluche, de todas as doenças do appare-
lho respiratório é a que é mais satisfatoriamente 
modicada. Para Cazim a tosse d'esta doença des-
apparece rapidamente á beira-mar o que elle julga 
dever attribuir á resolução rápida do engorgitamen-
to dos ganglios bronchicos sob a influencia do ar 
marinho. 

Muitos outros desarranjos da saúde devidos ao 
desenvolvimento da puberdade, a curvatura das per
nas das creanças, a congestão chronica das amígda
las, dyspepsias atonicas, certos estados dyspneicos, 
todas as dermatoses de origem lymphatica ou escro-
phulosa reclamam o uso dos banhos de mar ou ha
bitação prolongada á beira do oceano. 

II — Oontra-indicações 

Pessoas ha para quem o ar marinho é um exag-
gerado excitante do systema nervoso; em especial 
certas creanças são de tal maneira impressionáveis 
á acção da atmosphera marítima que seria um cri
me não renunciar logo a uma tal medicação. 

Também a permanência n'uma praia não po
derá ser aconselhada aos velhos e ás pessoas que 
offereçam predisposições para a apoplexia cerebral 
e para todas as doenças agudas do cérebro. Da, 
mesma maneira creanças nascidas de pães hysteri
cus ou epilépticos, não soffrem muitas vezes impu-
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nemente a acção excitante do ar marinho, que pôde 
ser a causa determinante de meningite tuberculosa. 
Jules Simon, firmando-se numa pratica de vinte 
annos, diz que ha principalmente quatro cathego-
rias de doentes a quem os banhos de mar não con
vém. » 

i.°—Ocupam o primeiro lugar os doentes a 
que já me referi, impressionáveis ou irritáveis des
cendentes de pães hystericos ou epilépticos: estes 
nevropathas irritáveis á acção do ar marinho sel-o-
hiam muito mais com o uso dos banhos frios ; 

2."—Nos rheumaticos devem ser banidos, um 
só banho pôde despertar accidentes. Segundo Ju
les Simon é uma regra que não soffre excepção; 

3.° — As creanças portadoras de doenças de 
coração a quem os banhos são prejudiciaes ; 

4.0 — Finalmente aos phtysicos, que deverão 
permanecer affastados da praia. 

Eis os rápidos traços dos casos em que a me
dicação marítima não deve aconselhar-se. Ha outros 
casos mais ou menos intimamente ligados com al
guma das doenças comprehendidas em alguns dos 
quatro grupos estabelecidos por Jules Simon e que 
não soffrem a medicação que me occupa; taes são 
por exemplo a gotta, o herpetismo, as doenças agu
das dos órgãos respiratórios, doenças chronicas dos 
órgãos da circulação, aneurisma da aorta, certas 
ophtalmias, doenças ecçematosas, doenças chronicas 
do pulmão, etc. 
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Como para as aguas mineraes, o banhista não 
devia entrar no mar sem a opinião do seu medico 
que lhe fixaria a hora, duração do banho, regimen 
a seguir, etc., isto, porém poucas vezes se pratica: 
o que mais se vê é dirigirem-se todos para o mar 
á hora que mais lhe apraz, se não teem que espe
rar pela maré; E faz-se isto pelo facto de que to
da a gente se julga mais ou menos versada em ma
teria de medicina. D'aqui o darem se muitas im
prudências que frequentes vezes são recordadas co
mo acontecimentos de triste memoria. Mais d'um 
caso de observação pessoal podia citar sem esfor
ço, o que não faço para evitar digressões inúteis 
direi apenas que os banhos de mar não deviam ser 
tomados por forma idêntica por todas as creanças, 
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devendo esta medicação, que lhe pôde ser altamen
te util, variar ou modificar-se segundo a sua cons
tituição e os différentes casos pathologicos que re
clamam o seu emprego. 

Eis os cuidados que todo o banhista deve res
peitar. 

