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«...Donc la science á pu dire à
tous : Venez ici, Nations ; venez, travailleurs fatigues, geuncs femmes épuisées, enfants punis des vices de vos
pères;—approchez, Pâle Humanité,
et dites —nous, en face de la mer, ce
qu'il vous faudrait pour vous relever.
Ce principe réparateur,— quel qu'il
soit, — il se trouve en elle.»
Michelct : La Mer.

A agua do mar e a atmosphera marítima occupam um logar importante entre os modificadores hygienicos e therapeuticos que a natureza põe
á disposição do medico. 0 seu estudo offerece um
verdadeiro interesse, hoje, principalmente, que a
educação physica das creanças préoccupa tantos espíritos illustres, crentes na regeneração da humanidade pela hygiene, e que o lymphatismo, a escrófula, o rachitismo, a chlorose, a anemia e tantos outros estados mórbidos, significativos da nossa
decadência orgânica, se desenvolvem d'um modo
assombroso nas grandes cidades.
A medicação marítima, quando convenientemente empregada, quando as suas applicações são
reguladas pelas determinações scientiíicas, é fértil
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em resultados úteis, como o é também em consequências as mais funestas, quando d'ella se faz um
uso imprudente e irracional. E' por tanto de toda
a conveniência que, quem prescreve esta medicação, tenha um perfeito conhecimento das propriedades dos agentes que a constituem, dos eífeitos
pbysiologicos e das modificações que estes eífeitos
operam no organismo são ou doente, durante e depois das suas manifestações e, finalmente, das condições que a contra-indicam e d'aquellas que reclamam o seu emprego.
E' este estudo que vamos fazer no presente
trabalho sem prelenções a tratar d'um modo completo um assumpto tão vasto, porque bem evidentes se nos mostravam as difficuldades com que tínhamos de luctar. O pouco que fizemos tem, pelo
menos, o mérito de poder despertar a attenção, de
quem, mais competente do que nós, se venha occupar desenvolvidamente d'um assumpto que se
nos afigura da mais alta importância.

CAPITULO I

OMAR
Para interpretar devidamente os effeitos que
a medicação marítima exerce sobre o organismo,
julgamos de toda a conveniência estudar em primeiro logar um dos grandes agentes d'esta medicação — o mar — sob o ponto de vista das suas
propriedades johysicas, chimicas e dijnamicas.
E' este estudo que vamos fazer no presente
«apitulo.
§ 1.°
Propriedades

pliysicas

A agua do mar, quando vista em pequena
massa, é incolor e d'uma transparência perfeitaobservada, porem, em grande quantidade offerece-nos cores variadas, dependentes do seu poder
reflector, transparência, agitação constante das ondas e. matérias tidas em suspensão.
2
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E' ao poder reflector que o golfo de Nápoles
deve a bella côr azul do ceu de Italia: outras vezes é ao próprio fundo, visto por transparência,
que o mar deve a sua côr especial : — branco
avermelhado sobre a areia, verde sobre um fundo
tapetado de plantas. A grande quantidade de algas microscópicas (trichodesmias) e coraes da côr
do cinabrio que existem no Már Vermelho parecem,
tingil-o d'esta côr.
O sol, por sua parte, imprime-lhe cambiantes as mais variadas que vão d'esde o vermelho
rosado de aurora até ao purpura sanguinolento da.
tarde.
Temperatura.— A temperatura da agua do mar
é variável como a de todos os corpos da natureza;
porém, esta variabilidade thermica oscilla entre estreitos limites n'uma dada região oceânica. E' muito
mais uniforme e constante que a do ar atmospherico, como se observa nos ardentes dias de estio em.
que o ar das praias sobe a graus excepcionaes de
temperatura sem que o mar exceda muito a sua
media habitual. Em seguida a um resfriamento
subito da costa, por occasião d'uma tempestade, a
temperatura do ar pode descer a um grau muito
inferior á do mar; e n'estas condições, seja dito
de passagem, é o resfriamento pelo ar e não pela
agua que constitue um dos inconvenientes dos banhos de mar.
Durante o dia, o ar aquece-se mais do que a
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agua do mar e durante a noite succède o contrario. O que se produz assim cada dia tem Jogar
egualmente para as estações, e, como as variações
diurnas, as variações de estação são bem menos
apreciáveis para a agua do que para o ar.
Vejamos, no em tanto, quaes são as causas que
influem na temperatura do mar.
Sem falarmos na latitude, que tem uma influencia real sobre a temperatura do occeano o
grau térmico da agua do mar está dependente
da agitação constante das aguas e da sua maior
ou menor profundidade, das correntes marítimas
da proximidade da foz dos rios, da natureza geológica e disposição da costa, das estações e finalmente, da hora a que se observa a temperatur
ra.
a) A agitação do mar é uma causa do seu resfriamento nas praias das zonas tropicaes e equatonaes, não só porque ha mistura das camadas
de agua inferiores, mais frias, com as superiores
mais quentes, mas também por que a agitação favorece a evaporação, auxiliada ainda pelos ventos
qu^ n'estas condições sopram geralmente com violência. Nas zonas glaciaes succède o contrario a
temperatura augmenta com a profundidade como
observou Rosse e Franklin na bahia de Bafin. A
phisica da-nos a explicação d'estes factos ; ella ensina-nos que nos líquidos em equilíbrio as camadas menos densas se sobrepõem ás mais densas
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e que a densidade cresce na razão inversa da tem
peratura, até + 2o para a agua do mar. Por
conseguinte, nas zonas quentes e temperadas, o
sol aquece a superfície da agua sem que este ca
lor seja transmittido ás camadas profundas com
bastante intensidade, em virJtude da pouca condu
tibilidade dos liquidos para o calor; nas zonas
glaciaes o fundo é necessariamente menos frio do
que a superfície coberta de gelos, onde a tempe
ratura é inferior a + 2° centígrados.
O decrescimento da temperatura n'um sentido
ou n'outro, isto é, do fundo para a superfície, nos
mares glaciaes, e da superfície para o fundo, nos
tropicaes e equatoriaes, não é regularmente pro
gressiva por causa das correntes marítimas (de que
adiante faltaremos) que se cruzam a différentes
profundidades, levando a agua quente do equador
para os polos e fria dos poios para o equador.
b) A proximidade da foz dos rios é também
uma causa de resfriamento, porque as correntes de
agua doce, mais frias do que o már, roubam ca
lor a este até se restabelecer o equilíbrio de tempe
ratura.
■
c) A natureza geológica e a disposição da cos
ta marítima tem uma influencia das mais notáveis
sobre a temperatura da agua do már que banha a
costa. As praias arenosas, sob a acção dos raios
solares, aquecemse fortemente nos dias ardentes
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de estio, communicando calor á agua e ao ar por
irradiação e pelo contacto incessante e periódico
das ondas com a areia. Se a praia lôr longa e
pouco inclinada, a agua, espraiando-se n'uma
grande extensão, roubará maior quantidade de calor á terra, por ser maior também o numero de
pontos de contacto entre a praia e as ondas que
avançam sobre ella. E' o que tem logar na praia
arenosa de Arcachon em que o banho de maré alta, nos mezes de julho e agosto, é ordinariamente
mais quente que o da maré baixa, cerca de 5 ou 6
graus.
A observação mostra também que a temperatura tomada nos pontos onde vem morrer a onda
é mais elevada um grau que á distancia de vinte
metros, mantendo-se de ahi em diante quasi uniforme.
d) A influencia que as estações exercem sobre
a temperatura da agua do már foi estudada por
Gandet, durante 11 annos de observação e chegou
aos seguintes resultados :
A temperatura do mar eleva-se geralmente 3
ou 4 graus durante o mez de julho sem experimentar, em sentido inverso, variações de meio grau
centígrado.
Durante o mez de agosto attinge o seu máximo, conservando-se a uma media constante até ao
mez de setembro, em que se observa um movi-
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mento retrogrado regular, em sentido inverso do
que se observa no mez de julho.
As variações diurnas dependem de causas diversas. Em geral a temperatura minima observase de manhã até ás 11 horas e a maxima desde o
meio dia até ás 5 horas da tarde.

Densidade.—A grande quantidade de saes que
o mar tem em dissolução, particularmente o chloreto de sódio, faz com que a densidade da agua
do mar seja superior á das correntes da agua doce; portanto comprehende-se que, na proximidade
da foz dos rios, seja diminuída por haver n'um
mesmo volume de liquido uma quantidade menor
de saes.
Diz-se que, em geral varia com a latitude,
crescendo regularmente dos poios para o equador;
e assim deve sêr, porque, augmentando a temperatura e por conseguinte a evaporação da agua,
fica n'um mesmo volume de liquido uma maior
proporção de chloreto de sódio e d'outros saes que
o mar tem em dissolução. As observações feitas
n'este sentido confirmam este modo de vêr, mostrando-nos que, nos mares d'Africa, a densidade
é superior á da agua que banha as costas europeas.
A media dos pesos específicos está calculada
em 1,030. No mar Mediterrâneo, onde a evapora-
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•ção é considerável, o peso especifico é, em media, 1,032; no Atlântico 1,028.

