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Introducção 

No século das luzes e do progresso incessante 
da civilisação para o bem estar das sociedades euro-
peas, é incontestável a degeneração physica de que 
estas sociedades apresentam symptomas, que cha
mam a attenção d'aquelles que por ellas se interes
sam. A diminuição da belleza, da estatura, da força 
physica, da longevidade, e a mortalidade, excedendo 
em alguns paizes o numero de nascimentos, são ou
tros tantos factos, bem conhecidos por todos, que 
provam exuberantemente a degeneração physica do 
homem. 

Redes immensas de caminhos de ferro envol
vendo a terra- vapores sulcando os mares e a ele
ctricidade rasgando o espaço, põem o homem em 
communicação com todos os pontos da terra onde 
elle pôde adquirir melhor os meios para a sua sub
sistência, e, todavia, elle degenera. 

A hygiene procurando manter-lhe a saúde; os 
asylos e as creches protegendo-lhe a infância e a ve
lhice; os hospitaes cuidando-lhe das doenças e a 
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agricultura florescente alimentando-o e elle dege
nera. 

No meio d'esté bem estar material, tam favorá
vel para o desenvolvimento de todas as actividades 
humanas, que terá o homem tam imprudentemente 
introduzido nos seus costumes, nos seus hábitos, que 
possa perturbar as suas funcções, cuja realisação é 
condição essencial e garantia indispensável para a 
vida? Para efeitos tam estranhos^ tam excepcionaes, 
é preciso procurar uma causa excepcional também, 
uma causa que nunca existisse antes d'esta degenera
ção e que marchasse parallelamente com ella e com 
ella augmentasse. 

Ora, esta causa existe em parte, a meu vêr, no 
tabaco. É ao tabaco que nós devemos attribuir esta 
degeneração do organismo ;• ao tabaco que os nossos 
antepassados, que não eram degenerados, desconhe
ciam. 



Historia 

Quando Christovão Colombo descobriu a Ame
rica, encontrou ahi homens de nome caraïbas, gene
rosos de caracter e bons, que receberam os seus novos 
hospedes com uma hospitalidade toda enthusiastica. 
Mas entre duas raças de natureza e interesses tam 
différentes, a guerra não se fez esperar. 

Os Europeus tinham pára a lucta a força explo
siva da sua pólvora, em quanto que os Americanos, 
embriagados pelo amor pátrio e por vapores divinos, 
serviam-se de lanças e settas temperadas no sangue 
dos seus deuses, aos quaes davam o nome de Mani
tous. O seu Manitous mais adorado era, o que residia 
na planta do tabaco, Deus Petum, Deus da morte, 
Deus da vingança, porque lhes dava o poder de se 
desembaraçarem, pela morte, dos seus inimigos. Era-
Ihes preciso vencer aquelle inimigo que lhes tomava 
o paiz e lhes destruia a raça. 

Todos luctavam pela independência da sua pá
tria. 

Os velhos e os sacerdotes estavam entregues do 
segredo do fabrico dos venenos, que extrahiam de 



20 

différentes plantas, principalmente do tabaco onde 
residia o Deus da vingança, e que serviam para a 
têmpera das settas e das lanças, cujas feridas eram 
rapidamente mortaes. 

Os novos iam para a guerra feitos deuses, que 
n'elles se encarnavam, queimando a planta do taba
co, quer em fogueiras e dançando no meio do seu 
fumo espesso e acre, quer em pequenos tubos d'osso 
ou canna, d'onde aspiravam um fumo inebriante, até 
experimentarem os effeitos da exaltação fanática. 

O veneno era o seu único meio de defeza e por
tanto era preciso não" deixar perder uma só occasião 
opportuna de o administrar aos inimigos. Tidos pelos 
Europeus como melhores conhecedores que elles das 
doenças proprias do seu paiz e dos remédios próprios 
para as debellar, eram chamados para os seus doen
tes e a todos elles administravam o tabaco debaixo 
de todas as formas e por todas as vias, fosse qual 
fosse a natureza da doença. 

Esta panacea matava infallivelmente os doentes, 
e a morte, para não levantar suspeitas, era attribuida 
ao vomito negro, á insolação e a outras doenças, que 
dizimavam os brancos n'aquellas novas regiões. 

Os Europeus estavam pouco dispostos a acredi
tar na divindade do tabaco. Mas depois de terem, 
imitando os índigenas, experimentado a influencia 
singular que elle tinha sobre os sentidos, foram le
vados a reconhecer-lhe as propriedades therapeuticas 
que lhe attribuiam e começou então a fumar-se. 

O tabaco, despojado da sua divindade, veio to
mar logar, como soberano, sobre o throno vacante da 
medicina, no meio dos povos civilisados da Europa 
do século xvi . 

f 
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Foi n'esta epocha de ignorância medica e de cega 
credulidade, em que todo o remédio exótico podia 
apresentar-se, mesmo na corte, para disputar aos pós 
da tartaruga, da vibora e do escorpião as suas virtu
des curativas contra as dores de cabeça, que o tabaco 
entrou na Europa. 

O lampo corria-lhe bem. 
Os charlatães, os feiticeiros, os alehimistas e 

todos os exploradores da ignorância humana tinham 
botica aberta para todas as superstições do tempo e, 
para seu lucro, exaltavam as virtudes curativas do 
tabaco, fazendo d'elle uma panacea. 

O tabaco não invadiu com igual rapidez todos 
os estados da Europa. Foi Fr. Romano Pane, mis
sionário hespanhol que acompanhou á America Chris-
tovão Colombo para converter ao christianismo os 
seus habitantes, quem primeiro mandou para a Eu
ropa as sementes do tabaco, julgando, provavelmen
te, que com esta offerta prestava grandes serviços ao 
seu soberano, Carlos V. Foi em 1518 que o tabaco 
começou a ser cultivado em Hespanha e d'ahi se es
palhou por uma parte da Europa. 

O governo hespanhol, vendo no tabaco uma fonte 
de receita, determinou-se a cultival-o nas suas pos
sessões. Foi a ilha de Cuba o primeiro ponto esco
lhido para a cultura d'esta planta; e por muito tempo 
teve o privilegio da exploração e venda de seus pro
duces, por causa da superioridade que tinham sobre 
todos os tabacos estrangeiros. 

N'esta mesma epocha entra o tabaco em Portugal. 
A aureola de divindade e de panacea universal que 
o acompanharam do novo para o velho mundo esti
mularam a sua cultura. 
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O tabaco, ainda no seu inicio, já trazia de Hes-
panha as suas cartas de recommendação para ir fazer 
fortuna por toda a Europa. Nada o impedia de réali
sai- seus planos de emigração. Portugal não se demo
rou muito em seguir o exemplo da Hespanha, culti-
vando-o em muitos pontos do Brazil. 

Por esta occasião, o cardeal Santa Cruz, nuncio 
do papa em Portugal, importou o tabaco para a Ita
lia onde lhe deram o nome de herva de Santa Cruz. 

Os anglo-americanos, por instigações do almi
rante Drake, tinham também arroteado uma parte 
dós desertos da Virginia e do Marylandio para n'ella 
cultivarem o tabaco. 

Proseguia resolutamente a sua marcha, e ousou 
ir installar-se no palácio de Catharina de Médicis 
onde teve o melhor dos acolhimentos com a simples 
apresentação de João Nicot, embaixador de França 
em Lisboa em 1560. A rainha, fascinada pelas nar
rações maravilhosas que lhe faziam do tabaco, expe
rimentou os effeitos inebriantes dos seus vapores e 
concebeu por esta planta a mesma veneração que por 
ella tinham os idolatras, a ponto de lhe dar o seu. 
nome: Catharinaria, Medicôa, e o de panacea univer
sal da rainha. 

Quer fosse fanatismo ou moda, ridiculo ou bom 
tom, o uso do tabaco, partindo de tam alto, devia ra
pidamente espalhar-se em todo o mundo civilisado. 
Catharina, filha de medico, feita rainha, devia natu
ralmente aspirar ao dom maravilhoso de curar. 

Fanática e supersticiosa, não perdia uma occa
sião de empregar a panacea na sua familia. Tendo 
seu filho Francisco II o corpo coberto d'ulceras, ap-
plicou-lhe, sob a forma de unguento, a sua panacea. 
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Mas, por um effeito d'absorpçao que então se igno
rava, a panacea matou o rei, que abriu a serie de vi-
ctimas que mais tarde devia fazer o tabaco. 

A morte do filho, que ella attribuiu á gravidade 
da doença, não a desanimou. Reinava então a theoria 
humoral. O cérebro, no dizer da sciencia d'entao, era 
que gerava as doenças, e os maus humores que se 
formavam descarregava-os sobre qualquer órgão ou 
apparelho que ficava doente. 

Carlos ix, filho segundo da rainha, atacado de 
catarrho nasal, é obrigado a tomar pelo nariz a sua 
panacea em pó, para o purgar dos maus humores que 
ella suppunha virem do cérebro. 

Começou o reinado da pitada. Todos queriam 
imitar o rei, todos o tomavam não só como preven
tivo das doenças, mas também por luxo. As doenças, 
todavia, não atormentavam menos a humanidade, que 
tinha mais a soffrer os males que lhe causava a pre
tendida panacea. 

A experiência faz revoltar a razão contra o pres
tigio do tabaco, e então perde a reputação de pana
cea; já não faz mais conquistas; a fé apaga-se e não 
resta senão o habito de fumar e tomar. ' 

O partido do interesse revolta-se, entretanto, con
tra o partido da razão. Este contava nas suas fileiras 
os medicos, cuja voz tinha ainda bem pouca auctori-
dade; aquelle, negociantes, dos quaes os grandes in
teresses se ligavam ao commercio e ao monopólio do 
tabaco, fazendo, por isso, calar tudo quanto podésse 
deprecial-o. 

Os charlatães e os alchimistas vendiam-o nas 
praças publicas ao som dos pífaros e timbales, exal
tando as suas virtudes curativas,- como ainda hoje 
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se vô fazer entre nós com outras drogas que curam 
tudo. . 

O interesse venceu a razão. Mas o fumar e o to
mar ainda rendia pouco; era preciso inventar outro 
meio de consumo e não lhes foi difficil. • 

Não é pelo cérebro, diziam os alchimistas e char
latães, esses grandes talentos de medicina, que é pre
ciso atacar as doenças ; é pelo estômago. É n'este ve-
hiculo, que recebe os alimentos, que fermentam todos 
os humores peccantes, residuos impróprios da sua di
gestão; ó então ao estômago que se deve levar a pa
nacea. 

O publico, ainda mais uma vez illudido, insur-
ge-se contra os conselhos da sciencia. Masca, fuma, 
toma e, emfim, applica-o debaixo de todas as formas 
therapeuticas. Mas a luz fazia-se; os factos fallavam 
cada vez mais alto, e vinham attestar que a panacea 
da rainha não era mais do que um poderoso veneno. 