Hora do banho—Entre nós os banhos de mar 
são tomados de dia e usualmente entre as 4 horas 
da manhã e as 2 da tarde, mas é entre as 6 horas 
e as 10 da manhã que ha maior concorrência na 
praia. Nas costas do norte do paiz em que o mar 
é mais revolto e as praias menos planas, a hora do 
banho depende da maré alta, as ondas são extraor
dinariamente fortes e volumosas, rolam com estron
do sobre a areia ou rochedos e não é fácil suppor-
tar-lhes o embate. Quando especialmente o vento 
sopra, as ondas avolumam desmedidamente e seria 
temerário aquelle que pretendesse affrontar a fúria 
das vagas. 

Espera-se então pela baixa-mar que consente 
o banho com mais garantias de segurança. Assim, 
a hora do banho, é caprichosamente variável nas 
praias desabrigadas como a maior parte das do 
norte do paiz. Outro tanto não acontece na maio
ria das praias do sul, onde é frequente ser o mar 
manso, enrugando-se apenas ligeiramente e vindo 
quebrar brandamente em pequenas ondas de encon
tro á praia. Aqui a hora do banho é regulada ao 
sabor do banhista. 

Até nas praias do sul na hora do banho se re-
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flectem um pouco os costumes de Lisboa tão dia
metralmente oppostos aos do norte. Nas praias do 
norte, apezar das contrariedades naturaes o banhis
ta é madrugador; nas do sul a hora do banho pro-
longa-se pela manhã toda e quasi sempre pelas pri
meiras horas da tarde. As praias do sul abrigadas 
dos ventos dominantes ou por montanhas sobran
ceiras ou por encostas arborisadas, pouco se alte
ram com a praia-mar ou a baixa-mar : é mesmo na 
maré cheia que o banho mais agrada, a agua é mais 
límpida e mais quente, a areia mais enxuta, a praia 
menos juncada de algas e detrictos marinhos, apre
senta um aspecto de acceio que satisfaz o espirito 
e finalmente a entrada no mar é menos custosa. 

N'esta espécie de praias, a hora do banho para 
as creanças convirá ser das 7 ás 9 da manhã, isto 
é, logo depois de se levantarem, antes que a sen
sação da fome as faça clamar pelo almoço, e quando 
já o sol erguido sobre o horisonte aquece com os 
seus raios a areia e a agua. A sensação da fome, 
produzindo nas crianças um estado de debilidade 
que iria augmentar na agua, pôde impedir ou pelo 
menos prejudicar a reacção. Esta devia ser auxi
liada nas creanças débeis, anemicas on escrophulo-
sas, com o uso immediate á sahida do banho d'um 
alimento quente, como uma chávena de leite ou 
uma chávena de café ou outra bebida estimulante 
propria ao estado e edade do doente. E' assim que 
se pratica na Allemanha, França e outras nações, 
em que junto das barracas de banho se encontram 
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botequins. Entre nós raríssima é a praia onde isto 
se pratica. O banho depois do sol posto deverá ser 
interdicto d'um modo absoluto ás creanças. 

A esta hora sopra da terra uma brisa fresca 
que lhe causará frio ao sahir do mar, terá dificul
dade em aquecer, a reacção será demorada, incom
pleta e submettida a esta influencia deprimente, o 
somno pôde ser agitado e a creança o campo de 
inconvenientes graves ou pela exacerbação dos sym-
ptomas da sua doença, se se trata d'uma creança 
doente, ou porque contrahiu um novo encommodo. 

Hora da maré— Não é indifférente, no trata
mento d'uma determinada doença, a questão do ba
nho na maré alta ou na maré baixa. 

Para que o banho produza sobre o organismo 
todos os effeitos salutares de que é susceptível, não 
basta esta simples coisa:—pôr todo o corpo em 
contacto com a agua — é preciso mais que o ba
nhista tenha uma sensação de prazer, de bem estar 
geral. 

Ora ninguém desconhece que o banho tomado 
na maré baixa, tem sempre alguma coisa de desa
gradável como seja: estar a agua menos quente, a 
praia mais descoberta, húmida e juncada de detri-
ctos, ter que ir-se muito longe receber a onda que 
quasi sempre vem carregada de limos e algas que 
embaraçam os movimentos e nos sujam, finalmente 
em consequência da força que a onda faz ao reco-
lher-se, não se tem a garantia, no caso de acciden
te, de ser-se arrojado á praia. 
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Principalmente as creanças, gosam com deli
cia quando se vêem rolando juntamente com a onda 
até á praia. Tenho-as visto lançarem-se de dorso 
contra as ondas e rolarem ou nadarem sobre ellas 
até ficarem estendidas na areia, repetindo este exer
cício dúzias de vezes contentes e felizes da sua au
dácia. 