Electricidade.— Entre os agentes phisico-dynamicos da agua do mar devemos mencionar também a electricidade. Muitos factos, que não soffrem contestação, provam a existência d'esté agente nas aguas do occeano.
Bequerel, citando a grande conductibilidade
das dissoluções salinas, acrescenta que, nos pontos
de contacto do mar com a terra, se desenvolve uma
electricidade doce e continua, resultando d'aqui
os doentes tomarem um banho duplamente medicamentoso : — salino e eléctrico. Os depósitos metallicos que se encontram no casco dos navios são,
provavelmente, devidos á existência de correntes
eléctricas continuas entre este e a agua do mar.
Certas pessoas accusam uma differença de sensações quando tomam o seu banho em occasião de
tempestade.
Todos estes factos provam a existência da electricidade no mar; o que, porem, não está bem
averiguado é a fonte d'esta electricidade. E', provavelmente, na composição salina e na agitação
•constante das ondas que devemos encontrar a explicação d'esta producção incessante de correntes
«lectricas.
Tem-se attribuido também á electricidade o
phenomeno da phosphorescencia. Este interessante
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phenomeno que se observa principalmente nos
mares dos paizes quentes é, provavelmente, devido á presença, nestes mares, d'ura numero infinito de infusorios (noctilucos) postos em agitação á
superficie das ondas. Estes protosoarios de consistência gelatinosa e do volume da cabeça d'uni alfinete, quando vistos ao microscópio, nota-se, que
a luz emitida-, provem d'uma multiplicidade de
pequenas faíscas que se succédera cora extrema
rapidez em diversos pontos isolados do seu trama
orgânico.
§ 2."
Propi-ieclades d y n a m i c a s

Os movimentos incessantes que animam a
grande massa liquida do occeano são uma característica dos banhos de mar. Esta eterna agitação
das aguas, por meio da qual o banho réalisa as
melhores praticas da hvdrotherapia, é devida a
três ordens de causas: — as marés, os ventos e as
correntes.

Marés.—0 espectáculo maravilhoso que nos
offerece o mar, cujas ondas se vem despedaçar
com ímpeto contra a praia, quando se réalisa o
phenomeno das marés, convida á reflexão diz Laplace, e faz nascer o desejo de lhe penetrar na
causa.
Este phenomeno por longo tempo inexplica-
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vel, é o resultado da altracção que o sol e principalmente a lua exercem sobre o occeano. Estava
reservada ao génio de Newton, assentando sobre
as previsões de Kepler, a demonstração de que
as marés estavam subordinadas ás leis geraes da
gravitação. A attracçãó dos corpos celestes, exercendo-se sempre—na razão directa das massas e
na razão inversa do quadrado das distancias,— explica-nos o facto de haverem duas marés cheias, ao
mesmo tempo, em dois logares diametralmente oppostos; — uma no hemispherio voltado para a lua
(primaria) e outra no hemispherio do lado opposto
(secundaria).
'.
Em dois pontos situados a 90° do meridiano
em que se encontra a lua, um para o oriente
e outro para o occidente, haverá maré vasia, porque as aguas, attrahidas para ò hemispherio voltado para a lua e repellidas para o hemispherio opposto, faltam necessariamente n'aquelles logares
que estão em quadratura com a lua.
O phenomeno das marés observa-se bem na
costa e consiste no seguinte:
O mar sobe gradualmente durante cerca de 6
horas. Esta subida é conhecida pelos nomes de —
fluxo, enchente, maré descendente. Durante um quarto de hora o mar fica estacionário a este ni vel máximo; diz-se então que ha maré cheia ou preamar.
Nas 6 horas que se seguem á maxima elevação
das aguas, o mar desce gradualmente (refluxo, vasante,marê descendente) até um limite minimo (bai-
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xa-mar, maré vasia); mantem-se a este nível durante alguns minutos, para recomeçar depois novo
movimento ascensional *,
Estas oscilações pendulares das aguas do oceano observam-se todas as vezes que a lua passa no
meridiano superior ou inferior d'um logar, isto é,
duas vezes no espaço de 24 horas e 50 minutos. A
differença de 50 minutos entre o dia solar e lunar
dá-nos a explicação do retardamento que se observa d'um dia para outro na hora da maré. Assim,
suppondo que a preamar, em um logar qualquer,
é ás 11 horas, no dia seguinte será ás 11 horas e
50 minutos.
A intensidade do phenomeno varia, entre outras causas, com a posição do sol relativamente á
lua e com as disposições da costa marítima.
A acção attractiva do sol e da lua sobre as moléculas liquidas do oceano atlinge o seu máximo
por occasião das syzigias ou luas novas e cheias,
quando a acção d'aquelles dois centros materiaes
concorre no mesmo sentido ; pelo contrario, a maré
é muito pequena quando o sol actua sobre as aguas
do oceano em sentido inverso da lua; — é o que
tem logar pelas quadraturas ou quartos mingoantes
e crescentes.
1 A duração do fluxo, refluxo, preamar e baixa-mar não é a mesma
p&ra todas as praias ; os números acima indicados mostram a duração media
phenonemo. Segundo as observações do distineto engenheiro Adolpho
Ferreira Loureiro, a duração d'esté phenomeno para o nosso porto da Figueira- é: para o fluxo de 5 h. 17, para o refluxo 5 li. 50, para a baixa-mar 2d1,50
e para a preamar 2á',70.
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As maiores marés do anno observam-se nos
equinócios, quando a lua está no perigeu, ponto em
que a lua está mais próxima da terra; e as menores, quando a lua está no seu apogeu, o que tem logar pelas solsticios, quando a lua está mais afastada da terra.
As disposições especiaes da costa marítima teem'
também influencia sobre a altura da maré e força
impulsiva das ondas. Se a costa tem o aspecto d'um
golfo com uma forma em angulo mais ou menos
aberto, a maré attinge uma elevação muito mais
considerável no vértice do angulo do que á entrada, porque as ondas encontrando cada vez mais
resistência á sua progressão retardam a sua marcha e a agua eleva-se a um nivel superior ao que
tinha no mar livre. O mesmo acontece nas praias
muito inclinadas, em que o mar se eleva rapidamente a grande altura, em virtude do obstáculo
que as ondas encontram á sua progressão. Nas
praias pouco inclinadas o mar eleva-se lentamente,
espalhando-se n'uma grande area.
Correntes marítimas. — As correntes são certos
movimentos das aguas do oceano que, á maneira
de verdadeiros rios que teem por leito e margens
elementos da mesma natureza, cortam os mares
em variadas direcções. E' por meio das correntes
que a natureza mantém o equilíbrio dos mares,
tendendo a uniformisar os climas, adoçando os rigores d'uns e temperando os ardores d'outros.
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No seio dos mares existem correntes verticaex
que contribuem para manter a temperatura media
constante do oceano n'uma dada região, e correntes
horisontaes permanentes, superficiaes e profundas,
que transportam as aguas do equador para os poios e dos poios para o equador.
As mais notáveis d'estas correntes são as horisontaes.
Como agentes productores d'esté phenomeno
notável citam-se: os ventos, as marés, as différencias de densidade dos mares, a rotação da terra e
o calor solar.
• Este ultimo agente, distribuindo-se desegualmente nos polos e no equador, é a principal potencia motora das correntes. Nos mares, que commnnicam por estreitos, é a diflerença de densidade
dos dois mares que dá-origem ás correntes; é assim que as aguas do Atlântico, menos salgadas e
portanto menos densas que as do Mediterrâneo,
penetram n'este ultimo por uma corrente superior,
no estreito de Gibraltar, sendo substituídas por
uma contra-corrente inferior do Mediterrâneo para
o Atlântico. O mesmo acontece no Báltico, Bosphoro
e Pas-de-Calais, etc.
A direcção das correntes é também influen;
ciada pelos ventos constantes, taes como os alisados, e pela terra firme. E' o que succède com o
alisado de noroeste que impelle vigorosamente as
aguas equatoriaes da Africa para a America Central, de encontro á costa marítima que lhes embar-
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í a a passagem para o oeste, forçando-as a entrar
no golfo do Mexico.
E' aqui que começa a grande corrente que
mais nos importa estudar —o Gulf-Stream. Maury,
o primeiro que assignalou a sua importância, faz
d'ella uma poética descripção: —«é, diz elle, um
rio do oceano que não diminue de volume na occasião das grandes seccas, nem augmenta com as
mais abundantes chuvas. As suas aguas tépidas e
azuladas deslizam n'um leito de agua fria. M o
existe no mundo corrente mais mageslosa. A sua
velocidade é mais rápida que a do Amazonas, mais
impetuosa que a do Mississipe e a grande massa
de agua d'estes dois rios não representa a millesitna parte da que ella desloca. »
Esta corrente, depois de tomar origem no golfo
do Mexico! sane pelo estreito de Bahama e toma a
direcção nordeste, desviando-se cada vez mais da
costa dos Estados-Unidos. Depois, dobrando os bancos da Terra-Nova, divide-se em quatro ramos
príncipaes: um que vae entroncar com a corrente
equatorial; outro, inclina-se primeiro para leste e
depois para sul, banha as costas de Portugal, fazendo elevar a temperatura das nossas praias a
um grau superior ao correspondente á nossa situação geographica, e introduz-se no Mediterrâneo pelo
estreito de Gibraltar; outro segue pelo golfo de
Biscaya e banha as costas da França; outro, finalmente, que é o próprio Gulf-Stream, continua na
direcção nordeste, banha as costas da Irlanda, das
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Hebridas, da Noruega de Spitzberg, o norte da
Asia e passando pelo estreito de Behring vae-se
lançar no Grande Oceano.
O Gulf-Stream subtrahe ào golfo do Mexico, e
por propagação ás costas que o cercam, uma quantidade de calor enorme. A' sahida tem uma temperatura superior, cerca de 6o, ás correntes que vem
pelo mar das Antilhas, e vae diminuindo á medida
que a corrente se afasta do seu ponto de origem.
Nas costas da França a temperatura do Gulf é
pouco elevada, mas, apezar d'isso, é ella que mantém constante a temperatura das costas do oceano,
Mancha e mar do Norte, onde os banhos podem
ser mais tépidos do que no Mediterrâneo, apesar
das differenças de latitude (Van Merris).
E' ainda esta distribuição.de agua quente do
Gulf que contribue para que as terras do norte da
Europa tenham um clima mais temperado do que
as terras do norte da America, situadas á mesma
latitude.