A planta do tabaco 

O tabaco, cujo nome lhe vem de Tábago, pe
quena ilha do archipelago das Antilhas e um dos 
principaes pontos de exportação para a Europa, é 
chamado por Linneu, Nicotiana Tabacum. Pertence 
á familia das Solanaceas, tam fecunda em poderosos 
venenos. 

Esta familia comprehende, entre as suas espécies 
principaes, plantas comestiveis, taes como a batata, 
o tomate e um grande numero de plantas venenosas, 
taes como a mandragora, o estramonio, a belladona 
e o meimendro. É caracterisado pelo caule redondo, 
avelludado e ramoso; por suas folhas ovaes, lanceo-
ladas, sesseis, um pouco viscosas e dum verde ama-
rellado; por as flores rosadas e reunidas em corymbo 
nas extremidades dos ramos; por seu cálix pubes-
cente, tubuloso e pentafendido. O caule tem 1 metro 
a metro e meio d'altura. 

Na Europa meridional, esta planta é annual; mas 
no Brazil, onde a terra é boa e o ar sempre tempera
do, floresce continuamente e vive dez a doze annos. 
A semente pode conservar-se durante dez annos com 
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toda a sua fecundidade e as folhas durante cerca de 
cinco annos com toda a sua força. 

Ha différentes variedades de plantas do tabaco, 
e a principal espécie é a Nicotiana Tabacum, que é 
a mais empregada para a fabricação do tabaco de fu
mar e de tomar. 

O tabaco deve as suas propriedades á presença 
d'um alcalóide, a nicotina, descoberta em 1809 por 
Vauquelin, isolada por Posselt e Reiman, e estudada 
successivamente por Henry, Boutron e Barrai. 

As folhas do tabaco, além da nicotina, seu.prin
cipio activo, e dos princípios mineraes communs a 
todas as plantas, taes como o nitrato e o hydro-chlo-
rato de potassa, hydro-chlorato d'ammoniaco, malato 
acido de cal, oxalato, pectato e phosphatode cal, 
oxydo de ferro e silica, contéem nicotianina ou cam-
phora do tabaco, ammoniaco, acido acético, malico, 
citrico, oxalico, resinas amarella e verde, cellulose e 
essências a que o tabaco deve o seu cheiro. Tal é a 
composição das folhas do tabaco, demonstrada por a 
ehimica, quer sejam analysadas no estado fresco, quer 
sejam submettidas á acção dos reagentes, depois de 
manufacturadas. 

Nem todos os experimentadores teem esta opi
nião. Alguns dizem que só n'este ultimo estado é que 
existe o alcalóide,.a nicotina. 

No emtanto, sabendo-se que tanto os trabalhos 
de Vauquelin,. como os de Posselt, Reiman e outros, 
que se lhes seguiram, foram feitos com a planta fres
ca, e que em todos elles, que serviam, por assim di
zer, de contra-prova uns aos outros, se encontrou 
sempre o mesmo principio orgânico, não podemos 
pôr em duvida que a nicotina é uma das partes chi-
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micas constituintes do tabaco, antes e depois de ma
nufacturado. 

O principio activo do tabaco que lhe dá o attra
ctive particular para os fumadores, a-nicotina, não 
existe na mesma proporção nas diversas variedades 
de tabaco. N'uma communicação feita por M. Orto
lan no primeiro congresso internacional contra o 
abuso do tabaco, reunido em Paris em julho de 1889 
e de que elle era vice-presidente, vê-se qual a influen
cia que a cultura exerce sobre a producção d'um ta
baco mais ou menos rico em alcalóides, principal
mente em nicotina. 

N'essa communicação diz elle o seguinte: 
«A percentagem de nicotina está na razão in

versa da proximidade reciproca das plantas, do nu
mero de folhas e da visinhança d'estas da base do 
caule. 

«A percentagem depende ainda da qualidade cul
tivada, dadas as mesmas condições. As plantas da 
Virginia, tabaco forte, teem fornecido 6 °/0 de nico
tina, e as plantas d'Alsacia, tabaco fraco, 3 %. 

«A percentagem de nicotina depende mais do 
grau de maturação; cresce constantemente durante a 
vegetação desde 0, approximadamente, ^até á que 
existe na occasião da colheita. Póde-se então, adian
tando ou retardando a colheita, diminuir ou augmen-
tar a força do tabaco. 

«Nos tabacos não despontados, isto é, prove
nientes de plantas a que se não tem truncado o caule 
em certos momentos da vegetação, o alcalóide é um 
terço somente da percentagem contida nas folhas da 
mesma espécie provenientes do plantas desponta
das.» 
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Estes factos não vieram senão comprovar as ex
periências feitas por M. Schleesing em différentes 
epochas, principalmente em 1864, de onde pode con-
cluir-se que seria fácil attenuar os effeitos tóxicos do 
tabaco, por isso mesmo que a sua toxidez é propor
cional á quantidade de nicotina. 



Fabrico do tabaco 

O fabrico do tabaco de tomar e de fumar é muito 
complexo, principalmente o do primeiro. 

As qualidades do tabaco mudam com a variedade 
das folhas. As folhas do tabaco menos ricas em ni
cotina são escolhidas para o fabrico dos tabacos mais 
deliciosos e menos prejudiciaes á saúde. 

Assim, os melhores tabacos são em primeiro lo-
gar, os da Turquia, Levante, Hungria e Grécia, que 
teem 1 °/0 de nicotina; em segundo logar, os da Ara
bia, Brazil, Havana e Paraguay, 2 %; em terceiro lo
gar, o Marylandez, 2,29 %, e assim successivãmente, 
os de Palais de Calais, 4,9 %, os de Kentucky, 6,09 %, 
os do Norte, 6,58 %, os da Virginia, 6,87 %, os do 
Lote e Garona, 7,34 %, os do Lote, 7,96 %• 

As folhas do tabaco entram na fabrica em volu
mosos feixes, envolvidos, primeiramente, por linha
gem ou esteiras e depois encaixotados. Antes de pas
sarem para os diversos ateliers onde se executam os 
différentes ramos de fabricação, as folhas do tabaco 
soffrem algumas operações: 
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l.a Escolha das folhas; 
As folhas mais bellas são destinadas para o ta

baco de fumar e as inferiores para o rapé. 
2.a Limpeza das folhas; 
Depois de feita a escolha, os operários limpam 

as folhas de todas as suas impurezas. Esta operação 
é uma das mais difficeis por causa da poeira que se 
levanta. 

3.a Infusão das folhas; 
Esta operação tem por fim tornar as folhas seccas 

mais molles, mais flácidas para se prestarem melhor 
ao fabrico. A infusão faz-se era agua salgada: 10 ki-
logrammas de sal para 100 litros d'agua. O sal im
pede a fermentação pútrida das folhas, mas torna-as 
mais hygrometricas. 

4.a Desnervar as folhas; 
Só as folhas do tabaco de fumar se sujeitam a 

esta operação. Depois de terem soffrido estes primei
ros tratamentos, as folhas vão então para o atelier 
onde se fabrica o tabaco de fumar ou de tomar, se
gundo a escolha que d'ellas se fez. 

O fabrico do tabaco de fumar comprehende qua
tro operações: 

l.a Corte da folha; 
O corte.da folha faz-se por intermédio de appa-

relhos movidos pela força da agua, vapor ou electri
cidade. 

2.a Torrefacção; 
Depois do corte, o tabaco é collocado sobre pla

cas de ferro, fortemente aquecidas, ou sobre mesas 
formadas por tubos onde circula vapor, muito quen
te. Esta operação tem por fim impedir a fermentação 
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que prejudica muito a qualidade do tabaco, o que de
pois da operação não se dá, a não ser que elle esteja 
durante muito tempo em grandes montes. 

3.a Dissecação-
Depois' de feita a torriflcação, fica ainda muita 

humidade no tabaco. Para que elle a perca, colloca-se 
então em aposentos apropriados, onde a temperatura 
oscilla entre 16 e 20 graus, e mexe-se amiudadas ve
zes com o fim de apressar a dissecação. 

4.a Embrulhar o tabaco, quer em papel (pacotes 
e cigarros), quer nas proprias folhas do tabaco (cha
ruto). 

O fabrico do tabaco de tomar ou do tabaco em 
pó comprehende seis operações : 

l.a Corte das folhas; 
Depois da infusão das folhas, faz-se a operação 

do corte pelo mesmo mechanismo que para o tabaco 
de fumar. 

2.a Primeira fermentação; 
Depois do corte, o tabaco é posto durante três ou 

quatro mezes em grandes salas, construídas para esse 
fim, sob a forma de montões onde soffre uma fermen
tação, cuja temperatura se eleva até 75 graus. No cen
tro de cada montão, colloca-se um tubo de pau que 
supporta um thermomètre para avaliar a temperatura 
do montão. Com o fim de impedir que a temperatura 
se eleve acima de 75 graus, o que produziria a car-
bonisação do tabaco, fazem-se cortes nos montões, 
graças aos quaes a temperatura abaixa. Durante esta 
fermentação, os ácidos do tabaco desapparecem e fór-
ma-se o carbonato d'ammoniaco, ao qual o rapé deve 
o seu poder irritante. As salas onde se produz esta 
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fermentação estão constantemente fechadas para se 
obstar á entrada do ar, que podia impedir estes phe-
nomenos e, mesmo, dar logar a uma fermentação 
acida. 

3.a Moagem do tabaco; 
Pela fermentação, o tabaco torna-se mais friável 

e lanç,a-se então no moinho onde é reduzido a pó. 
O moinho compõe-se de dois cones concêntricos, um 
fixo e outro movei, sendo o primeiro furado, para dar 
sahida ao tabaco em pó. 

4 a Tamização; 
Depois de moido, o tabaco é tamizado. O que 

não passa por o tamiz, é lançado, de novo, no moinho. 
5.a Segunda fermentação; 
O tabaco, depois de tamizado, soffre uma se

gunda fermentação que serve para lhe desenvolver 
o aroma. Esta é a operação mais longa, pois gasta 
sete ou oito mezes, sendo completa. A fermentação, 
aqui, ó mais lenta do que da primeira vez e a tem
peratura eleva-se até 40 graus, o que indica que a 
operação terminou. 

6.a Empacotamento e embarricação do rapé; 
Depois d'esta ultima operação, o rapé é posto á 

venda. 



Potencia toxica do tabaco 

Para provar a acção eminentemente toxica do ta
baco, bastaria dizer que, durante muitos séculos, o 
seu emprego foi limitado exclusivamente, entre os 
selvagens, á destruição das cobras peçonhentas e que 
todos os animaes, sem excepção, instinctivamente o 
repellem, como um terrível veneno. Sabemos mesmo 
que nenhum animal resiste aos seus effeitos tóxicos 
e bastam pequenas doses do seu principio activo, a 
nicotina, para os ferir de morte instantaneamente. 