Deprehendo pois que tanto debaixo do ponto 
de vista do agradável como de segurança, os ba
nhos tomados durante a maré viva nas praias abri
gadas, de mar calmo, são as que mais convém ás 
creanças. 

Vestuário de banho. — O vestuário mais com-
modo e hygienico para a creança seria, segundo al
guns, um simples calção de lã. D'esta maneira re
ceberia ella directamente sobre a pelle o choque da 
onda que actuaria também por uma espécie de mas
sagem, cujos effeitos salutares todos são, de resto, 
concordes em reconhecer-lhe. Outros auctores jul
gam melhor e mais hygienico uma espécie de ca-
mizola de lã terminada em calção ou então calção 
e blusa de la apertada por um cinto o mais deco
tadas possível. 

Na minha humilde opinião julgo bom, preferí
vel até, este vestuário que reúne ás condições de 
hygiene as da decência. Eis os motivos porque o 
reputo melhor: Em primeiro lugar, a interposição 
d'um tecido de lã, fino e amplamente decotado não 
impede d'um modo absoluto o contacto directo dá 
agua com a pelle e o amortecimento do choque não 
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poderá ser tomado n'este caso como coisa de gran
de importância. Em seguida deve-se attender a que 
a creança, assim munida d'esté vestuário, tem a 
dupla vantagem de garantir a pelle da acção dire
cta dos raios solares e da impressão desagradável 
que se sente ao sahir da barraca para o ar e a agua. 
Por ultimo direi que sem este vestuário a evapora
ção intensamente rápida da agua tornar-se-hia uma 
causa incessante de resfriamento principalmente 
nas praias onde se não pôde estar constantemente 
mergulhado na agua, tendo por isso de esperar-se 
ás vezes muito tempo por uma onda que sirva ao 
banhista. 

Demais a mais estes vestuários, como se usam 
não impedem os movimentos ou qualquer exercício 
incluindo o de natação. 

A cabeça pôde., quando se queira, ser facil
mente preservada dos raios solares por um simples 
chapéu de palha, ou uma espécie de touca ou um 
simples lenço. 

Emfim em certas praias pedragosas e cheias 
de conchas, convém que o banhista calce uns sa
patos leves de tecido de lã e sola de cortiça para 
d'esta maneira se garantir das escoriações e da pi-
cadela extremamente dolorosa do celebrepeixe-ara-
nha muito frequente em especial nas nossas praias 
do sul. 

T)o exercido atites do banho. —E' este um dos 
pontos que tenho visto tratado d'um modo comple
tamente différente. 
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Emquanto que uns querem que o banhista, en
vergado o fato, faça exercício na praia antes de ir 
para a agua, outros pelo contrario affirmam que 
seria isso motivo para resfriamento que o banho 
não fazia senão accentuar e portanto dizern—nada 
de exercício antes do banho para o qual o banhista 
se deve encaminhar logo que saia da barraca. 

Parece-me que uma e outra d'estas opiniões 
são exclusivistas de mais. De resto não me parece 
'sto de importância capital e deixal-a-hei ao livre ar
bítrio de cada um e maior importância dou á 

oManeira de entrar na agua. —Tenho visto en
trar na agua por modos inteiramente diversos ; uns 
molham cá fora a cabeça n'um vaso d'agua fria e 
vão entrando pouco a pouco no mar até a agua lhe 
dar pela cintura; outros vão a correr sempre até 
terem altura d'agua para mergulhar; outros vão 
lentamente recebendo todas as sensações da im-
mersão até que a agua lhe chegue para cima da 
cintura; outros finalmente lançam-se ás ondas de 
cima d'um penedo ou d'um pontão ou á falta d'es-
tes do bordo d'um barco. 