Ventos. —Uma outra propriedade bem característica da agua do mar é o movimento constante
que se observa á sua superficie. Esta ondulação
constante e regular é devida principalmente ás
correntes atmosphericas; da direcção e intensidade
d'estas depende em grande parte a direcção, velocidade e volume da onda que, quando é de certas
proporções, toma o nome de vaga.
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§ 2.»
Propriedades

chimicas

Pelo que diz respeito ás propriedades chimicas da agua do mar importa-nos conhecer, principalmente, a sua composição,
A agua do mar encerra princípios mineraes e
orgânicos.
Dos princípios mineraes, o que existe em maior
proporção é o chloreto de sódio, que forma as trez
quartas partes do peso total dos saes que entram
na agua do mar. Alem do chloreto de sódio, os
différentes analysadores teem notado: chloretos de
magnésio e de potássio; sulfatos de magnésio e de
cálcio; carbonatos de magnésio, de cálcio e de
potássio; sulfatos de magnésio e de cálcio; carbonatos de magnésio, de passio e de cálcio; iodetos e brometos. E' aos saes de magnésio que a
agua do mar deve o seu sabor amargo.
Alem d'estes corpos, tem-se encontrado outros
que indicamos por simples curiosidade, taes são:
o acido phosphorico, óxidos de ferro, do manganez, sal amoníaco e os corpos simples: — ferro, arsénico, prata, cobre, chumbo, bromo, iodo, nikel, lítio, rubidio, etc. O numero de corpos simples não é inferior a trinta.
Os diversos analysadores não teem obtido os
mesmos resultados, pelo que diz respeito ás proporções em que entram os différentes saes, que aca-
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bamos de innumerar, na agua do oceano. Não nos
devemos admirar d'isto, porque o grau de salsugem varia, nos différentes mares, na rasão inversa
da latitude, e está em relação com a quantidade
de calor que cada mar recebe e com a evaporação resultante da sua maior ou menor elevação
thermica ; as aguas do equador, sujeitas a uma evaporação mais considerável devem sêr mais concentradas de saes; e é, de facto, o que a observação demonstra. E' preciso ter em conta, também,
o maior ou menor afluxo de correntes de agua
doce e das correntes marítimas. Sabe-se que a differença de mineralisação entre o mar do Norte e
o Mediterrâneo, por exemplo, é muito considerável. A diminuição na proporção dos princípios mineraes, no primeiro d'esles mares é devida, em
grande parte pelo menos, ús torrentes de agua doce
que ahi lançam os seus numerosos affluentes : o
Danúbio, o Dniester, o Don, etc. Estas correntes
de agua são muito importantes e por isso o mar recebe mais do que perde por evaporação. O Mediterrâneo recebe também numerosos affluentes, mas a
sua grande superficie e a actividade de evaporação fazem com que perca mais agua pura do que
recebe, de sorte que o seu nivel baixaria, se o Mediterrâneo, penetrando pelo. estreito de Gibraltar,
não viesse manter este.nivel.
JNo fim d'esté capitulo apresentamos um quadro das analyses de agua de diversos mares, segundo diversos analysadores. O conhecimento d'estas
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analyses não deixa de têr um certo valor, quer se
atribua uma parte da acção physiologica do banho á densidade e pressão da agua, quer se admitia a sua acção raineralisadora.
Não devemos terminar este capitulo sem mencionar uma substancia que dá ao mar uma certa
unctuosidade ao tacto, é — a mucusina—, mucusidade de Bory de Saint-Vincent, a qual parace sêr
devida á exsudação das algas, sempre gelatinosas.

Quadro de analyses da agua de diversos mares segundo diversos analysadores
Corpos encontrados em I litro de agua do mar

Mancha (Mialhe
e Figuier)

Meditterran- o
(Uriglio)

Cloreto de sódio
,
»
de magnésio
»
de potássio
»
de cálcio
Brometo de magnésio
»
de sódio
Sulphato de cálcio
»
de magnésio
»
de potássio
»
de sódio
Carbonato de cálcio
Silicato de sódio
Carbonato e phosphato de magnésio e óxidos de ferro e
de martganez
Oxido de ferro
Carbonato de cálcio e de magnésio
Sal amoníaco
Silica
Materia orgânica
Bromo ou iodeto de bromo
Bicarbonato de magnésio

25,704
2,905

30,182
3,302
0,518

0.030
0,103
1,210
2.462
0,094
0,132
0,017
vestígios

0,570
1,392
2,541

Mar-morto
BouBsiangault
(1856)

64,964
107,288
16,110
35,592
3,306

Mar Caspio
Gobel (1839)

20,497
1.695
0,331
0.372

36,731
6,324
0,761

Oceano-atlantico Oceano-atlantico
(Pauré)
(Bouilon)

25,10
3,50

27,965
3,785
0,325

vestígios

0.424
2,375

4,803
12,389

0,15
0,78

0,225
5,575
0,485

1,705

0,118

0,003
0,013

32.657

Mar do Norte
DumenU. (18-16)

38.626

227,627

0,20
0.091
0,053
vestígios
25,414

0,052
vestígios

0.129
62,942

0,315

34,73

38,727

CAPITULO II

B A N H O S DE M A R
§ i.°
Acção physiologie» e therapeutiea
A agua do mar, cujas propriedades phjsicochimicas estudámos no capitulo antecedente, pode
sêr applicada, externamente, em banhos frios,
quentes, affusões, duches, etc.; e, internamente, em
bebida e injecções hypodermicas.
N'este capitulo occupar-nos-hemos, simplesmente do banho de mar frio, e, no capitulo seguinte, do ar marítimo, não só por serem estes os
elementos de tratamento que os doentes procuram
geralmente, nas praias balneares, mas também,
porque os estreitos limites d'uma dissertação e à
falta de tempo não nos permittem tratar de todos
os elementos de que hoje se lança mão para tornar proveitoso o tratamento marítimo.
*
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O primeiro phenómeno que se observa, ao
mergulhar na agua do oceano, é uma sensação de
frio. A pelle resfriada torna-se pallida, rugosa, tomando o aspecto característico, vulgarmente chamado carne de gallinha. Ha uma impressão desagradável de constricção em todos os tecidos; contracções intestinaes e particularmente da bexiga
que se manifestam por phenomenos involuntários
de diarrhea e de micção; a respiração é difícil,
sacadada. O sangue abandona a peripheria do
corpo e afflue para os centros, para os órgãos mais
importantes da vida (o cérebro, o pulmão e o Coração), o que se revela por cephalalgia, phenomenos de suffocação e palpitações.
Estes phenomenos variam de intensidade, como se pode prever, com a impressionabilidade
dos banhistas e são o preludio d'um outro phenómeno importante —a reacção — acto puramente vital, em virtude do qual, o organismo se desembaraça do obstáculo ao seu livre hinccionamento, produzido pelo affluxo do sangue aos órgãos centraes.
A volta do sangue dos centros para a peripheria da circulação, depois d'um banho frio, constitue a reacção propriamente dieta.
Durante a reacção, uma energia nova anima
todo o organismo: as pulsações cardíacas regularisam-se; o sangue arterial, impellido com mais
força para os capillares, augmenta o calor próprio
do corpo; o pulso torna-se forte, secco e frequente;
as excursões thoracicas são mais extensas e a he-
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ma tose mais completa; as glândulas segregam os
seus productos em maior abundância; a pelle ruborisa-se; os movimentos são mais livres, os músculos, irrigados por um sangue vivificado, parecem
adquirir um vigor novo.
A duração da reação é mais ou menos considerável segundo a constituição dos indivíduos, o
babito de tomar banhos, o estado do mar e da atmosphera; em geral é de dois a três minutos. Se
o banho se prolonga, um segundo arrepio sobrevem apresentando os mesmos phenomenos que o
primeiro, mas muito mais intensos e de consequências muito graves.
E' pois de toda a conveniência abandonar o
banho antes do arrepio secundário.
Os effeitos physiologicos que acabamos de
descrever são os que se observam geralmente, mas
não devemos esquecer que cada individuo tem o
seu modo de reagir especial. Os banhistas novos e
vigorosos sentem um certo calor e um bem estar geral depois do banho; os indivíduos nervosos que
geralmente manifestam repugnância pelos banhos
frios, experimentam sensações alternativas de calor e de frio, espasmos, cansaço, e a pelle toma
uma côr mais ou menos violácea. Nas creanças escrofulosas, nos adultos lymphaticos, nos velhos e
nos anemicos, o movimento reactivo oppera-se
muito lentamente e, por vezes, não sentem phenomeno algum de reacção. Certas creanças, pelecontacto diário da agua do mar sobre a pelle, acu-
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sam vivas comichões e erupções de formas diver
sas. A urticaria é uma das mais frequentes.
Abstrahindo de tudo o que é secundário, o
que se pode chamar episódios da cura, o resultado
quotidiano dos banhos de mar é uma estimulação
geral do systema nervoso, traduzindose por uma
supraactividade de todos os phenomenos physicos,
chimicos e vitaes do organismo, e por uma sensa
ção de vigor muscular e energia moral mais con
sideráveis.