A experiência mais vulgar, bem como a physio-
logia experimental, não pode deixar nenhuma duvida 
a tal respeito. Provou que uma agulha, cujo fio tenha 
sido molhado no óleo essencial do tabaco, ó suffl-
ciente para produzir a morte, quando com ella se 
atravessa a pelle ou outros tecidos vivos; mostrou 
que algumas gottas do mesmo óleo collocadas sobre 
a lingua ou sobre uma ferida, introduzidas debaixo 
das pálpebras ou debaixo da epiderme, mata, em al
guns minutos, animaes cheios de vida e saúde. 

Aquelles que, por mera curiosidade ou pueril 
velleidade, tiverem feito uma vez uso do cachimbo, 
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do charuto ou do cigarro, terão sofrido os elfeitbs 
immediatos da sua intoxicação. 

<Qui prima vice furnum tabaci accensi haurit, mit-
tatur totus, et post nauseam, vomitum, vertiginem, tin-
nitum, alvi solucionem et temulentiam, saepe cadit in 
animi deliquium. 

Aquelle que fuma pela primeira vez, experimenta 
em todo o sèr uma profunda crise seguida de nau
seas, vómitos, vertigens, zumbidos nos ouvidos, diar
rhea, bebedeira e muitas vezes lipothymias.>-Boer-
haave. 

As proprias plantas não podem viver na mesma 
atmosphera em que o tabaco, em virtude do infeccio-
namento que lhes produzem as suas emanações: to
das descoram, murcham e seccam em muito .pouco 
tempo; morrem d'uni verdadeiro envenenamento. 

Quando toda a natureza viva se revolta, por as
sim dizer, contra o tabaco, é o homem o único sêr 
vivo que voluntariamente se condemna ao seu uso; 
é elle o único que affronta todos os perigos que esta 
planta lhe pode trazer. 

Outras provas surprehendentes do poder toxico 
do tabaco são-nos dadas pela observação clinica. 

N'um trabalho, onde expõe todas as impressões 
que recolheu durante cerca de dois annos' de obser
vação constante nas fabricas de tabaco em Paris, o 
Dr. Melier diz o seguinte: 

«O emprego do vapor em quasi todos os deta
lhes do fabrico, afasta os homens do contacto imme
diate! e torna industria menos doentia. 

«A priori, é difflcil de conceber-se que possa ser 
completamente inofensivo viver no meio das emana
ções d'uma planta da familia das Solanaceas tendo 
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propriedades tam activas como as que distinguem a 
nicociana, sobretudo quando se pensa na composição 
chimica d'esta planta e no principio que ella contém, 
a nicotina, este veneno violento, d'uma energia sin
gular, e até certo ponto comparável á do acido prus-
sico, que produz sobre os animaes os phenomenos 
mais notáveis e mata na dose de algumas gottas, 
como temos visto n'uraa serie de experiências que 
constatam como são rápidos e violentos os effeitos 
da nicotina. 

«Quando algumas gottas são administradas a um 
animal, manifestam-se phenomenos tam notáveis que 
mostram uma acção sobre o systema nervoso, como 
já demonstrou M. Orfila na ultima edição da sua To-
xkologia. 

«Qualquer que seja a via ppr onde se introduz a 
nicotina, quer seja por uma ferida, pela mucosa bo
cal, pelo sangue, ou pelo estômago, os seus effeitos 
são sensivelmente os mesmos. Ha sempre, e quasi 
immediatamente, uma perturbação particular da res
piração, uma agitação violenta, e convulsiva do dia
phragma, que dá logar a um cançaço particular; de
pois vêem os movimentos variados dos músculos e 
phenomenos convulsivos tetânicos, vómitos, diar
rhea, urinas abundantes e salivação. 

«Para observar melhor estes accidentes e sua 
marcha, servimos-nos de pequenas doses, evitando 
ass'm produzir a morte, que seria, por assim dizer, 
instantânea se a dose fosse um pouco elevada. Ape
sar d'estas precauções, muitos animaes succumbiram 
durante a experiência. 

<Aos operários que entram pela primeira vez na 
fabrica, a primeira impressão é-lhes sempre mais ou 
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menos penosa; teem todos, ou quasi todos, certa dif-
ficuldade em se habituar; e muitos, não o podendo 
conseguir, são obrigados a abandonar a fabrica. Sa
bemos que de cinco que entraram na occasião d'uma 
das nossas visitas, só um pôde ficar na fabrica. Elles 
experimentam, em geral, uma cephalalgia mais ou 
menos intensa, acompanhada de perturbações cardía
cas e de nauseas; perdem o appetite e o somno, e 
muitas vezes são atacados de diarrhea. 

tÊ impossivel negar estes efeitos dos primeiros 
tempos passados nas fabricas. M. Hurteaux, medico 
da manufactura de Paris, tem-os apontado nos seus 
relatórios. São mais frequentes e mais pronunciados 
nas mulheres do que nos homens. Apesar d'uma acli
mação apparente, que tem sua origem na perseve
rança em supportar todos estes primeiros symptomas 
de intoxicação, os obreiros continuam a experimen
tar a acção do tabaco e a intensidade dos efeitos que 
elles sentem depende das circumstancias de fabrico e 
especialmente as de calor, de fermentação e da poei
ra, augmentando ou diminuindo com ellas, e final
mente, produzindo com o tempo uma mudança pro
funda, digna de se observar, muito especial e que 
merece ser cuidadosamente estudada. 

«Consiste n'uma alteração particular da côr. Não 
é um descóramento simples, uma pallidez ordinária; 
é um aspecto terroso, uma côr mixta que participa da 
chlorose e de certas cachexias. O rosto tem um fácies 
característico, em virtude do qual um olho experi
mentado podia, até certo ponto, reconhecer aquelles 
que teem durante muito tempo trabalhado o tabaco. 
E preciso dizer-se que este fácies não se observa se
não nos antigos da fabrica, n'aquelles que teem ahi 
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vivido muito tempo e teem passado por todos os tra
balhos que ahi se fazem. 

«M. Hurteaux é de opinião de que são precisos 
dois annos para que este fácies se produza. É então 
que a aclimação é completa. 

«O que indicam estas mudanças, e o que se tem 
passado nos operários que as apresentam? 

«Somos levados a crer que durante este tempo se 
tem dado n'elles uma modificação, e que é a esta mo
dificação, consequência da acção lenta e prolongada, 
que é preciso attribuir um fácies particular. 

«Se nossas conjecturas são fundadas, deve haver 
uma absorpção do tabaco ou d'alguns dos seus prin
cípios; digamos a palavra; uma espécie de intoxica
ção e, por conseguinte, os effeitos que nós temos as-
signalado. 

«Estes effeitos de resto, não são os únicos que 
indicam a absorpção; esta torna-se palpável por tudo 
que se passa nos operários desde que elles entram na 
fabrica; pelas dores de cabeça que elles experimen
tam, pelas vertigens, pela insomnia, pelas nauseas; 
mas principalmente pela diarrhea. 

«M. Hurteaux fez uma observação, que seria d'um 
grande interesse se ella fosse confirmada por obser
vações seguintes: é que, quando se sangram operá
rios da fabrica, é raro, tem-nos elle afflrmado, que o 
sangue apresente uma crusta, que, quando existe, é 
delgada e o coagulo é ordinariamente molle. 

«O sangue seria modificado a ponto de uma parte 
da fibrina ter desapparecido? M. Hurteaux ó concorde 
n'isso. Elle observa a esse respeito, como se tentasse 
proval-o, que os operários do tabaco são frequente
mente attingidos de congestões; e que estas conges-
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toes são mais ou menos passivas e reclamam rara

mente a sangria. As mulheres estão mais sujeitas a 
ellas do que os homens; e no dizer do nosso collega, 
as congestões revelamse no sexo feminino por as re

gras mais abundantes e mais approximadas do que 
de ordinário, constituindo muitas vezes verdadeiras 
perdas. 

«Tudo se reúne então para estabelecer, da parte 
do tabaco, uma acção incontestável sobre os operá

rios que o manipulam. 
■ «Ha n'elles efeitos physiologicos bem manifes

tos, e taes que se deviam attribuir á substancia de 
que se trata depois de conhecidas as suas proprieda

des: effeitos primitivos e mais ou menos passageiros, 
revelandose desde o começo nos operários princi

piantes e que o habito diminue; effeitos consecutivos, 
mais profundos, que se manifestam mais tarde e teem 
caracteres especiaes que parecem indicar uma acção 
sobre o sangue. 

«Nós vimos, visitando o atelier das cigarreiras, 
muitos vasos de flores, bouquets de que estas mulhe

res gostam de se rodear. Disseramnos que em geral 
aquellas flores duravam pouco, murchavam rapida

mente. Esta observação suggeriunos a idêa de in

vestigar a acção que a atmosphera dos ateliers de ta

baco exercia sobre as plantas. 
«Mandamos collocar, em 14 d'outubro de 1843, 

uma laranjeira n'uma das salas da fermentação. A 
temperatura, indicada por um thermometro suspenso 
ao arbusto, era de 25" centígrados. 

«No fim de seis dias a laranjeira tinha perdido 
as folhas, apenas lhe restava uma, e seus gomos es

tavam eomo seccos; parecia que estava morta. Succe
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dia outro tanto com um pé de chrysanthemos eollo-
eado ao lado da laranjeira. De outra vez, a 15 de de
zembro cie 1844, foram colloeados sobre uma mesa 
n'uma sala de fermentação, onde o thermometro mar
eava 14°, uma laranjeira com duas laranjas do volu
me d'uma noz cada uma, uma roseira de Bengala e 
uma primavera da China. Um contra-mestre foi en
carregado de as regar. No dia 19 de manhã, isto é, 
passadas 96 horas, observamos estas plantas. A ro
seira parecia morta, folhas e flores estavam murchas Î 
um pequeno movimento imprimido ao caule fazia as 
cabir. O mesmo acontecia com a primavera. 

«JÉ principalmente nos operários do atelier onde 
se produz a ultima fermentação do rapé que se obser
vam diarrheas abundantes, insomnias, uma agitação 
fatigante, anorexia, nauseas, emaciação e uma côr tér
rea. O trabalho é por tal forma penoso que não se 
pode ahi estar muito tempo. Felizmente a demora ahi 
é de curtos intervallos. Ha o cuidado, além d'isso, de 
substituir os operários pelos d'outros ateliers. Não se 
admittem ahi senão homens dos mais fortes e dos 
mais bem aclimados. 