As creanças já muito habituadas ao mar cor
rem a lançar-se nas ondas; outras, mais medrosas, 
e não familiarisadas com o oceano, vão ao collo dos 
banheiros que em geral as mergulham, enterrando-
lhe a cabeça na agua em primeiro logar e em se
guida o resto do corpo. 

Para as creanças, o melhor processo de entrar 
na agua consiste, segundo me parece, em ir a correr 
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para o mar. Esta carreira e o banho de chofre au
xiliam poderosamente a reacção. 

Reprovo por completo o processo usualmente 
seguido pelos banheiros, que consiste em tomar a 
creança nos braços, tendo-a arrebatado do collo da 
mãe ou creada, e, sem esperar muitas vezes que 
ella se anime e deixe de chorar, soffocar-lhe os gri
tos com um primeiro mergulho, em que a cabeça 
é quasi sempre a primeira a receber o choque da 
onda. Quantas nevralgias, diz Campardon, não re
conhecem outra causa senão esta! Quantas dores 
de cabeça e enxaquecas não teem outra causa que 
não seja esta maneira brutal de fazer tomar o ba
nho ! 

Os banheiros são indispensáveis ás creanças 
para as conduzir, guial-as, protegel-as, emfim, mas 
não devem de forma alguma recorrer a processos 
violentos que muitas vezes lhe inspiram um terror 
que nada, nem razões, nem ameaças, podem ven
cer mais tarde. 

Do exercido durante o banho. — Uma vez na 
agua, a creança, se sabe nadar, dirigir-se-ha ao lon
go da costa de preferencia, fazendo essa soberba 
gymnastica, duplamente vantajosa no desenvolvi
mento da sua musculatura e na mira d'uma boa 
reacção. Se não sabe nadar, poderá tentar apren
der com apparelhos especiaes, o que obriga a um 
bello exercício, ou procurar outro que em geral a 
sua imaginação viva lhe suggère. Se possível for, o 
corpo deve estar sempre mergulhado na agua; não 
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convém que o banhista esteja a cada instante a sa-
hir e a entrar na agua; isto compromette a reacção. 

Duração cio banho. — Não é possível d'um modo 
geral limitar o tempo que o banho ha-de durar. 
Muitas citcumstancias, diversas segundo as praias, 
a edade e a constituição do banhista, interveem. 
Ao medico compete, pelos conhecimentos que tem 
da praia, clima e constituição do cliente, indicar a 
duração do banho. 

Não obstante apresento o que diz Campardon : 
«Para creanças, a duração do banho será, segundo 
os casos, de 2 a 5 minutos; para os adolescentes 
de 10 a i5 minutos.» 

Como facilmente se comprehende estes núme
ros são extremamente variáveis, e em algumas das 
nossas praias tenho visto sempre creanças demora-
rem-se 20 minutos e mais sem sentirem o menor 
encommodo. 

Sahida da agua. — Ao sahir do mar, com o 
fim de favorecer a circulação nas extremidades um 
banho de agua quente aos pés seria muito util. Em 
seguida o banhista enxugar-se-ha sem friccionar a 
pelle, segundo alguns, para não destacar as partí
culas salinas aprisionadas. Estas partículas teriam 
uma acção excitante e favoreceriam a reacção. Se
gundo outros a reacção deve ser auxiliada com uma 
fricção prolongada nos membros e thorax. Sem ter 
dados para emittir a minha opinião, parece-me, no 
emtanto, que este segundo modo de proceder leva 
vantagem ao primeiro. 
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Edade em que as creanças devem tomar banho. 
— Aparte raras excepções que devem sempre ser 
indicadas pelo medico, os banhos de mar devem 
ser interdictos ás creanças que tenham menos de 
três annos de edade, e, segundo alguns, menos de 
seis. «A immensidade do oceano, diz Brochard, o 
ruido das vagas, o sentimento de oppressão epigas-
trico, tudo se reúne para lhe inspirar terror e tor
nar perigosa n'aquella edade, uma pratica que lhe 
será tão proveitosa n'iima edade mais avançada.» 