Estudámos até aqui os effeitos, que podemos
classificar de primitivos , produzidos pelos banhos
de mar no organismo; devemos estudar agora os
effeitos cons ecutivos ao uso d'estes banhos.
Na apreciação d'estes effeitos, é difficil descri
minar o que pertence á agua do que pertence ao
ar; as acções d'estes dois agentes são solidarias,
complementares; influindo poderosamente nas func
■ções e desenvolvimento do organismo, particular
mente das creanças. Vejamos, no entanto, quaes
são os effeitos consecutivos ao uso dos banhos de
mar sobre as funcções e os órgãos.
As oscillações diárias do sangue da periphena
para os órgãos centraes e d'estes para a peripheria
dão como resultado final uma maior actividade
circulatória, traduzindose por calor e rubor na
pelle, por esta espécie de phlogose que cara
ctérisa os homens do már. 0 tegumento externo
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tornase menos i m pressiona vel ao calor e ao frio ;
a transpiração por vezes augmenta, e por isso al
guém julgou conveniente o uso dos banhos de már
no tratamento do rheumatismo.
Como consequência da maior actividade cir
culatória, a assimilação e desassimilação augmen
tam. A digestão fazse melhor; o appetite é mais
vivo; as funcções intestinaes regularisamse; a ab
sorpção e nutrição activamse, de modo que os in
divíduos magros engordam e os obesos perdem o
excesso de gordura.
A respiração tornase também mais activa; mas
o que sobre esta funcção exerce maior influencia é
o ar marítimo, tornando os movimentos respirató
rios niais amplos, mais regulares e a hematose
mais completa e como consequência uma maior
actividade nutritiva e um augmenlo no períme
tro thoracico, augmento bem apreciável, nas crean
ças como adiante mostraremos.
O systema muscular desenvolvese, ganha
força e energia. O systema nervoso geral modifica
■se do modo mais feliz; o somno tornase mais pro
fundo e reparador; ha mais aptidão para o traba
lho intellectual, e o moral de certos indivíduos,
rabugentos por doença ou por velhice, soffre uma
«ompleta e favorável transformação.
A acção tónica e vivificadora dos banhos de
mar exerce sobre o desenvolvimento orgânico das
«reanças uma influencia das mais notáveis. O pe
rímetro thoracico, o peso e altura das creanças
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augmentant com o uso (.Pestes banhos, corno mos
tram as observações de vários medicos francezes e
allemães.
A media do crescimento annual das creanças
que se desenvolvem normalmente, é, segundo as
investigações de Villermé, Tenon, etc, de cinco a
seis centímetros, nas edades comprehendidas entre
cinco e quinze annos, epocha em que o crescimen
to se faz quasi d'um modo regular. Ora, resulta
das observações de Van Merrís, que submetteu ao
tratamento marítimo creanças d'aquellas edades
durante dois mezes, que o crescimento, em altu
ra, era de dois a três centímetros, a media, isto é,
o equivalente do que ganharia uma creança, não
submettida ao tratamento pelo mar, durante sete
ou oito mezes. Vallin, na Revue d'Hygiène, cita o
lacto de certas creanças, que os pães mediam em
epochas fixas, crescerem mais em dois mezes, pas
sados na praia durante as lerias, do que nos dez
mezes restantes do anno, passados no collegio.
Estes factos e outros citados púr différentes
medicos, não nos deixam duvidas a respeito da in
fluencia notável dos banhos de mar sobre o cres
cimento das creanças.
Conjunctamente com este desenvolvimento em
altura coincide um augmento no perímetro thora
sioo. Normalmente, este augmento é, segundo os
anthropologistas já citados, de dezaseis millime
tres annuaes, a media. Ora, em dez creanças, de
pois de dois mezes de banhos de mar, notouse
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que esse augmento foi de um centímetro, isto é,
o que ganhariam em 8 mezes, se não fizessem uzo
dos banhos de mar. Quando porem o alargamen
to da caixa thoracica se torna bem sensível é, 5 ou
6 mezes, depois de fazer uzo dos banhos.
Um outro resultado importante que produzem
os banhos de mar é o augmento de peso do corpo
dascreanças. AmateVan Merrís notaram que este
augmento era 2.30 % do pezo total,; p que é, pre
cisamente, o duplo do que Quetelet.e outros an
thropologistas qualificam de normal.
Em certos indivíduos infiltrados de lympha,
d'uma gordura escrofulosa, notase, pelo contra
rio, uma diminuição de peso. A acção estimulan
te do tratamento marítimo traduzse, nestes indi
víduos, pela reabsorção e eliminação dos líquidos
que infiltram os tecidos e da gordura fluida que en
volve os órgãos. Com este emmagrecimento dos
escrofulosos, coincide um augmento progressivo
de energia muscular, revelada pelo dynamometro.
A' vista d'estes resultados, não podemos du
vidar da acção do tratamento marítimo sobre o
desenvolvimento geral e harmónico do organismo
das creanças.
Os banhos de mar imprimem aos organis
mos doentes modificações favoráveis e permanen
tes que se traduzem por transformações notáveis
nos órgãos e nas funcções. E' assim que o uso d'es
tes banhos chega a modificar completamente as
condições geraes de saúde, a ponto de crear um
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temperamento novo. Veremos, quando nos occuparmos das indicações e contra-indicações dos
banhos de mar, os effeitos therapeuticos d'estes
banhos sobre os organismos doentes.

Mechanismo da acção do banho. — As propriedades da agua do mar são, como vimos, múltiplas
e complexas e os seus effeitos sobre o organismo
difficilmente podem ser isolados uns dos outros para
poder-mos apreciar, devidamente, a parte que cabe
a cada um dos agentes que collaboram no resultado final do tratamento marítimo.
À agua do mar actua, principalmente, pela sua
temperatura, densidade e composição chimica e pela
força impulsiva com que precate a superficie externa do corpo.
a) A temperatura da agua do mar é inferior
á do organismo ; o banho do mar é, portanto, um
banho frio,
A agua fria applicada extremamente sobre a
pelle, determina, além d'uma diminuição do calor
peripherico, uma vaso-construcção dos arteriolos
superflciaes e dos arteriolos dos tecidos sub-adjacentes, o que se revela pela anemia e pallidez da
pelle. Esta vaso-constricção é realisada por uma
acção reflexa. As excitações partindo da pelle são
transmittidas, pelos nervos sensitivos, aos centros
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auto-motores da medula e por via reflexa, ás fibrilas musculares dos vasos. O frio actua também
directamente sobre estas fibras musculares, excitando a sua contraclilidade e sobre as fibras dos
bolbos pilosos, o que explica o aspecto de carne de
gallinha que nos offrece a pelle.
Esta acção vaso-constrictiva dá em resultado
uma maior difficuldade de circulação peripherica
e o refluxo do sangue para os órgãos centraes, o
que nos explica a oppressão que se sente por essa
occasião.
Consecutivamente a estes phenomenos, a actividade funccional das cellulas nervosas esgota-se
pelo excesso de trabalho e deixa de exercer a sua
acção excito-motriz sobre as fibras musculares dos
vasos; estas relaxam-se e o sangue aflue para a
peripheria do corpo; tem então Jogar os phenomenos chamados de reacção. O organismo, depois de
ter soffrido uma violenta perturbação, entra no goso
regular das suas funcções.