«Comtudo, emmagrecem e desfiguram-se rapida
mente. Vimos lá um militar muito forte, com 29 an-
nos e que tinha sahido do primeiro regimento de lan-
ceiros. Havia um anno que tinha entrado para a fa
brica e então era forte e gordo; hoje, está magro e a 
sua côr torna-se térrea; conhece além d'isso que tem 
perdido suas forças. Alguns operários disseram-nos 
ter emmagrecido 120 onças em pouco tempo. Cremos 
que a fadiga tenha concorrido para isso, mas o ta
baco tem tomado grande parte na producção d'estes 
effeitos. 
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«O governo chamou a attenção da sociedade de 
medicina sobre a industria do tabaco, porque julgava 
que esta era favorável á cura da tuberculose pul
monar. 

«Esta idéa tinha-lhe sido suggerida pelos rela
tórios de muitos dos seus medicos, que lhe mostra
vam que não tinham tido occasião de observar a tu
berculose n'estes operários. 

«D'ahi a conclusão de que o tabaco podia muito 
bem ser um especifico para a cura d'esta doença. Mas 
se a tuberculose não se observa, ou a observar-se é 
raras vezes, nos operários das fabricas de tabaco, é 
porque para este fim são escolhidos individuos bem 
constituidos, e aquelles que apresentam qualquer sus
peita de doença não são admittidos nos ateliers. 

«Todavia, os quadros que acompanham os rela
tórios dos medicos á administração central, estão 
longe de apresentar o mesmo pensar entre os medi
cos dos diversos estabelecimentos. Porque n'estes qua
dros figuram alguns casos de tuberculose. Em 1842 
houve três em Paris, cinco em Morlain, dois ein Mar
seille. Portanto, a tuberculose nas fabricas do tabaco 
não é desconhecida, nem muito rara. 

«Sobre o assumpto interrogamos o nosso collega 
M. Hurteaux, que não é de opinião que o trabalho do 
tabaco tenha acção salutar sobre o peito. Considera-o 
antes como prejudicial depois d'esta nota consignada 
no relatório: que uma epidemia de bronchite que gras
sava em Gros-Callais era mais grave e mais dura
doura nos operários das fabricas do tabaco do que 
nos outros individuos. 

«Pela nossa parte, julgamos ter verificado que 
na maior parte dos operários já idosos e entregues 
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ao fabrico do tabaco, as excursões respiratórias são 
curtas, como asthmaticas. 

«Mas eis o que parece mais positivo: uma mu

lher de 25 annos foi admittida no atelier das cigar

reiras. Tinha, havia algum tempo, uma tosse secca,

mas não apresentava nenhum symptoma caracteris

tico da tuberculose. Algum tempo depois da sua ad

missão, como a tosse persistisse e a doente emma

grecesse, auscultouse com cuidado e então a tuber

culose confirmouse. Havia uma caverna no pulmão. 
Eu observei esta mulher em sua casa. Foi morrer ao 
hospital. 

«Aqui, como se vê, o trabalho do tabaco não evi

tou a tuberculose nem lhe retardou a marcha.» 
Dos estudos medicolegaes sobre o envenena

mento, pelo Dr. Tardieu, professor de medicina legal 
aia faculdade de Paris, extrahimos o seguinte: 

«O envenenamento pelo tabaco merece um logar 
distincte entre os envenenamentos a que podem dar 
logar as plantas da família das Solanaceas. Depois 
da mtroducção na Europa da planta do tabaco, cujo 
uso, debaixo das formas tam diversas que se conhe

cem, se tem tam prodigiosamente desenvolvido, nu

merosos casos de envenenamento se teem dado pelo 
uso tanto interno como externo das folhas do tabaco. 
A maior parte d'estes envenenamentos são acciden

taes ou causados por erros; outros são devidos a cri

mes. A morte resulta muitas vezes d'estes envena

mentos, o que não deve causar espanto a ninguém, ■ 
visto o tabaco ser um dos mais terriveis venenos. 

«Quando um decocto de folhas de tabaco é admi

nistrado, quer pela bocca, quer pelo recto, os effeitos 
fazemse sentir quasi instantaneamente. 
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«No fim de alguns minutos, dois a sete approxi-
madamente, os indivíduos envenenados são atacados 
de vertigens, dores abdominaes muito agudas, nau
seas e vómitos. Tornam- se extremamente pallidos e 
cahem n'uma espécie de stupor d'onde sahem por mo
mentos, gritam e são atacados de convulsões geraes 
ou parciaes. A respiração é estertorosa, difflcil e sue-
cumbem n'uni quarto d'hora ou vinte minutos, e al
gumas vezes antes.» 

M. Claudio Bernard dizia, fallando em 1856 n'uma 
das suas lições sobre o principio activo do tabaco: 

«Todos os animaes são attingidos por sua acção. 
Nós ensaiamol-o sobre os mamiferos, as aves, reptis 
e sempre com o mesmo resultado, determinou sempre 
symptomas análogos.» 

No dia 10 de fevereiro de 1851 o Dr. Ed. Robm 
apresentou á academia das sciencias de Paris a nota. 
seguinte: 

«Existe uma classe numerosa de venenos em que 
o poder antiputrido, isto é, o poder de se oppôrem á 
combustão lenta das matérias organisadas e por con
seguinte á respiração, está perfeitamente em relação 
com o poder toxico que elles exercem sobre os ani
maes e até sobre os vegetaes. A experiência se
guinte tende a mostrar que a nicotina pertence a esta 
classe. 

«Este alcalóide, cujo poder toxico não pode ser 
comparado senão ao do acido prussico, possue também 

• um poder antiputrido que não é comparável senão ao 
d'aquelle acido. Desde o momento em que o vapor 
que a nicotina espalha a uma temperatura ordmana, 
n'um vaso, está em contacto com as matérias animaes, 
a acção do oxygenic sobre ellas é nulla: persistem 
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continuamente no estado em que as encontrou o va
por do alcalóide. Somente a côr é um pouco alte
rada, tornando-se mais vermelha.» 

N'uma communicação feita á academia de medi
cina de Paris pelo Dr. Jolly em 21 de fevereiro de 
1865 acerca do tabaco, lia-se o seguinte: 

«A hygiene para réalisai- o seu fim necessita de 
introduzir-se em todas as regiões sociaes e em todos 
os costumes contemporâneos. Necessita até de pene
trar no seio da família para ahi descobrir as influen
cias physieas e moraes que a civilisação introduz 
cada dia e que podem ser outros tantos pontos de es
tudo, cuja importância não podia negar-se, ainda que 
as suas condições não sejam bem conhecidas. 

«Para justificar esta verdade apresentarei apenas 
um só facto como exemplo, mas um facto bem claro, 
talvez o mais claro e mais vulgar de'todos: 

«Uma planta ao mesmo tempo acre, fétida e ve
nenosa, de cheiro e sabor repellentes, que occasiona 
vertigens, nauseas, vómitos e uma espécie de bebe
deira em todos aquelles que pela primeira vez d'ella 
fazem uso; uma planta que por fim leva ao torpor e 
á paralysia até aquelles que teem a triste coragem de 
vencer os seus primeiros effeitos para se condemna-
rem ao habito mais triste ainda do seu uso, e que em 
virtude das suas propriedades venenosas, devia ter 
ficado debaixo de chave nas oficinas da pharmacia, 
para ahi esperar as raras applicações que ella poder 
ter na therapeutica, n'uma palavra, o tabaco, eis o 
que um povo selvagem legou á Europa civilisada, 
como fructo precioso da sua conquista. 

«Vendo todos os annos, segundo as estatísticas-
offlciaes, crescer, com o rendimento fiscal do tabaco, 
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todas as doenças dos centros nervosos: as myélites 
chronicas, as paralysias, certas doenças cancerosas, 
etc.; vendo os hospitaes, as casas de saúde cada vez 
mais repletas d'estas affecções, e sempre na razão di
recta com o rendimento crescente do tabaco; vendo 
outra coincidência não menos surprehendente, aquella 
do movimento, até então progressivo da população, 
parando deante da quantidade sempre crescente do 
consumo do tabaco; vendo tudo isto, perguntei a mim 
mesmo se a medicina não teria aqui um grande as
sumpto para estudar e meditar, se a hygiene, pela 
sua parte, não tinha também a contar com o fisco; 
e se os duzentos e tantos milhões que o thesouro re
cebe annualmente, como producto do consumo do ta
baco, podiam recompensar o damno que elle causa á 
saúde publica. 

«Sabe-se além d'isso que, ha muito tempo, a 
sciencia e a experiência teem mostrado as proprieda
des toxicas do tabaco. 

«Encontra-se em todos os auctores que teem es-
cripto sobre o tabaco, em Murray, Zimmerman, Las-
sone, Macartheney, Bischoff, Orfila e muitos outros, 
um grande numero de casos de envenenamento, quer 
como resultados imprevistos da applicaeão therapeu-
tica interna ou externa, quer como casos de homici-
dios voluntários ou involuntários. 

«Um grande numero de philosophos e de medi
cos protestaram contra um uso que tinha já conse
quências tam funestas. Neaudier, Marber, Baillar, 
Broussac, etc. lançaram seus anathemas contra a 
planta venenosa, e o tabaco não diminuiu a sua mar
cha sempre progressiva e sempre invasora, como para 
provar ainda ao mundo quanto vale o poder de imi-
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tacão sobre o espirito humano; eu direi até sobre os 
destinos d'uma nação. 

«O tabaco, segundo Wislau, Brodie, Melier, Or-
fila, Bernard, Decaisne, affecta especialmente os cen
tros nervosos. Ataca o coração da paralysia e pôde 
assim dar logar a uma syncope mortal. Muitos casos 
d'angina do peito observados pelo nosso distincto 
collega M. Beau no seu serviço de clinica do hospi
tal de Neker, nos fumadores de tabaco, vêem ainda 
confirmar a experiência physiologica e justificar a 
acção especial d'esta substancia sobre a enervação do 
coração.» 

Em presença de tantos e tam poderosos teste
munhos que demonstram as propriedades toxicas do 
tabaco, não nos devemos espantar do numero de vi-
ctimas que deve causar o seu consumo. Alguns sce-
pticos, os ignorantes e os interessados no consumo 
do tabaco, que não querem crer na verdade dos fa
ctos, affirmam que o veneno do tabaco é destruído 
pela combustão e não pôde ter nenhuma acção sobre 
a saúde dos fumadores. É um erro. A combustão do 
tabaco n'um cigarro, n'um charuto ou n'um cachimbo 
é o meio mais simples e mais perfeito de distillar a 
nicotina. 