Para estas edades, parece não haver duvida, 
em aconselhar apenas o banho d'ar e em casa o ba
nho quente d'agua do mar, a creança vae-se assim 
dispondo para mais tarde não temer o oceano, a 
cuja vista se pôde ir habituando por passeios repe
tidos á beira da praia. 

Atrevo-me a lembrar que é extremamente des
agradável e prejudicial mergulhar de surpreza e no 
meio da mais aflictiva gritaria as creanças que ain
da hão receberam uma preparação previa para en
trar pela primeira vez no oceano. E' esta uma pra
tica que reprovo em absoluto, como prejudicial e 
deshumana e que em toda a parte tenho visto se
guida como norma. Um tal proceder é antes origem 
de accidentes do que d'um beneficio real. 

i 



CAPITULO V 

H)yg!©cï© di ts (stream)® as ê fe)©ipa=nnac* 

Para que as creanças conquistem do uso dos 
banhos de mar e da atmosphera maritima benefi
cio seguro, convém que se conformem com a hy
giene e regimen dietético appropriado ao seu esta
do. Como a medicação maritima é o conjuncto de 
modificadores hygienicos que concorrem para au
gmentât* a vitalidade do organismo, a hygiene do 
banhista será expôr-se, debaixo de certas condições 
e observando determinadas regras, á influencia sa
lutar d'esses agentes. 

Umad'estas condições é, pois, expôr-se á acção 
da atmosphera maritima, que, como disse, é d'uma 
puresa sem egual e fortemente excitante. Com a 
mira de não se subtrahir um momento á acção be
néfica do ar marinho e do sol, esses dois grandes 
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modificadores hygienicos, a creança viverá conti
nuamente na praia. Durante o dia pôde procurar 
pela beira-mar mil distracções e enlevos. 

Ninguém desconhece á beira-mar o melhor dos 
divertimentos infantis e gymnastica salutares: a 
pesquiza das conchas, a construcção de montanhas 
de areia, fossos, fortalezas, e sobretudo, as provo
cações, com os pés nus, feitas ás próprias ondas, 
ora avançando para ellas quando recolhem, ora fu
gindo quando rebentam a distancia. E assim se dis
sipa o terror que o mar inspirava aos pequenos ba
nhistas. 

Em casa, destinar-se-lhe-ha um quarto volta
do para o mar, onde se possa respirar amplamente 
um ar puro e fresco. D'esta maneira, dia e noite, o 
doente achar-se-ha sob a influencia d'um ar extre
mamente oxygenado, rico em materiaes salinos, pu
ríssimo e vivificante. Os pulmões e toda a arvore 
respiratória são fortemente estimulados, os movi
mentos respiratórios mais profundos a expansão 
thoracica mais ampla, modificam-se as secreções 
bronchicas, activa-se a funeção gástrica, finalmente 
todo o organismo se resente do influxo benéfico 
d'esté meio novo. As creanças devem usar um ves
tuário amplo e leve feito de boa lã ou flanella, é 
prudente mesmo usarem uma camisola de flanella 
para lhe aquecer o corpo e evitar a acção do ar 
que em determinadas occasiões pôde ser causa de 
resfriamentos sempre de tremer. Na cabeça um lar
go chapéu de palha, e nos pés uns largos e bons 
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sapatos de cabedal fino e melhor ainda de lona. A 
meu vêr não deve ser de rigor o andar a crean-
ça sempre calçada á beira-mar. 

Se as exigências da praia o permittem convém 
até que passe uma parte do dia descalça e calção 
arregaçado. D'esté modo pôde a creança entregar-
se a prazeres que não lhe seriam permittidos sem 
isso e que muito auxiliam a medicação marítima. 