b) A agua do mar, pela sua densidade, exerce pressão sobre os capilares periphericos do organismo e obriga o sangue a refugiar-se nos órgãos centraes, reforçando, por esta acção mechanica, os effeitos primitivos que produz o frio. Esta
pressão, superior á da atmosphera, é mais um elemento para nos explicar as congestões do cérebro e
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dô pulmão, e certas hemorragias que por vezes sobrevem na occasião do banho.
Além d'esté efleito mechanico, a agua do mar
exerce uma acção directamente excitante sobre a
pelle, pelos princípios salinos contidos em dissolução, particularmente o chloreto de sódio, favorecendo assim o phenomeno importante da reacção. Esta acção irritante pode chegar a ponto de
destruir a epiderme, dando logar a inflammações
pustulosas da pelle.
Os effeitos produzidos pelo banho de mar serão também devidos á acção do chloreto de sódio
e outros saes absorvidos á superfície cutanea? Esta
importante questão ainda hoje é agitada pelos hydrologos, todas as vezes que se trata de apreciar o
modo de acção dos banhos: Uns, como Russell,
admittindo a acção physico-dynamica da agua do
mar, não duvidam, também, da acção, a que chamam especifica, dos princípios contidos na agua
do mar e absorvidos á superfície cutanea. Outros
baseados, não na observação directa, mas em considerações puramente especulativas, negam completamente o facto da absorção, dizendo que a pouca
duração do banho e a constricção phisiologica que
experimentam os tecidos, sob a impressão do frio,
se oppõe a todo o phenomeno de absorção cutanea.
Estes argumentos não teem o valor que á primeira vista parece, porque, embora seja curta a
duração da immersão na agua, o banho como que
se prolonga em virtude d'uma certa viscusidade do
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mar que mantém em contacto por mais tempo do
que dura o banho os princípios salinos com as
ceilulas epidérmicas, de modo que, quando sobrevem a reacção, a pelle animada por uma actividade circulatória mais considerável está em condições de poder absorver, talvez, uma certa quantidade de princípios salinos que a impregnam. As experiências de Lefort (Arch, de Chimica) provam
que a uso dos banhos de mar determina um augmente considerável de chloreto de sódio nas ourinas; mas não poderá este augmento ser devido
a obserção pulmonar exclusivamente? O problema
ainda não está completamente resolvido.
c) A força impulsiva das ondas e das vagas,
projectando sobre o corpo uma agua sempre renovada, réalisa as melhores praticas da hydrotherapia. A precussão do corpo, com uma intensidade
variável, determina effeitos de excitação e de revulsão proporcionaes a esta intensidade, o que tudo
concorre para uma reacção mais viva e enérgica.
§ 2.»
Indicações e contra-indicações

Depois de havermos estudado os effeitos resultantes da acção dos banhos de mar, devemos agora
indicar os estados pathologicos e physiologicos que
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podem ser beneficiados pelos banhos e os que,.
Jonge de serem modificados favoravelmente, são,
pelo contrario, fortemente prejudicados. E' claro
que não podemos passar, aqui, em revista toda a
pathologia, fazendo uma enumeração fastidiosa de
todas as doenças. 0 que dissemos da acção phisiologica do banho dispensa-nos d'esta longa inúmera ção.

l.° INDICAÇÕES. —D'um modo geral, os banhos
do mar convém a todo o individuo fraco, quer sob
o ponto de vista da edade e do sexo, quer do temperamento, das doenças e das diatheses. Estas indicações decorrem naturalmente da estimulação
diária do systema nervoso pelo banho e acção tónica final. E' ainda, por esta acção dupla do banho, que o torna util nas doenças chronicas de preferencia ás doenças agudas, nas doenças geraes
antes que nas doenças Iocaes.
c) Escrofulose. —Qualquer que seja o valor
que se ligue a este termo: uma dystrophia constitucional, vicio de nutrição, temperamento mórbido, tuberculose attenuada, etc, qualquer que
seja, digo, a theoriã, a indicação capital é sustentar as forças do organismo. Ora esta indicação é
o triumpho da medicação marítima. A sua acção
tónica reconstitue o organismo dos indivíduos aífe-
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ctados d'esta triste e devastadora diathese, transformando-lhes completamente o seu temperamento.
Trousseau diz que o banho do mar é um dos
agentes mais enérgicos que existem contra a escrofulose. Quasi todos os auctores, tanto antigos como
modernos, faliam a mesma linguagem.
E' principalmente nas creanças que a acção benéfica dos banhos produz resultados maravilhosos,
combatendo vantajosamente não só, a diathese ern
si, mas também as manifestações locaes d'esta
mesma diathese. Para nos convencermos d'esta
verdade basta lançar os olhos para as estatísticas
que nos fornecem os medicos dos hospitaes marítimos, estabelecimentos de que fallaremos na ultima parte d'esté trabalho, cujos resultados são extremamente lisongeiros. Por emquanto li mi ta monos a apresentar as conclusões a que chega Van
Merris no seu importante trabalho sobre a escrófula. São as seguintes:
1.°—A medicação marítima está indicada não
só contra as manifestações locaes da escrófula, mas
também contra a diathese.
2.°—Num e noutro caso, a proporção dos bons
resultados obtidos é sempre considerável e superior a VÍ.
3.°—Se o tratamente é de curta duração, a
maior parte dos resultados são simples melhoramentos; se o tratamento se prolonga sufflcientemente os melhoramentos transformam-se em cu-
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ras completas e definitivas, de sorte que a proporção dos melhoramentos para as curas se encontra
invertida.
4.°—E' preciso reconhecer que a duração do
tratamento é um elemen-to indispensável para a
cura d'uma diathese tão tenaz, e também quando
se tratam as suas mais graves manifestações (ostéites, caries vertebraes, tumores brancos e coxalgias, por exemplo).
5.°—Os dois elementos da medicação marítima, o ar e a agua, sob todas as formas, concorrem egualmenle para os resultados da cura.
6.° E' preciso prescrever tudo o que favorece
a nutrição geral, o exercicio, o regimen, etc., e emfim, as preparações reconstituintes.