M. Malapert, chimico distincto, queimando o ta
baco nas mesmas condições que os fumadores, obteve 
a mesma percentagem de nicotina que se obtém pelos 
processos mais perfeitos da extracção. Se os fumado
res não morrem instantaneamente com as fumaças 
que arrancam do cigarro ou do charuto, que conte'em 
bem mais nicotina do que a precisa para os matar, 
e porque a nicotina, chegando á bocca distillada, mas 
no estado de vapor e dilatada consideravelmente no 
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ar quente e rarefeito que forma o fumo, em contacto 
com a mucosa boccal, muito quente também, não se 
condensa, o que faz com que seja absorvida em pe
quena quantidade e com que a sua acção deletéria 
sobre o organismo seja lenta. Não se daria o mesmo, 
se a bocca estivesse fria. A nicotina condensava-se e, 
por bem pouco tempo que o fumo ahi se demorasse, 
o fumador caliiria fulminado, como o são todos os 
animaes de sangue frio, os lagartos, as serpentes, as 
rãs, que morrem instantaneamente, se se lhes intro
duz na bocca uma baforada de fumo de tabaco. 

É pela propriedade que a nicotina tem de se con
densar em contacto com as superficies frias, que se 
emprega o fumo do tabaco para a execução de certos 
crimes. Foi assim que os Americanos arranjaram mui
tos dos seus marinheiros, que inconscientemente per
diam a liberdade, sendo levados n'um estado visinho 
da morte para bordo dos seus navios, onde eram obri
gados a fazer serviço, só porque bebiam, a convite, 
por um copo onde previamente se tinha lançado uma 
ou duas baforadas de tabaco. 

Os índios envenenavam os Europeus com as fru-
ctas, principalmente com as laranjas, dentro das 
quaes introduziam o fumo do tabaco em quantidade 
sufíiciente para produzir a morte. 

Ainda que a nicotina se decomponha ou se eva
pore em parte no acto de fumar, o fumo do tabaco 
contém, todavia, uma pequena quantidade (Heubel), 
que Drysdale calculou em 30 grammas para 4ur-,5 de 
fumo; encerra, além d'isso, bases pyridicas, saes am-
moniacaes, acido prussico, acido sulfídrico, oxydo de 
carbone, azote, oxygenio e proto-carboneto de hydro-
genio. Emfim, certos tabacos (Levante, Havana, etc.) 
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conteem uma pequena quantidade d'um alcalóide ex
tremamente toxico, a collidina. 

Não nos devemos espantar nem revoltar contra 
a seiencia que demonstra que o tabaco, que encanta, 
debaixo de todas as formas e constitue a delicia dos 
fumadores, é o mais poderoso de todos os venenos. 
Nem o arsénico, nem a noz vomica, que dá a stry-
chnina, nem a papoula, que dá o ópio e a morphina, 
nem o. louro-cerejo, que dá o acido prussico, nem a 
belladona, nem o aconito, nem a cicuta, que dão ve
nenos que matam o nosso organismo, não são'para 
comparar á nicotina, que o fulmina. 

Bastam oito gottas de nicotina para matar um 
cavallo em quatro minutos, no meio de convulsões 
generalisadas. B a nicotina, com todos os produetos 
tóxicos que nascem da combustão do tabaco, deve 
produzir no organismo perturbações funccionaes de 
tal ordem, que só terminarão pela morte. 

O Journal de Chimie Médicale, tomo XV, refere 
o facto seguinte: 

Um individuo de 17 annòs viera visitar um tio, 
empregado n'uma quinta, onde occupa va um pequeno 
quarto, pouco ventilado. O tio entrou de tarde em 
companhia de dois camaradas e todos três estiveram 
a fumar até á meia noite. A atmosphera do quarto 
estava tam carregada de fumo do tabaco, que já mal 
se via. Tendo-se retirado os dois camaradas, o tio ia 
para se deitar com o sobrinho, mas notou que a 
creança estava fria. Abanou-o, chamou-o durante al
gumas horas, mas o rapaz tinha succumbido a um 
ataque de apoplexia e congestão cerebral, causada 
pelo fumo do tabaco que tinha respirado. 

Nothnagel e Rossbach citam o caso d'um rapaz 
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que morreu depois de ter fumado as duas primeiras 
cachimbadas e de dois outros, que succumbiram de
pois de terem fumado, sem interrupção, 17 ou 18 ca
chimbadas. Eu não podia, só por isto, instaurar um 
processo contra o tabaco. Sei que ha idiosyncrasies 
e que o tabaco não é egualmente perigoso para todos 
os fumadores. Sei mais: sei que a nicotina apresenta 
uma espécie de immunidade contra si propria, e para 
obter muitas vezes os mesmos phenomenos da into
xicação, é preciso augmentai' cada vez mais as doses 
do veneno. Traube, com 1/21 de gotta de nicotina em 
injecção, obteve effeitos do lado do coração. No dia 
seguinte a mesma dose não produziu o effeito do dia 
antecedente, e foi preciso uma gotta inteira para re
produzir a sua experiência. No fira de quatro dias 
eram necessárias cinco gottas para obter o mesmo 
resultado. 

É assim que o fumador, apesar dos primeiros ac
cidentes, acaba por supportar o uso do tabaco. Mas 
quererá isto dizer que o organismo fica indifférente 
á sua acção contínua e refractário aos seus effeitos 
de intoxicação? Não. Nós vemos os operários das fa
bricas do tabaco que teem adquirido uma certa tole
rância que lhes permitte continuar ahi a trabalhar 
mas apresentam um ar de soffrimento, uma côr fraca? 
definhados e uma velhice precoce, apesar de todos os 
cuidados da hygiene, nas fabricas. 

Vejamos ainda os fumadores de profissão. Elles 
teem também uma physionomia especial : rosto cora
do, lábios vermelhos e tumefactos, olhos injectados 
€ vivos, um exterior e uma marcha insólitos, que não 
passam despercebidos a olhos experimentados. Se os 
interrogarmos, e forem sinceros, dir-nos-hão que ex-
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perimentam habitualmente uma sede mais ou menos 
intensa, acompanhada duma sensação de calor e ar
dor da bocca e da garganta; que teem pouco appetite, 
e que as suas digestões são lentas e laboriosas. O que 
elles confessam mais difflcilmente, mas que não é me
nos verdade, é o embotamento gradual dos sentidos, 
a lentidão das concepções, o enfraquecimento da me
moria, a falta de precisão dos movimentos muscula
res, o tremulo dos membros, das mãos principal
mente, n'uma palavra, tudo o que denota um estado 
mórbido dos centros nervosos, uma marcha para a 
paralysia nicotica. 

Estas consequências são tanto mais graves, quan
to a marcha do envenenamento é mais insidiosa, isto 
é, quanto mais tempo fica sem provocar accidentes 
que chamem a attenção do observador. 

O tabaco que, pouco a pouco, tem impregnado o 
organismo, revela-se então subitamente e produz na 
intimidade dos órgãos desordens profundas. 

Ha uma variedade de fumadores, os indifférentes, 
que fumam por imitação, por distracção, que se delei
tam em vêr ondular os castellos de fumo, como se 
fossem bolhas de sabão. Para estes, o tabaco se não 
faz bem, dizem elles, também não faz mal. Como sup-
pôr-se que um veneno tam subtil, como a nicotina, 
com o qual se brinca por passatempo e por creancice^ 
possa impunemente penetrar no nosso organismo? A 
nicotina actua sobre os nossos órgãos, sobre o san
gue, sobre a nossa vida, como todas as substancias 
toxicas; e vamos vêr como. 

*. 



ço 

O tabaco produz a degeneração physica 
do individuo 

Todo o sêr organisado, quando gerado, tem tra
çada a trajectória da sua vida, pela qual é impellido 
pela força vital ou fluido nervoso que vela constan
temente pela conservação do organismo e pela regu-
larisação das suas funcções. Quando uma causa estra
nha, um micróbio ou as suas toxinas, ou um veneno 
como a strychnina, a morphina, a nicotina, etc se 
oppOe á sua marcha, o principio vital é desviado das 
funcções a que preside e entra em lucta com esse ini
migo'. Se a força vital é sufflcientemente grande para 
poder ser decomposta em duas, sendo uma para neu-
tralisar o veneno e a outra para régularisai' as fun
cções orgânicas, a vida conserva-se, mas já não per
corre com a mesma força a sua trajectória. Se, pelo 
contrario, a força vital ó pequena e é toda gasta em 
neutraliser as substancias toxicas, dá-se o desequilí
brio funccional e o individuo soffre e degenera. Por 
este modo, explica-se a variedade d'acçao dos vene
nos, em geral e do tabaco em particular, sobre indi
víduos différentes. 
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Um individuo cheio de vida, em quem o princi-
pio vital circula em abundância, pode absorver e neu-
tralisar uma quantidade de veneno representada, por 
exemplo, por quatro sem ser sensivelmente incommo-
dado; emquanto que esta mesma quantidade matará 
um individuo mais fraco: uma creança, um valetudi
nário, um velho. Mas esta força vital não conserva 
sempre a mesma intensidade, porque os elementos 
que a produzem também se esgotam e morrem, e um 
fumador que hoje podia neutralisar uma certa quan
tidade de veneno, amanhã já pode ser vencido por 
ella. 

Estes factos são comprovados pela experiência. 
Individuos que, quando sãos, fumavam uma grande 
quantidade de tabaco, sem perturbação alguma appa
rente, quando doentes, não podem fumar. Qual será 
a razão d'issoî B porque em toda a doença ha dimi
nuição de vida e, assim, se a doença continua, a 
morte sobrevem, fatalmente. 

O principio vital é diminuído em quantidade ou 
em energia e toda a sua força é necessária para reani
mar o organismo, prestes a morrer. Elle não pode 
luctar contra os princípios tóxicos para os neutrali
sai'; e eis a razão por que um fumador, doente, sente 
mais os efeitos tóxicos do tabaco, do que nos pri
meiros dias em que fumou. Portanto, por menor que 
seja a quantidade de veneno introduzido no organis
mo, produz perturbações, cuja intensidade varia desde 
a morte súbita, por intoxicação aguda, até á ex-
tmcção lenta, por intoxicação chronica. Mas, ape
sar d'isso, o tabaco ainda tem amigos velhos que pre
tendem que o seu uso é bom e necessário, não só 
porque ha individuos, e povos até, que fumam muito 



52 

e não degeneram, mas também porque se soflre quan
do se tenta abandonar o tabaco. Não sabem, porém, 
esses inveterados fumadores que, fallando assim, fal
iam contra elles. Soffre-se, é bem verdade, mas nao 
soffreriam, se nunca tivessem fumado. E como expli
car esse sofrimento? Da mesma forma por que se 
explica o soffrimento que se sente, quando se princi
pia a fumar. 