O ar fino e penetrante do mar, carregado de 
matérias salinas, activa as funcções digestivas das 
creanças, abre-lhe o appetite: convém, pois, regu-
lar-lhe a alimentação e as horas das refeições, no-
tando-se desde já que de modo algum convém que 
ande a comer muitas vezes seguidamente, carregan
do em demazia o estômago, que não tem tempo de 
prover á digestão dos materiaes alimentares. As 
fructas, de que são golozas as creanças, devem ser-
lhes prohibidas nos intervallos das refeições ; da 
mesma maneira o vinho extreme, o café e o chá, 
as bebidas alcoólicas, os estimulantes como a mos
tarda e a pimenta devem ser-lhes interdictas. Três 
ou quatro refeições, segundo as edades, a horas 
certas em que predominem o peixe e os mariscos, 
ricos em iodo e chloreto de sódio, conveem e são 
sufficientes podendo substituir com vantagem o óleo 
de fígado de bacalhau e as demais preparações 
pharmaceuticas análogas. Regulada assim a alimen
tação da creança que lhe repara as forças, torna-se 
indispensável conceder-lhe dilatadas horas de re
pouso durante a noite, convindo habitual'a a deitar-
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se cedo e a levantar-se também cedo. Um passeio 
matinal pela praia antes do banho convém e é-lhe 
util sob todos os pontos de vista. Se, d'uma ma
neira geral, para as creanças que teem saúde qual
quer praia serve, certo é que são as praias areno
sas e tranquillas as que mais lhes conveem, pois 
permittem-lhe maior numero de prazeres e distra
cções que fazem parte importante da medicação 
marítima. N'estas são permittidos os passeios por 
mar ou pela costa, a pesca, e excursões pelas da
mas; nas praias de rochedos e desabrigadas nada 
d'isto se pôde realisar sem graves riscos. Entre nós 
ha excellentes praias arenosas e firmes cujos con
tornos se podem seguir durante horas sem fadiga. 
Para as creanças nada mais util que estes passeios 
em que lhe será permittido tirar o calçado, correr 
e tomar ondas nos pés, fazer emfim toda a casta de 
exercícios. 

Estes passeios eminentemente adjuvantes da 
medicação marítima são exigidos com enthusiasmo 
pelo pequeno banhista que está ancioso pela pes-
quiza das conchas, asteridios e echinodermes que 
tanto abundam nas nossas praias. O deslocamento 
das lapas intimamente adhérentes aos rochedos da 
beira-mar, além de exigir-lhe esforços consideráveis 
em que se empenha com coragem, offerecendo-lhes 
também uma carne saborosa, rica em princípios 
nutritivos e saes que convém á sua medicação. 

Não devo calar um dos mais úteis exercícios 
que a creança deve aprender —a natação. Este 
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exercício na antiguidade era essencial na educação 
d'um homem. Tal era a importância que ligavam 
a este exercício physico, que diziam d'um analpha
bète, que não sabia nadar: «Neque litteras didicit, 
nec natare.» E' realmente um exercício para que se 
desenvolve mais força, que obriga a mais energia 
muscular que mais destreza produz ; a reação é fa
vorecida, e a susceptibilidade da pelle ás menores 
variantes de temperatura vai diminuindo. 

E são, em resumo, estas as principaes condi
ções hygienicas a que os pequenos banhistas devem 
obedecer, «s'ils veulent en revenir forts et bien por
tants)) diz Brochard. E assim o bom mar terá sem
pre para oíferecer aos doentes fracos e debilitados 
agua que os regenera, alimentos que os fortificam 
e uma atmosphera que os vivifica. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia —O exame da crista espinhosa da
nos a conhecer a respectiva situação das vertebras. 

Physiologia — O organismo mergulhado na 
agua fria é influenciado por um espasmo geral. 

Patnologia geral—Os micro organismos são 
essenciaes á vida. 

Anatomia pathologica — A lesão tuberculo
sa não importa a existência do bacilo de Kock. 

Materia medica--Existe analogia entre o 
leite e o sumo das uvas. 

Patnologia interna —No tratamento da got
ta prefiro a cura pelas uvas. 

Operações —Na laqueação da iliaca externa 
prefiro o methodo de Tilhaux. 

Patnologia externa — As feridas feitas com 
instrumentos cortantes ou perfurantes, na face pos
terior da columna vertebral, tornam-se cada vez. 
mais perigosos á medida que se caminha para o 
nó vital. 

Hygiene—Reprovo o uso dos banhos de mar 
frios antes dos 3 annos. 

Partos—A fecundação artificial é lógica quan
do o acto natural não seja sufficiente. 

"Visto I m p r i m a - s e 
O Presidente, O Director Interino, 
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