b) Lymphatismo.—Tudo o que deixamos dito,
a respeito da escrófula se pode applicar ao lymphatismo. Alguns auctores modernos não admiltem
este estado limitrophe da escrófula, porem um
grande numero de práticos concordam em denominar lymphatismo, este estado intermédio entre
a saúde e a escrófula, sem que se possa dizer o
ponto em que termina aquelle e começa esta. Mas,
quer se considere o lymphatismo como uma predisposição para a escrófula, quer como um grau
mesmo de escrófula, os banhos de mar, pela
sua acção tónica e estimulante, são um excellen-
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te meio prophylactico na primeira hypothèse e curativo na segunda.
As creanças lymphaticas tem as carnes molles, uma tensão vascular fraca, uma actividade
muscular e nervosa médiocres. Os seus ganglios
tumefazem-se sob a influencia de irritações as mais
insignificantes; as feridas supuram e teem, quasi
sempre, uma cura longa e arrastada.
Sob a acção dos banhos de mar, todo este
conjuncto se modifica favoravelmente; á mollesa
dos tecidos e gordura fictícia succède uma certa
rigidez de carnes ; a circulação activa-se, os músculos ganham força e energia e as creanças adquirem a animação e vivacidade proprias da sua
edade.
c) Rachitismo. — A medicação marítima estimulando as funcções de nutrição, e quando acompanhada d'outros meios hygienicos e do uso interno de óleo de figado de bacalhau e de lacto-phosphato de cal, que fornece os materiaes directos
para a consolidação dos ossos, é sempre seguida
•dos melhores resultados não sendo preciso, as mais
das vezes, recorrer a um tratamento cirúrgico.
M. Perrochaud tratou no hospício de Berk 102
creanças affectadas de rachitismo, de edades comprehendidas entre dois e doze annos. Os resultados do tratamento foram: 30 curas completas, 32
muito melhoradas e as restantes no mesmo estado. O tratamento que empregou foi o seguinte:
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Durante o estio dois banhos de mar por dia, de
dois a trez minutos, e depois de cada banho fricções excitantes e vinho quinado.—No inverno ura
só banho de mar quente de quinze a 20 minutos,
de dois em dois dias—De tarde 1 a 3 grammas de
phosphato de cal, e immedialamenle depois, 2 a
6 colheres de agua do mar. Com este tratamento,
diz M. Perrochaud, nunca nem eu nem o meu
collega Cazin, reconhecemos a necessidade d'uma
operação.
Não devemos nunca esquecer que nos resultados obtidos pelos banhos de mar, o ar marítimo desempenha um papel importante, e que em
certos casos de rachitismo basta a aspiração d'esté
ar oxigenado para produzir a cura sem recorrer a
preparado algum pharmaceutico.
d) Chlorose —N'esta doença geral a medicação tónica e reconstituinte está sempre indicada.
Os banhos de mar juntamente com os preparadosferruginosos constituem a base da medicação.
Termes, estudando a acção da agua fria sobre os indivíduos chloroticos chegou á conclusão
de que o numero das hematias augmentava sempre, tendendo a ganhar a cifra normal.
Parcce-nos, pois, que os banhos de mar estão
bem indicados na chlorose, a não ser que esta
doença se tenha desenvolvido a ponto de esgotar
as forças do doente, não podendo por este facto reagir contra a acção do banho frio.
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e) Névroses.-Os indivíduos affectados de névrose, geralmente supportam mal os banhos de
mar no principio da cura; mais tarde a circulação
capilar anima-se, a pelle torna-se menos sensível
as impressão exteriores, as forças geraes restauram-se, diminuem as dores e por ultimo no moral
d estes indivíduos apparece o socego e a confiança.
Hysteria.-O
tratamento marítimo pela sua
acção excitante diária sobre o systema nervoso
agrava, muitas vezes, d'um modo notável os pheBomenos nervosos apresentados por esta doença
tao notável pela multiplicidade das suas manifestações. Por esta rasão Dujardin-Beaumetz e outros vêem na hysteria uma contra-indicação evidente no emprego dos banhos de mar. Todavia a
clinica tem mostrado que, em certas formas da
doença (forma espasmódica, por exemplo) os banhos de mar dão bom resultado. Miramont, reconhecendo que os banhos frios agravam a hysteria
hereditaria, notou pelo contrario que elles combatiam com excellente resultado a hjsteria produzida
por abuso do onanismo.
Antes de prescrever o tratamento marítimo
contra a hysteria, devemos ter em vista as causas
productoras da doença; assim, quando a anemia,
a chlorose, perturbações uterinas e doenças diathesicas, entram na etiologia d"esta affecção, os banhos de mar estão indicados. Para prevenir os ataques de nervos que sobrevem ao sahir do banho,
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recommenda Miramont que se beba um pequeno
copo de vinho do Porto antes de entrar no mar. Esta
pratica diz o auetor citado, é sempre seguida dos
melhores resultados.
Os banhos de mar estão ainda indicados em
outras doenças do systema nervoso, a chorea e certas nevralgias symptomaticas de estados mórbidos
que são influenciados favoravelmente pelo uso
d'estes banhos.
/) Doenças da mulher. —A frequência notável
das perturbações de menstruação e de affecções
uterinas diversas, faz com que, um grande numero
de doentes procure na medicação marítima allivio
aos seus padecimentos ; e se em certos casos se tem
obtido bom resultado com o uso dos banhos de
mar, n'outros, pelo contrario, as doentes abandonam a praia em peor estado do que chegaram.
E' pois de toda a conveniência que antes de tratar qualquer affecção uterina pelos banhos de mar,
determinemos bem a natureza d'esta affecção.
Os banhos de mar estão indicados nas perturbações da menstruação: leucorrhea, dismenorrhea
e amenorrhea ligadas á chloresc e anemia.
Menstruação.— Nas meninas fracas, por temperamentos ou por doença, ou por um crescimento
muito rápido, succède muitas vezes que a appari-

/

53
ção do fluxo menstrua] é retardado : n'estas condições os banhos frios, solicitando a congestão menstrual, estão perfeitamente indicados.
Leucorrha.—A leucorrhea é um phenomeno
frequentemente observado em todas as idades, mas
principalmente durante o período de actividade
sexual. Este estado é caracterisado por um catharro mais ou menos chronico da mucosa do utero e
da vagina que dá origem a um liquido mucoso
ou muco-purolento, esbranquiçado.
As mulheres d'uma constituição fraca e lymphatica que habitam as grandes cidades, de occupaçães sedentárias e que vivem em logares húmidos e frios, são as que ordinariamente soffrem
d'esta doença.
Todas as vezes que a leucorrhea não fôr symptomatica d'uma inflammação aguda do utero e estiver subordinada ás causas geraes que acabamos
de indicar é convenientemente curada pelo uso dos
banhos de mar.

Dismenorrhea.—E' a menstruação difficil, dolorosa; depende ordinariamente d'um estado nervoso ou chloro-anemico. O estado geral das dismenorrheicas é bem característico ; a expressão da
sua physionomia é a do soffrimento ; a face pálida
e abatida, o olhar húmido e languido exprimem
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ura sentimento de tristeza, a ponto de as lagrimas
rolarem pela face, pelo motivo mais insignificante.
Outras vezes, a mulher affectada de dismenorrhea
tem ataques de nervos, torna-se irascivel, exigente, etc.
Esta dismenorrhea chloro-aneraica e nervosa
é vantajosamente combatida pelos banhos de mar
associando ao tratamento os preparados de ferro e
de quina e outros meios hygienicos fortificantes.
Amenorrhea.—E' um estado caracterisado por
uma diminuição ou supressão das regras.
O estado de fraqueza geral da mulher ou de
enercia do utero, são causas frequentes da amenorrhea. Os banhos de mar pela sua acção tónica
e excitante devem actuar eficazmente n'esta aífecção>
Os engurgitamentos do colo do utero com flugose latente, ulcerações e desvios e em geral todas as doenças do utero, em que ha hyperemia,
resistem á acção dos banhos de mar.
g) Doenças de pelle.—0 emprego da hydrotherapia marítima nas affecções cutâneas é muito restricto e as mais das vezes contra-indicado.
Os banhos de mar dão bons resultados em
certas dermatoses que se manifestam nos organismos lymphaticos; actuam principalmente fortifl-
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■cando a constituição e eleminando da economia o
principio herpetico. 0 banho actua lambera indi
rectamente favorecendo a absorpção de certos me
dicamentos, taes como os arsenicaes que são para
as dermatoses, o que o mercúrio é para a svphi
lis. E' d'esta associação dos banhos aos meios
phãrmaceuticos que se tem tirado alguns resulta
dos no impetigo periódico, ás vezes d'uma tenaci
dade desesperadora.
A ichthyose, o pemphigo e a mentagra resis
tem geralmente á acção dos banhos de mar. O mais
conveniente é fazer uso d'estes banhos depois da
«ura das dermatoses para impedir recidivas.
2.° CONTRA INDICAÇÕES.—As contraindicações
dos banhos de mar'estão dependentes dalguns ór
gãos determinados e teem por isso um caracter mais
circumscripta, o que permitte aprecialas melhor
do que as indicações que teem um caracter de ge
neralidade um pouco vago. Os phenomenos con
gestivos que tem logar ao mergulhar no banho,
em vez de se dissiparem rapidamente, podem pre
sistir em certos indivíduos que reagem mal. e dar
logar a perturbações sempre serias e por vezes
mortaes.
D'aqui dimanam todas as contraindicações
que dividiremos em physiologicas e pathologicas .
As contraindicações physiologicas dizem res
peito á edade (primeira infância e velhice) e estado
de gravidez.
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Primeira infância. —Duas opiniões opposlas
vogara ainda hoje a respeito do resultado que se
pode obter pelo uzo dos banhos de mar na primeira
infância. Em geral os medicos francezes, considerando o cérebro, que se desenvolve extraordinariamente até á edade de 7 annos, como um órgão fortemente impressionavel pela acção da agua fria, e
admittindo como principio physiologico que em
todo o órgão o movimento congestivo está em relação directa com o desenvolvimento e actividade
d'esté, julgam conveniente não submetter as creanças d'esta edade á acção estimulante da agua do
mar. Os medicos inglezes, considerando que os banhos frios são um poderoso auxiliar do desenvolvimento orgânico, são partidários d'estes banhos
em qualquer epocha da vida.
Nós somos de opinião que se não devem submetter á acção estimulante do banho de mar as
creanças na primeira infância que ainda não nos
podem dar conta exacta das suas sensações ; e sobretudo aquellas que testemunham um horror invencível pela agua. Temos observado, frequentes
vezes, era algumas das nossas praias, uma verdadeira lucta entre o banheiro e certas creanças que
protestam em altos gritos contra o mergulho que
o banheiro, sempre victorioso, lhes faz apanhar.
Um banho n'estas condições, em que o cérebro se
encontra congestionado pelos gritos e pelo terror,
deve ser extremamente prejudicial, podendo ser o
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ponto de partida de certas affecções nervosas era
organismos tão impressionáveis.
Não queremos dizer com isto que o banho está
sempre contra-indiçado na primeira infância ;
certas creanças lymphaticas, molles, indifférentes,
podem ser beneficiadas pela acção tónica e estimulante do banho.
Velhice.—E' nas edades avançadas que mais
facilmente se desenvolvem os diversos estados pathologicos que contra-indicam os banhos de mar,
como são, por exemplo, as congestões e apoplexias
cerebraes, aneurismas, hyperlrophias do coração,
etc.; por isso julgamos conveniente não aconselhar
os banhos n'estas edades; todavia, alguns indivíduos acostumados ao uso d'estes banhos, tomamos sem inconveniente algum.