Suppunhamos um individuo que, antes de prin
cipiar a fumar, tinha uma força vital igual a três e 
que uma parte se gastava no funccionamento dos sen
tidos, a segunda nas funcções de nutrição e a terceira 
na locomoção, havendo, portanto, um equilíbrio func-
cional physiologico. Este individuo principiou a fu
mar- deu-se o desequilíbrio funccional e, para que se 
restabeleça, é preciso uma quarta força que neutra
lise o veneno do tabaco, sem o que, o individuo soi-
fre D'onde ha de vir essa força? O cérebro não pode 
produzil-a. É preciso então que cada uma das três 
forças concorra gradual e proporcionalmente com a 
sua parte para a formar e assim se obtém um novo 
equilíbrio, mas um equilíbrio pathologico, em que as 
funcções orgânicas diminuíram de intensidade e o 
individuo degenera. Se n'este período se supprime 
bruscamente o uso do tabaco, dá-se um novo des
equilíbrio, que traz comsigo um novo soffrimento. A 
força empregada na destruição do veneno do tabaco 
está agora deslocada e o equilíbrio só se torna a res
tabelecer, quando essa força se decomposer nas com
ponentes, indo cada uma d'ellas sommar-se com 
aquella d'onde proveio. Essas forças já não teem o 
vigor primitivo e tendem a diminuir cada vez mais 
e o individuo a degenerar. 
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Para que um individuo não soffra abalos muito 
sensíveis com a suppressão do uso do tabaco, é pre
ciso que restitua gradualmente ás suas funcções as 
forças que gradualmente lhes tinha tirado, é preciso 
que vá fumando cada vez menos, antes que deixe de 
fumar de todo. 

Dizem os partidários do tabaco que ha indiví
duos, e povos até, que fumam muito e não degene
ram. Elles teem razão, mas não sabem dal-a. A acção 
degenerativa do tabaco é proporcional ao grau de 
aperfeiçoamento nervoso do individuo ou da raça so
bre a qual actua. No homem da cidade, o espirito é 
geralmente mais culto e mais impressionavel do que 
o do homem do campo. Queimando quantidades iguaes 
de tabaco, o nicotismo produz mais perturbações no 
primeiro do que no segundo. Isto mesmo explica 
porque a degeneração é maior nos centros da scien-
cia, das artes e da industria do que nos centros agrí
colas, que fornecem, por isso, porque são menos de
generados e mais fortes, um maior contingente para 
o exercito. 

A mesma diferença d'acçao nota-se de raça para 
raça. 

E, sem duvida, a raça latina a que mais tem 
soffndo pelo abuso do tabaco, não só porque foi a 
primeira que começou a fazer uso d'elle, pois que a 
primeira foi que frequentou o Novo-Mundo, d'onde 
o tabaco vinha, mas também porque ë a raça mais 
perfeita debaixo do ponto de vista nervoso. 

As raças do norte, os Saxonios, os Slavos, os 
Germanos, etc., teem sofrido bem menos, porque o 
conheceram ha menos tempo e porque este veneno, 
tam subtil, passava quasi inofensivamente sobre es-
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tas naturezas indolentes, em que o elemento nervoso 
ainda não tinha desabrochado, nem pela doce acção 
do clima, nem pela cultura da civilisação. 

D'esta lucta incessante da vida contra os efeitos 
tóxicos do tabaco, resultam naturalmente doenças, a 
que é preciso attribuir a nossa degeneração physica 
e a morte prematura. 



Desordens produzidas pelo tabaco 
na economia humana 

Nada ha mais frequente no domínio da patholo-
gia, do que a doença do tabaco, o nicotismo, que se 
manifesta por formas, as mais variadas. É por assim 
dizer a doença do século, ó uma espécie de epidemia 
geral ameaçando, na sua marcha progressiva, invadir 
o mundo inteiro. 

Eu não pretendo affirmai' que o tabaco, em vez 
de prevenir e curar todas as doenças, como se suppu-
nha outr'ora, as gere todas. Não. Mas, o que posso 
affirmai, é que todo o fumador soffrerá mais ou me
nos com o seu uso, n'um ou muitos pontos do orga
nismo, segundo as suas condições pathologicas ou a 
sua idiosyncrasia. 

Estes effeitos pathologicos, umas vezes immedia-
tos, fulminantes mesmo, outras vezes lentos e pro
gressivos, attingem todos os apparelhos, todas as fun-
cções, todos os elementos mais íntimos do organismo, 
e até as proprias fontes da vida, d'onde duas ordens 
de factos pathologicos, que eu designarei por nicotis
mo agudo e nicotismo chronico. 
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NICOTISMO AGUDO 

O nicotismo agudo é o efeito directo e imme-
diato da aspiração do tabaco; é o primeiro tributo 
que os fumadores pagam, quando principiam a fumar. 
Com efeito, todo aquelle que pela primeira vez ap-
proxima dos lábios o cigarro, não tarda a empallide-
cer; uma salivação abundante enche-lbe a bocca; o 
corpo cobre-se-lhe de suor; o andar, cambaleante 
como o do bêbado; uma cephalalgia insupportavel, 
desfallecimento, vertigens, vómitos, syncopes, mais 
ou menos graves, se manifestam. As pulsações car-
diacas diminuem de energia; por vezes mais frequen
tes, outras vezes mais lentas, mas o caracter patho
gnomonic é a intermittencia irregular. A respiração, 
muitas vezes difficil, retarda-se; sente-se na região 
epigastrica uma dôr constrictiva e, quando o envene
namento offerece um certo grau de intensidade, o 
peito parece cercado d'um circulo de ferro; a respi
ração provoca um sofrimento atroz e intolerável, o 
coração quasi cessa de pulsar e a asphyxia parece 
imminente. 

Quantos casos de morte súbita terão sido attri-
buidos a uma apoplexia fulminante, á ruptura do co
ração ou dos grossos vasos, quando, á falta de outra 
prova, podiam encontrar uma causa provável na in
toxicação nicotica, como tem acontecido a individuos 
encontrados mortos no leito, no meio d'uma atmos-
phera espessa de fumo de tabaco e acompanhados do 
apparelho obrigatório do fumador! 
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Ninguém se admirará d'esté género de morte, se 
pensar que o tabaco, para produzir os seus effeitos 
tóxicos, pôde dirigir-se igualmente aos três grandes 
centros da vida : ao cérebro, como centro de innerva-
ção, ao coração, como centro da circulação; ao pul
mão, como centro da respiração, produzindo a morte 
por sideração, por syncope e por asphyxia, como a 
physiologia experimental o tem demonstrado (Orfila, 
Cl. Bernard). Mas o que nunca pôde pôr-se em du
vida, como effeito do nicotismo agudo, são os casos, 
tam frequentes, de angina do peito, bem como os de 
embolias vasculares, produzidos pelo abuso do ta
baco. 

NICOTISMO CHRONICO 

No nicotismo ehronico, os órgãos attingidos são 
os mesmos que no nicotismo agudo. A acção do ve
neno exerce-se, em qualquer dos casos, sobre aquelle 
órgão que tiver mais tendência para a fraqueza. 

Assim, por exemplo, ataca, n'uns a laringe, n'ou-
tros o pulmão ; n'estes, o coração; n'aquelles, o fí
gado.; n'aquelloutros o estômago, n'estoutros a me
moria, etc. 

Somente, n'um caso, a sua acção é de curta du
ração, no outro é constante. Também os effeitos pro
duzidos são différentes por causa da differença 
d'acçao. No nicotismo agudo,*são rápidos e intensos, 
mas fugazes, percorrendo, por assim dizer, um cyclo 
regular que termina pela cura ou pela morte. 

No nicotismo ehronico, pelo contrario, desenvol-



.58 

vem-se lentamente e sem reacção geral; são essen
cialmente incidiosos e simulam, em certas occasiões 
as formas das afecções chronicas mais diversas. Por 
vezes, os symptomas do nicotismo chronico não se 
manifestam senão no fim d'um grande numero de 
annos : parece que o veneno se tem armazenado no 
organismo e que só se decide a revelar-se-nos, quando 
não tem mais onde se mette*. Outras vezes, uma mu
dança de vida, a passagem rápida d'uma vida activa 
para uma vida sedentária, tudo o que, n'uma palavra, 
é capaz de romper o equilíbrio das íuncções e, dimi
nuindo a actividade das excreções, diminuir a elimi
nação do veneno tudo pôde dispertar estes pheno-
menos mórbidos. De resto, não deve duvidar-se da 
accumulação da nicotina no organismo. M. Morm 
encontrou-a nos pulmões e no fígado d'um velho que 
fazia uso do rapé, havia muito tempo. Por bem pouco 
que se observe um fumador, principalmente um 
d'aquelles que abusam do' tabaco e que estão, por 
assim dizer, saturados de seu principio toxico, no-
tam-se-lhe todos os caracteres exteriores do seu ha
bito, ainda que elle os desconheça, Exhalam por to
das as vias e por todos os poros um cheiro sui gene
ris, teem uma côr térrea, as unhas amarelladas, como 
se 'estivessem saturados de tabaco até ellas, os den
tes negros e descarnados, etc. A estes estigmas ex
teriores, mais ou menos caracteristicos do fumador, 
é preciso juntar outros symptomas, quasi insepará
veis do nicotismo chronico, symptomas de que vou 
tratar, fallando das desordens produzidas pelo ta
baco em cada um dos apparelhos da economia sobre 
que actua. 
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Apparelho olíactivo e v i sual . -Por muito 
tempo, o uso da pitada foi uma etiqueta; foi moda. 

Era de bom tom apparecer-se em publico de ta
baqueira na mão, a casaca salpicada de rapé, o nariz 
entupido, as faces pintadas da sua côr e o individuo 
perfumado.com o seu cheiro. 

Hoje, o rapé está fora do jugo da moda; é um 
vicio immundo e prejudicial. Tem uma acção local, 
irritante e cáustica, sobre os tecidos e uma acção es
tupefaciente sobre os filetes nervosos respectivos. 
Este poder irritante é devido ao seu principio toxico, 
que pôde dar origem a producções polyposas, além 
•de produzir o erythema permanente das azas do na
riz e do lábio superior, o acne-rosado da face, o es
pessamento da pituitária que obstrue e aperta os 
orifícios que tapeta e dá ao tomador uma voz cara
cterística, ao mesmo tempo que lhe diffículta a res
piração e lhe impede o somno. 

A mucosa nasal, constantemente irritada e tu
mefacta, pode cavar-se de pontos de suppuração, 
mais ou menos profundos, principalmente nos indi
víduos de um fundo mórbido, pontos de suppuração 
que podem produzir a destruição do nariz e dar ao 
bafo um cheiro pútrido, a que se dá o nome de ozena. 
Emfim, o espessamento da mucosa, com a diminui
ção progressiva da excitabilidade nervosa é capaz de 
trazer a perda completa do sentido do cheiro. 