Gravidez. — Quando »a gravidez sobrevem durante a cura não ha inconveniente algum em continuar o uzo d'uma medicação que não impediu a
impregnação do ovulo, e pode sêr que até lhe tenha
sido favorável.Quando porem a gravidez data de alguns mezes antes da mulher chegar ao mar, devem
proscrever-se estes banhos porque diz M. Alexis Moreau «as suas propriedades excitantes, activando
nas mulheres gravidas o sjstema nervoso e circulatório, podem comprometter a gravidez; o choque
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das vagas é-Ihes prejudicial e eu poderia citar muitas observações que não deixam duvidas em meu
espirito sobre o perigo dos banhos de mar n'estas
circumstancias.»
As contra-indicações pathologicas dizem respeito em geral ás affecções em que domina o elemento congestivo e a uma certa categoria de indivíduos nervosos, irritáveis por temperamento ou
por doença que reagem violentamente e não podem supportar os banhos.
Devemos proscrever estes banhos ainda nas
doenças do órgão central da circulação, nos aneurismas, nas doenças do aparelho respiratório dos
indivíduos que teem uma tal ou qual susceptibilidade pulmonar. N'estes indivíduos a congestão
diária, passageira, determinada pelo banho pode
despertar uma diathese virtualmente existente, mas
que se não extriorisou ainda por nenhum symptoma physico; podem determinar bronchites, pneumonias, pleurites e hemoptises, signal ameaçador
que pode revelar uma doença de que é muitas vezes o primeiro sjmptoma. A não sêr em certas
bronchites e laringites chronicas, que podem ser
beneficiadas pelo uso dos banhos de mar, podemos
dizer que em geral estão contra-indicados nas doenças do apparelho respiratório.
Alem do coração e do pulmão ha outros orgãcs, taes como o cérebro, o flgado, os rins e o
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utero que se resentem fortemente d'esta sanguificação enérgica, determinada pelo banho.
Todas as doenças agudas infïammatorias e as
chronicas que por vezes tomam a forma aguda são
agravadas pela acção dos banhos frios. O mesmo
diremos do rheumatismo, diarrhea, albuminuria,
etc.

CAPITULO III

A T M O S P H E R A MARÍTIMA
§ 1.°
Composição e propriedades
O ar marítimo tem qualidades proprias, que
o distinguem do ar dos continentes, resultantes da
sua composição chimica e vital da temperatura e
humidade, da pressão e dos movimentos do ar ou
os ventos.
Composição Chimica. — Os elementos constituintes da atmosphera em geral são, além do vapor de
agua e do anhidrido carbónico, o oxigénio e o
azote. Estes dois últimos gazes entram na proporção volumétrica de 20,9 de oxigénio para 79,1 de
azote. Esta relação está pouco sujeita a variações,
mas, a quantidade de oxigénio que pode existir
no mesmo volume de ar, é différente nas regiões
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variadas do globo. Assim, na atmosphera marítima a percentagem do oxigénio, para um mesmo
volume de ar, é mais considerável do que no ar
dos continentes. Este facto bem observado está em
relação com a maior densidade e pressão da atmosphera marítima.
O anhidrido carbónico e o azote estão pouco
sujeitos a variações apreciáveis. Já não acontece o
mesmo com o vapor d'agua como veremos.
Outros elementos accessorios, que não fazem
parte constituinte da atmosphera, existem no ar
do mar, imprimindo-lhe qualidades proprias, características, taes são: princípios salinos em suspensão, particularmente o chloreto de sódio, o iodo,
o bromo e o ozone.
Para nos convencermos da existência do chloreto de sódio na atmosphera marítima basta darmos um passeio á beira-mar, principalmente em
dias húmidos e ventosos; se então passamos a língua pelos lábios facilmente reconhecemos um sabor característico a chloreto de sódio devido á agua
do mar pulverisada pelo movimento ondulatório.
Esta impregnação da atmosphera pelo chloreto
de sódio pode notar-se a uma distancia de 200 a
300 metros do littoral.
O bromo e o iodo que se encontram no estado
livre, provem do mar e da decomposição das matérias orgânicas vegetaes arremessadas á praia
pelas ondas.
Além d'estes elementos encontra-se o oxigénio
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condensado ou electrisado, isto é, o ozone, & que
a atmosphera marítima, deve, em parte, a sua potencia de oxigenação e pureza, pois que o ozone
destroe as matérias orgânicas e impede a vida microbiolica. As observações ozonometricas mostram
que existe em maior quantidade no littoral do que
nos continentes.
Composição vital. — O ar do mar é puro não s&
perante a chimica mas também perante o microscópio.
O grande conjuncto de substancias organisadas, de micróbios que existem, em maior ou menor proporção, no ar que paira sobre diversos pontos do continente, principalmente nas grandes cidades, até uma altura não superior a 800 metros
acima do nivel do mar, conjuncto que Germain
Sée denominou composição vital da atmosphera,
quasi que não existe no ar do mar, que podemos
considerar, sob este ponto de vista, isento de organismos microscópicos.
A luminosidade impedindo a vida microbiotica, a accumulação de oxigénio e ozone actuando
no mesmo sentido, a acção antiseptica das substancias iodo-bromados, taes são os factores da pureza do ar marítimo,
A atmosphera da praia participa da pureza
do ar do largo quando o vento sopra do mar, todavia, quando sopra da terra pode prejudicar, até
certo ponto, a sua pureza ; mas o que a observa-
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ção mostra é que o ar da praia não diffère sensivelmente do ar do largo.
Temperatura e humidade. — Uma propriedade
bem característica do ar marítimo, que o distingue do ar dos campos, é a sua uniformidade thermica, o que tem feito dar a estes climas a qualificação de constantes. Esta uniformidade resulta do
contacto entre o ar das praias e a agua do mar,
cuja temperatura oscila entre limites estreitos, como
vimos no primeiro capitulo d'esté trabalho.
O ar das praias de Portugal goza, em relação
á temperatura, d'um beneficio extraordinário, devido á corrente G-ulf-Streem que mantém nas nossas costas uma temperatura constante e mais elevada do que aquella que devia corresponder á nossa
situação geographica.
Â humidade da atmosphera marítima é uma
outra propriedade importante, não só por corrigir
os inconvenientes do ar secco, mas também porque a humidade é uma das condicçães necessárias
para que se dê a uniformidade thermica.
Pressão.—E' sabido que a pressão atmospherica diminue á medida que nos elevamos acima
do nivel do mar. A este nivel, ella é a maxima que
se pode obter á superficiea do globo, é de 761 millimetres; cifra que se pode considerar como exacta, pois que as variações bem determinadas nunca excederam 3 millimetres.
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D'esta pressão mais considerável resulta uma
maior densidade do ar e. por conseguinte maior
quantidade de princípios chimicos contidos no
mesmo volume de ar. Esta densidade dá em resultado o augmenta, não só a quantidade d'oxigenio que expiramos, mas também da pressão que
experimentamos em toda a superfície do corpo.
Ventos.—As correntes atmosphericas que se
observam mais geralmente nos climas marítimos
são as periódicas, e d'estas merecem especial menção as brisas, ás quaes se deve em parte, a puresa
e uniformidade thermica do ar da praia,
As brisas teem por causa um desequilíbrio entre as tempraturas da terra e do mar. Durante o
dia, o ar, aquecido pelo contacto da terra, eleva-se
na atmospbera e uma corrente horisontal se produz do mar para a terra. Durante a noite a terra
perde mais calor por irradiação do que o mar, o
que dá origem a uma corrente de ar frio em sentido opposto á primeira.
Os ventos irregulares são menos frequentes,
mas tomam por vezes proporções enormes. A passagem rápida d'uma grande quantidade de vapor de
agua no estado liquido, occasiona muitas vezes correntes atmosphericas violentas; e é por isso que
nos climas marítimos as grandes chuvas são geralmente acompanhados de grande ventania.

5

GO
§2.°
A c ç ã o do a r marítimo

Se me fosse possível, diz Brochard, 1 isolar
pelo pensamento as acções respectivas da agua e
do ar das praias, não teria duvida em affirmar
que, nos effeitos produzidos pela medicação maritima, a atmosphera do mar toma uma parle, senão maior, pelo menos egual á da agua do Oceano.
Russe!, bazeando-se na robustez que e apanágio dos homens do mar e dos habitantes das costas, e na pureza do ar marítimo, considera este
como o principal factor da medicação.
Outros vão mais além attribuindo-lhe exclusivamente todos os benefícios do tratamento marítimo. Esta opinião evidentemente exaggerada, prova,
pelo menos, que o ar tem uma acção importante
e especial que em muitos casos o banho do mar
não pode supprir.
Se attendermos aos différentes elementos que
estudamos na atmosphera marítima, principalmente a sua pureza e potencia d'oxigenaçâo, não podemos duvidar da sua acção reconstituinte e vivificadora. Mais oxigénio e menos bactérias ; isto basta
para nos dar a explicação dos seus effeitos sobre o
organismo.
A funcção da respiração é a primeira, de to1 Des bains Je mer chez les enfants, 1816, pag.
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das as funcções, que recebe a acção benéfica do ar
do mar.
Sob a influencia d'uma pressão mais considevei do que no interior dos continentes, o pulmão
dilata-se, a respiração torna-se mais ampla e mais
profunda; d'aqui resulta a introducção d'uma
maior quantidade de ar suppra-oxigenado em cada
inspiração e uma hematose mais completa. Fm
sangue vivo percorre a arvore circulatória penetrando generosamente na intimidade dos órgãos,
estimulando o seu funccionamento. A circularão
cutanea, já excitada pela estimulação da pelle, é
notavelmente favorecida, o que se revela pela sua
côr mais viva.
As outras funcções resentem-se da acção benéfica que o ar do mar exerce sobre a respiração
e circulação. O appetite augmenta, facto que todos
podem observar quando se aproximam da praia ;
a digestão é mais prompla e fácil, a assimilação
mais completa, a nutrição é mais perfeita e o peso
do corpo augmenta, e por isso os climas marítimos
tem sido sempre considerados como fortificantes.
Para nos convencer-mos d'esta verdade basta lançar os olhos para as povoações da beira-mar; ahi
encontraremos, principalmente na classe dos marinheiros, os verdadeiros athletas de força e de saúde, apesar da suá vida cheia de tormentos.
As creanças que vivem nas localidades centraes, respirando a atmosphera viciada das grandes cidades, experimentam ao avisinhar-se d'uma
*
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praia qualquer a mais feliz das influencias; bastam alguns dias para se sentirem consideravelmente
mais bem dispostas, manifestando melhor appetite, melhores cores e uma vivacidade e alegria
próprios da sua edade.
Tanto sob o ponto de vista hygienico como
therapeutico, o ar do mar satisfaz a um maior numero de indicações que os banhos de mar; podemos até dizer que nunca está contra-indicado ; e
se em certas doenças do aparelho respiratório e do
coração, se teem, por vezes, observado acidentes
desagradáveis, devemos altribuil-os antes a perturbações meteorológicas, tam frequentes n'estas regiões, do que á acção propria do ar marítimo.
Os organismos lymphaticos e escrofulosos encontram no ar do mar um modificador enérgico
que pode transformar-lhes, completa.e favoravelmente, a constituição. Van Merris diz que a influencia hygienica do ar do mar e da vida marítima é,
não só, preservadora mas também medicatriz da
escrófula. Quererá isto dizer que nas cidades da
beira-mar não deve existir a escrófula? Não quer,
porque, nos grandes portos de guerra e de comercio, a potencia salutar da visinhança do mar é vencida pela influencia nefasta da agglomeração, do
alcoolismo, da libertinagem e da miséria.
O Dr. Gtibert estudando a escrofulose na cidade do Havre, que é uma cidade marítima, notou
que a proporção dos escrofulosos era quasi egual
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á de Pariz: e remontando ás suas causas chegou
ás seguintes conclusões :
1.°—A escrofulose desenvolve-se n'esta cidade,
como em todos os grandes centros, por falta de
ventilação e luz nas habitações, immundicie, alimentação fraca, excessos de toda a natureza e hereditariedade ;
2.°—A escrofulose manifesta-se nas primeiras
edades d'um modo assombroso, mas á medida que
estes indivíduos vão augmentando em edade a escrófula tende a desapparecer, curando a quasi totalidade dos indivíduos antes de attingir vinte annos;
3.°—Todos os casos em que se manifesta esta
diathese são, em geral, benignos e curam com facilidade.
4.°—Finalmente, conclue que o desapparecimento da escrofulose é devido á acção benéfica do
ar marítimo.
A frequência, pois, da escrófula nas grandes cidades da beira-mar nada, prova contra a
acção benéfica do ar marítimo, pelo contrario, os
estudos de Gibert no Havre mostram-nos que elle
tem uma acção medicatriz sobre a escrófula adquirida, pois que tende a desaparecer, curando a
quasi totalidade dos escrofulosos antes de attingirem a edade de vinte annos.
A acção prophylactica da atmosphera marítima na escrofulose é-nos ainda attestada pelos -trabalhos de Boudin, que, alem de nos mostrarem o
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enorme tributo que a França paga á escrófula, nos
mostram, também, que o maior numero de escrofulosos é fornecido pelos departamentos do centro,
na proporção de 12,5 por 1000; em quanto que
nos departamentos visinhos do mar, a media é de
8 por 1000. Todos os escriptores modernos que se
teem occupado da geographia medica, da demographia ou estatística de França, são concordes
em affirmar que o ar maritimo participa da salubridade que ha um quarto de século lhe reconheceu Boudin.
A efflcacia do ar maritimo, no tratamento da
escrofulose, e suas manifestações, é attestada principalmente pelas numerosas curas obtidas nos hospitaes mari timos.
A Italia é de todas as nações a que possue
maior numero d'estes estabelecimentos, cuja creação é devida, quasi que exclusivamente, á caridade e iniciativa particular. O promotor d'esté movimento foi o dr. Barrelaï ; graças á sua actividade,
abriu-se o hospital de Via-Reggio para creanças
escrofulosas dos dois sexos. Seguidamente fundaram-se estabelecimentos da mesma ordem em Milão, Modena, Mantua, Brescia, Veneza, Roma e
Turin.
O hospital modelo para os italianos é o de
Veneza. Em 1878, Pietra-Santa, n'uma conferencia
sobre hospitaes marítimos, apresentou a seguinte
estatística fornecida pelos medicos do hospital: —
Entraram 3879 creanças alfectadas de escrofulose;
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d'estas sahiram completamente curadas 1566 ; melhoraram 2240; morreram 15; permaneceram no
mesmo estado 58. Estas cifras se não são exaggeradas, são bem eloquentes, para não pormos em
duvida a importância d'estes. estabelecimentos e
do tratamento marilimo.
A Allemanha tem seguido o exemplo da Italia
a partir de 1880, fundando três hospitaes marítimos.
Na França são ainda pouco numerosos estes
estabelecimentos; o mais importante é o de Bercksur-Mer. E' um hospital permanente, onde Perrochaud e Cazin teem por principio o demorar ali
as creancas escrofulosas até obterem uma cura
completa ou melhoras notáveis. A media da permanência tem sido de vinte e dois mezes.
Os resultados obtidos no grande hospital de
Berck-sur-Mer (1869-1882) em 4692 doentes, foram,
segundo uma estatística de Cazin, os seguintes :
curas completas 3321; melhoras 148; óbitos 339;
no mesmo estado 884.
A Inglaterra possue um hospital permanente
em Margate. O numero de creanças escrofulosas
submettidas ao tratamento marítimo n'este hospital, desde 1876 a 1878, foi de 883. Os resultados
obtidos foram : curados ou com melhoras consideráveis 603; pouco melhorados 241; no mesmo estado 26; morreram 15.
Os Estados-Unidos, possuem também numerosos hospitaes marítimos análogos aos da Europa;
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mas, a originalidade do caracter americano, náo
contente com imitar as praticas do velho mundo
vae mais longe creando hospilaes fluctuantes «floating hospital» para as creanças irem diariamente
respirar, em pleno mar, o ar puro do largo.
Os resultados altamente animadores que todos
estes estabelecimentos estão ciando no estrangeiro
devia ser para nós, os portuguezes, que tanta tendência temos para imitar o que vemos lá fora, um
poderoso estimulo, para seguirmos o exemplo da
França, da Allèriïanha, da Inglaterra, dos EstadosUuidos e sobre tudo da Italia, creando pelo menos,
dois d'estes importantes estabelecimentos; sendo
um, n'uma das nossas praias do norte e outro no
sul.

PROPOSIÇÕES
Anatomia. — Existe continuidade entre a fibra
muscular e tendinosa.
Physiologia. —O rhythmo cardíaco é propriedade do tecido muscular.
Materia medica.—A homœopatia e a agua de
Lourdes curam por um modo análogo.
Pathologia externa.—O gonococco de Neisser
é o agente especifico da blennorrhagia.
Medicina operatória. — Só em face dos casos
clínicos, de calculo vesical, nos podemos decidir
pela operação da talha ou lithotricia.
Partos. — A maior frequência da apresentação
cephalica explica-se pelo desenvolvimento hypertrophico do utero durante a gravidez.
Pathologia interna. — Os acidentes febris dos
tísicos são excellentemente combatidos pela antipy.
ri na.
Anatomia pathologica. — A atropina d'um órgão
nem sempre traduz a sua diminuição de volume.
Hygiene — A creação de hospitaes marítimos
em Portugal é uma necessidade de primeira ordem.
Pathologia geral. — O estômago toma uma parte activa nos actos mechanicos do vomito.
Vieto

A. Plácido da Costa

Pode imprimir-ac
O DIRECTOR,

Visconde d'Oliveiïa.