Coneebe-se bem, que esta phlogose nasal provo
que a surdez pela sua propagação, por continuidade 
dos tecidos, atravez da trompa d'Eustachio até ao 
ouvido, assim como perturbações oculares, desde a 
conjunctivite até á cegueira completa, pela propaga
ção ao olho, atravez do conducto lacrimal. Pode tam-

http://perfumado.com
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bem obstruir o canal lacrymo-nasal, e produzir-se 
fistula lacrymal, e bem ainda do seu curso nor
mal desviar as lagrimas que, correndo pela face, 
acaso originam, em virtude da sua acção irritante, 
gretas e botões de má natureza, que se ulceram e to
mam o aspecto de cancros. Além dos effeitos do ta
baco, teem-se observado n'alguns tomadores os effei
tos da sua falsificação, devidos, quer á presença de 
saes de chumbo, como sejam os accidentes de into
xicação saturnina, quer á presença de saes alcalinos 
e, principalmente, dos saes ammoniacaes, que Came
ron, professor de hygiene em Dublin, pôde mostrar 
n'uma proporção de 10 a 50 °/0. No entanto, o en
fraquecimento e a perda do cheiro são as primeiras 
consequências do habito de tomar. Este sentido, pro
fundamente escondido nas anfractuosidades das na
rinas, não parece ter a importância do ouvido e da 
vista; todavia não é menos necessário para a vida. 
E' pelo cheiro que nos chegam as impressões, varia
das ao infinito, que, na grande scena da natureza, 
escapam aos outros sentidos, pela subtileza dos 
agentes que as transportam. 

A natureza não nos seduz somente pela gran
deza e belleza das suas formas, pela riqueza das suas 
cores e pelas doces harmonias dos seus sons; encan-
ta-nos também pela suavidade dos perfumes, que o 
olfato tem por missão recolher, como o olho, a luz e 
o ouvido o som. Considerado debaixo d'esté ponto de 
vista, o olfato não seria senão um sentido de luxo. 
Mas elle tem um fim mais importante a cumprir; 
preside á nutrição do individuo e vela pela sua 
conservação. E' pelo cheiro que nos vêem as emana
ções do alimento que provocam e estimulam o ape-
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tite, e nos fazem aceitar as substancias que convém 
á nossa alimentação e regeitar aquellas que nos são 
prejudiciaes. E' o cheiro que nos guia para vivermos, 
onde os pulmões respiram ar puro e vivificante e nos 
faz fugir d'onde ha miasmas que envenenam o nosso 
organismo. 

Eis as lesões orgânicas e perturbações funccio-
naes a que o tomador está sujeito e que podem ser a 
causa da sua degeneração e da sua morte prematura. 

Apparelho d i g e s t i v o . - Um dos primeiros 
phenomenos produzidos pelo fumo do tabaco, é a in-
flammação da mucosa bocal. Então, a membrana epi
thelial da lingua espessa-se, o que importa a dimi
nuição e perturbação da sensibilidade gostativa. Os 
nervos que servem este sentido entorpecem-se pela 
acção da nicotina e tornam-se insensiveis ás impres
sões tão ligeiras e tão variadas, que lhes produzem 
os alimentos. Tudo é insípido para elles. O sabor do 
alimento passaria despercebido sobre as suas mem
branas, se não fosse revelado por substancias irri
tantes que empregam nos molhos, como são a pi
menta, mostarda, vinagre, sal, etc., cujo gosto pôde 
ser notado. Esta irritação propaga-se ás gengivas que 
se tumefazem, tornam-se esponjosas e sangram com 
grande facilidade, á menor sucção. A membrana al
veolar é invadida pela inflammação e os dentes aba-
lam-se, morrem e flúctuam como um corpo estranho 
nos alvéolos, caindo sem provocar o menor signal de 
dôr. 

As glândulas salivares, constantemente excita
das, segregam, sem cessar, uma quantidade enorme 
de saliva. O liquido não pôde ser todo expectorado » 
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a nicotina dissolvida leva a sua acção irritante até 
ao estômago. A perda do appetite e a sede habitual 
são os menores inconvenientes. Expectorada ou lan
çada no tubo digestivo, a saliva, abundantemente 
segregada fora do trabalho da digestão, enfraquece o 
sugeito, entorpece as funcções e predispõe ou provoca 
todas as affecções do estômago. N'alguns indivíduos, 
esta hypersecreção pôde diminuir com o habito, ces
sar, mesmo completamente, mas então é substituida 
por um estado de seccura insupportavel, devida, em 
parte, ás modificações de textura que se passam na 
mucosa e ao seu espessamento. 

Existe, muitas vezes, na bocca dos fumadores 
uma ulceração conhecida pelo nome de aphtha dos 
fumadores que pode confundir-se com a placa syphi
litica. Esta placa, arredondada ou oval, encontra-se 
em qualquer ponto, é geralmente indolor e cura sem 
deixar cicatriz. 

A aphtha dos fumadores tem uma sede constan
te, que é o ponto da mucosa que recebe o jacto do 
fumo quando sae do cigarro ou do charuto, tem uma 
forma irregular, é dolorosa e deixa na bocca peque
nas cicatrizes endurecidas. 

Uma outra affecção da bocca, ainda mais grave 
que a precedente, é o epithelioma ou cancro dos fu
madores. Esta degenerescência pode observar-se so
bre quasi todos os pontos da cavidade bocal, mas 
no lábio inferior é que apparece mais vezes. 

A pharyngé também é attingida pela acção do 
tabaco e, entre as diversas lesões de que ella é sus
ceptive! de ser sede, ha uma, importante e frequente: 
é a angina granulosa. Não resta duvida de que esta 
lesão pôde ter muitas outras causas, mas, o que é 
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verdade, é que se encontra principalmente nos bebe
dores e fumadores e que o tabaco e o alcool são as 
suas causas mais frequentes. Todas estas altera
ções que se dão no apparelho digestivo reflectem-se 
em toda a economia, concorrendo todas, mais ou me
nos, para uma fraca digestão. 

Os dentes não trituram bem os alimentos, os 
suecos digestivos não os dissolvem, e o estômago é 
obrigado a fazer o supremo esforço para, afinal, fazer 
uma digestão mal feita, e uma digestão mal feita é 
uma doença. 

Apparelho respiratório. —O apparelho res
piratório é aquelle que mais directa e frequentemente 
é attingido pela acção do tabaco. A laryngé inflam-
ma-se, a voz altera-se e sente-se uma espécie de titil-
lação, da qual provém uma pequena tosse secca que 
pode ser o prodromo da tuberculose laryngea, a que 
suecumbem muitos dos fumadores. Esta irritação la
ryngea estende-se á trachea e aos bronchios, dando 
origem á bronchite aguda, que degenera a maior parte 
das vezes, no catarrho chronico do pulmão e obriga 
o fumador a expectorar constantemente. 

A inflammação dos bronchios produz a diminui
ção do seu calibre e impede, mais ou menos, a en
trada ou saída do ar que não chega em quantidade 
sufficiente ao pulmão e o individuo cansa e suffoca-
se com o minim o esforço. D'aqui resultam a asthma 
e o emphysema pulmonar, de que um grande numero 
de fumadores são atacados. 

O individuo tem necessidade de respirar; precisa 
de substituir o ar que tem no pulmão por ar puro, 
mas os bronchios, apertados pela inflammação, não 
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deixam sair livremente e aquella parte que não poder 
seguir o caminho normal tende a escapar-se por ou
tros, produzindo-se, por esta forma, dilatações bron-
chicas, verdadeiras ampolas, que vão fazer pressão 
sobre os bronehios e vasos sanguineus visinhos, au-
gmentando cada vez mais a dyspnea. 

Numerosas experiências, feitas sobre animaes vi
vos, mostram que a nicotina é uma substancia vaso
constritora e que, em contacto com o sangue, o en-
negrece. Pois bem; a nicotina no pulmão passa por 
endosmose, como o oxigénio e vae ennegrecer, matar 
o glóbulo rubro do sangue, que o oxigénio tinha 
vivificado, dando-lhe qualidades asphyxiantes que 
produzem a bebedeira narcótica, que os fumadores 
chamam allivio da sua monotonia e que não é senão 
a depressão da faculdade de sentir que adormece nos 
vapores do tabaco, como adormeceria no meio dos 
vapores asphyxiantes do carvão. 

O sangue, tornado mais espesso pela acção da 
nicotina, diminue de velocidade, e passando atravez 
dos capillares pulmonares apertados, produz embo
lias que dão origem a infartos e á hepathisação pul
monar, as quaes podem produzir a morte, de muitas 
maneiras. Um phenomeno importante que se nota 
nos fumadores é a sensibilidade exagerada para o 
frio, frio que a maior parte procura remediar pelo 
abuso de bebidas alcoólicas e que provém não só 
d'uma perturbação da hematose provocada pela nico
tina, mas também da constricção vascular, que deixa 
chegar menos sangue ás extremidades. 
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ri.. ^ T ° <" r c «lator io . -Uma das influen
cias do tabaco sobre o coração é o nicotismo do co
ração, que se traduz por intermittences nas pulsações 
deste órgão, pulsações intermittentes estas que re
sultam das perturbações produzidas pela nicotina na 
mnervação cardiaca. Muitas pessoas teem intermit-
S 2 S T T Perfeberera' o u t r a s> Porém, sentem um 
msupportavel mal-estar, uma suffocação por falta 
de hematose e, ás vezes, são feridas, até, de morte 
súbita. Nao nos devemos admirar d'isso, visto a ex
periência demonstrar-nos que a nicotina produz a 
Principio uma excitação do pneumo-gastrico, nervo-
irenador do coração, seguida d'uma paralysia d'esse 
mesmo nervo Mas nós encontramos mais que isso 
no coração do fumador. Sabemos que a nicotina, em 
contacto com o sangue, faz-lhe perder as suas pro
priedades nutritivas e o coração, sendo um dos ór
gãos _que mais precisa de se nutrir, degenera e não 
tem já força para impellir o sangue a todos os pon
tos do organismo. A vida que o sangue não solicita 
mais, nem pela rapidez do seu curso, nem pelo calor, 
cae na mdifferença e na apathia. É também em vir
tude d essa degeneração cardiaca, da perda de resig

nem das suas paredes, que apparece no f u m X 
todo o quadro symptomatico das doenças do cora
ção: aneurismas, anasarca, suffocação e, muitas ve-
coraÇ?o°rte ^ P e k F U P t U r a d°S Cismas do 

Apparelho u r i n a r i o . - 0 rim é um crivo car
nudo atravez do qual não passam senão as impure
za*, do sangue; guarda preciosamente tudo quanto 
Pôde servir para a vida e lança-o na circulação geral 
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Faz-se alii uma verdadeira escolha das substancias 
a que preside indubitavelmente, uma intelligence, 
um instincto orgânico, que é regulado por urn appa-
relho nervoso. Se este apparelho nervoso sofire a 
acção d'um narcótico poderoso, como o tabaco, per
de a sua precisão e delira como a intelligencia na 
bebedeira alcoólica. Ha uma verdadeira alienação do 
systhema nervoso da vida orgânica. A sua estructura 
não passa por modificação sensível, mas a sua func-
ção physiologica está toda desordenada, h assim 
que o rim, sob a influencia do tabaco, enganando-se 
na escolha das substencias que lhe leva o sangue, 
em lugar de eliminar as substancias que são impró
prias para a vida, elimina outras que lhe são neces
sárias: a albumina e o assucar. D'aqui nascem duaâ 
doenças muito graves, ás quaes os fumadores estão 
muitas vezes sujeitos: albuminuria e diabetes. A eli
minação d'estes dois princípios, albumina e assucar, 
tão necessários para a vida, deve produzir a deca
dência physica do individu-o. A nicotina tem a pro
priedade de augmentar a secreção urinaria, pelo 
augmente da pressão sanguínea. 

Apparelho g e n i t a l . - A acção do tabaco so
bre o testículo, ainda que bem manifesta, pouco ou 
nada influe sobre a vida do fumador. Não faz senão 
perder o sentido genital e o fumador pôde viver como 
o castrado ou como o ennucho, sem que o seu orga-
nismo soffra. _ ,. , 

Outro tanto não succède á espécie. O testículo e 
a fonte da vida, porque cria o espermatosoide, que, 
{ím contacto com o ovulo, se tornará homem pas
sando por todos os graus e por todas as evoluções 
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da materia animada. A funcção genésica é uma fun-
cção essencialmente nervosa e, como tal, o tabaco 
exerce sobre ella uma acção estupefaciente. Esta 
acção estupefaciente do tabaco sobre o apparelho ge
nital foi um dos primeiros phenomenos que chamou 
a attenção dos physiologistas, no principio do rei
nado do tabaco. No século 16, gosava elle d'uma 
grande reputação nos conventos, onde se empregava 
com o nome da Priapéa, para acalmar as excitações 
sensuaes, mas mais tarde foi de lá banido por se co
nhecer que alterava o organismo e perturbava a in-
telligencia. 

A anaphrodisia ou depressão do sentido genital 
pela acção do tabaco resulta de duas causas : 

1.°, do intorpecimento do systema nervoso; 
2.°, da acção deletéria que a nicotina exerce so

bre os espermatosoides, que entorpece ou mata, á 
medida que o organismo os cria. Ora nós nascemos 
d'uni gérmen, como a espiga nasce d'um grão e se 
uma cousa qualquer, principalmente a nicotina, que 
tem um grande poder destruidor sobre todos os se
res, altera o vigor do espermatosoide como o nevoeiro 
alteraria o grão encerrado na espiga, o espermato
soide e o grão desnaturados não dão origem senão a 
productos débeis, cuja vida será bem pouco dura
doura. Esta empressionabilidade do espermatosoide 
pela acção dos venenos foi demonstrada por Prévost 
e Wagner. Notaram que o acido cyanidridieo lhe faz 
parar instantaneamente os movimentos; a strychi-
nina imprime-lhe a principio movimentos convulsi
vos, para em seguida lhe supprimir toda a ordem 
d'elles; as soluções d'opio, de louro-cerejo e em ge
ral, de todos os narcóticos, fazem-nos-parar rápida-
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inente. Mas a acção do tabaco não se exerce apenas 
sobre o producto de secreção testicular; exerce-se 
também sobre a propria substancia do testiculo. As 
experiências feitas pelo dr. Wright, deixam vêr bem 
a acção do tabaco sobre a substancia testicular. 

Tendo feito comer tabaco a cães durante certo 
tempo, notou n'estes animaes a atrophia do testiculo 
e o despreso pelas fêmeas. O mesmo acontece com o 
homem. N'aquelles que, muito antes de chegarem á 
puberdade, adquiriram o habito de fumar, pôde no-
tar-se que os órgãos genitaes não apresentam um 
desenvolvimento correspondente á sua edade. N'a
quelles em que o habito de fumar foi adquirido de
pois que o testiculo chegou ao desenvolvimento com
pleto, a acção do tabaco revela-se pelo contraste que 
existe entre a pequenez do testiculo e o desenvolvi
mento das bolsas, dentro das quaes o testiculo flu
ctua. 

A gravidade, para o individuo, da acção do 
tabaco sobre os órgãos genitaes, resulta dos effeitos 
que elle produz sobre a visicula seminal, a esperma-
torrhea. Esta doença é a degradação mais triste a que 
o tabaco pode conduzir o homem, cuja vida inexora
velmente abrevia. Os seus effeitos são incomparavel
mente mais graves do que os. que resultam do abuso 
dos prazeres venéreos, os quaes podem ser domina
dos por a vontade e a razão. 

Systeina nervoso .— Não pôde pôr-se em du
vida a acção do tabaco sobre o desenvolvimento das 
doenças nervosas, principalmente da paralysia geral, 
doença que depois de um certo numero de annos se 
multiplica por forma a encher os hospitaes de alie-
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nados. Coisa notável! A paralysia geral, que ha cïn-
coenta annos, isto é, pela epocha em que o consumo 
do tabaco era todos os annos o mesmo, não se en
contrava senão muito raras vezes em proporções quasi 
invariáveis. A paralysia geral tem seguido quasi re
gularmente no seu desenvolvimento o movimento as
cendente do consumo do tabaco, como se lhe fosse 
subordinada e necessária. 

Cada anno, em França, depois de 1830 tem cres
cido, ao mesmo tempo e em relações constantes, o 
consumo do tabaco e as doerfças mentaes como duas 
coisas connexas e inseparáveis. Parece justificar este 
modo de vêr a estatística seguinte: 

De 1818 a 1830, o producto do tabaco em fran
cos era de 28.000:000, com 8:000 alienados. 

Em 1838, o producto foi de 30.000:000 de fran
cos, com 10:000 alienados. 

Em 1842, o producto foi de 80.000:000 de fran
cos, com 15:000 alienados. 

Em 1852, o producto foi de 120.000:000 de fran
cos, com 22:000 alienados. 

Em 1862, o producto foi de 180.000:000 de fran
cos, com 44:000 alienados. 

Em 1873, o producto foi de 240.000:000 de fran
cos, com 96:000 alienados. 

Se a este ultimo numero juntarmos o numero de 
alienados tratados nos seus domicílios e aquelles que 
soffrem d'outras formas de doenças dos centros ner
vosos e que podem ter a mesma etiologia, taes como 
as myélites chronicas, paraplegias, etc., então o nu-
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mero seria o duplo ou o triplo do ultimo da esta
tística. 

Esta relação de crescimento entre o consumo do 
tabaco e o numero de alienados será, apenas, uma 
coincidência? Não o parece. Os.indivíduos que fumam 
um tabaco saturado de nicotina, aquelles que mais 
abusam do tabaco, como os militares, principalmente 
os marinheiros, são os que maior tributo pagam á 
paralysia geral. 

O tabaco e o alcool são dois amigos quasi inse
paráveis e este quer ter*o logar proeminente na etio
logia das doenças mentaes. Não lhe nego esse poder, 
mas fumadores exímios ha que não se entregam ao 
uso de bebidas alcoólicas e a historia da sua doença 
deixa vêr que não tem outra causa que não seja o 
tabaco. 

Na França, ha certas províncias onde se abusa 
de bebidas alcoólicas, fumando-se pouco; pois ahi a 
paralysia é quasi desconhecida e o alcoolismo é en
démico. 

Mas não ficam por aqui os accidentes do tabaco 
sobre o systema nervoso. Quantas affecções nervosas, 
principalmente no homem, não terão a sua etiologia 
no tabaco desconhecendo-lhes nós a causa? 

Charles Hastings observou um caso de epilepsia, 
o mais grave que até então tinha visto, n'um rapaz 
de 12 annos, que fumava desde a idade de dois. De
pois de ter esgotado todos os meios de tratamento, 
sem obter, sequer, melhoras, prohibiu-o de fumar e 
curou-o em pouco tempo. Casos d'esta ordem são bas
tante frequentes. 

Finalmente, o tabaco enfraquece a memoria, prin
cipalmente a memoria dos nomes próprios, a intelli-
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gencia e modifica o caracter, tornando o Individuo 
triste, irritável e indolente, etc. 

Esta degeneração physiea do individuo traz com-
sigo a sua decadência moral. Mens insana in corpore 
insano. E o individuo com todas as suas aberrações, 
com todas as folias, deixa o caminho do bem para 
lançar-se no caminho do crime e morrer debaixo do 
jugo da lei. 



O tabaco produzindo a miséria, causa 
a degeneração physica 

0 tabaco não exerce somente a sua acção directa 
e deletéria sobre o organismo humano; fere-o mesmo 
ás escondidas. 

É nas classes pobres onde se encontra o maior 
numero de inveterados fumadores e onde a vida da 
familia se torna mais difficil pela insuffi ciência do 
salário. 

É ahi que o tabaco, de braço dado com a misé
ria, vae edificar o seu poder demolidor. O pae prefe
rindo o cigarro á vida, á honra e ao amor da familia, 
gasta a maior parte do seu salário no veneno que lhe 
vae anestesiar o estômago e embotar o appetite; os 
filhos e a mãe odeiam o pae que, em vez de os soc-
correr, de ser para elles um ente querido, uma satis
fação, uma esperança, tornou-se um pesado fardo, 
lançando-se aquelles, á falta de bons exemplos e 
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conselhos e sem um protector, em todas as extrava
gâncias da vida. 

Filhos d'um degenerado, degenerados nascem 
também e a degeneração torna-se ainda maior sob a 
acção da fome, porque o alimento é a vida. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia .—O maior crescimento d'uni osso faz-se 
na direcção do seu canal nutritivo. 

P h y s i o l o g i a . — O amor sexual é proporcional ao 
numero e vitalidade dos espermatozóides. 

Anatomia p a t h o l o g i e » . - A granulação tubercu
losa e um meio de defeza do bacillo de Kock. 

Materia m e d i e a . - N ã o ha antagonismo entre a 
pepsina que facilita a digestão, sendo esta uma fermenta
ção, e havendo até micróbios que a produzem, e o ben-
zo-naplitol que impede as fermentações. 

Patho log ic geral . — A perda da liberdade da mu
lher e, a maior parte das vezes, acompanhada da dimi
nuição das funoções genésicas. 

P a t h o l o g i e i n t e r n a . - A hyper-acidez estomacal 
tuHal-a-het, em primeiro logar, pelo acido chlorhvdrico. 

Patho log ia externa. - Nas metrites não especifi
cas empreg-o o tratamento medico. 

O p e r a ç õ e s . - Para a resecção do recto laco previa
mente o anus iliaco. * 

Medic ina l e g a l . - Condemno o uso do tabaco em 
face da egreja. 

P a r t o s . - O tratamento da inércia uterina durante 

da bacia ^ ^ ^ e x p l ° r a ç ã o r i 8 ' o r o s a d o s diâmetro» 

Visto. 
Imprima-se. 

0 Presidente, 
„ . , * Director interino, 
"who. , , „ .' 

Moraes Caldas. 
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