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E certo que ignoramos absolutamente como começa 
em nós a vida, mas não é menos certo que para a 
conservar precisamos ingerir todos os dias uma certa 
quantidade de alimentos, que, por transformações sue-
cessivas, renovam incessantemente as partes que se 
destroem pelo exercício dos órgãos. 

A materia reveste pois a forma viva, e a cada 
instante faz do homem um novo ser. 

As moléculas terrosas e metálicas que formam a 
crusta do globo são atrahidas pela vegetação e absorvi
das pelos órgãos apropriados das plantas, das quaes 
formam não só o esqueleto, mas a totalidade de subs
tancia; as plantas servem de alimento aos animaes, e 
estes, depois de privados da vida, soffrem as altera
ções que as forças chimicas teem o poder de lhes impri
mir. Apparecem então compostos chimicos bem defeni-
dos que, continuando na circulação da materia, são de 
novo absorvidos por outras espécies vegetaes que servi
rão de alimento a outros seres animados. 
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O homem encontrando-se no percurso de este cir
culo vital não pôde de modo algum dispensar os ali
mentos. São elles com effeito que, introduzidos no tubo 
digestivo, ahi elaborados convenientemente, posterior
mente arrastados na torrente circulatória, levam a toda 
aparte do organismo a reparação necessária ás perdas 
que os órgãos soffrem pelo incessante exercicio dos ac
tos vitaes. Ora variando as perdas, segundo as con
dições, é claro que as necessidades da alimentação 
teem também de variar nos différentes indivíduos e nas 
différentes condições. 

Não são ainda bem conhecidos cm physiologia os 
limites extremos da abstinência e da polyphagia. Sur
gem todos os dias indivíduos que conquistam foros de 
celebridade, ou pela capacidade do seu estômago, ou 
pela diminuta alimentação com que conservam a exis
tência. 

Entre os primeiros a historia cita o imperador Ma
ximino que comia diariamente uma extraordinária quan
tidade de carne; Albino que engolia em uma manhã 
quinhentos figos, cem pecegos, dez melões, quarenta dú
zias de ostras, e t c . . . ; Phogon que devorou deante de 
Aurélio um javali, um leitão, um capado e cem pães, 
bebendo uma grande quantidade de vinho; Pison que 
foi feito pretor por Tibério pelo facto de ter bebido trez 
noites sem cessar; e Nuvellus que bebeu também trez 
grandes vazilhas de vinho de uma só vez. 

A par d'estes exemplos de appetite prodigioso e 
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de sede invencível encontramse indivíduos que viviam 
em um estado visinlio da saúde apesar de quasi não co

merem nem beberem. Fortunius Licetus escreveu um 
volume com este titulo : De his qui vivunt sine alimento, 
e Paulus Lentulus encheu um livro com exemplos de 
sobriedade extraordinária. 

Já na antiguidade se conhecia a historia de He

ras Pamphile, que tendo sido ferido em uma batalha, 
passou dez dias no meio dos cadáveres amontuados em 
volta d'elle, e só foi achado vivo quando vieram buscar 
os mortos para os enterrar. Mais tarde Apollonyus de 
Thyane habituouse a prodigiosas abstinências. Roger 
Bacon falia de uma rapariga ingleza que esteve vinte an

nos sem tomar alimento algum. Gerard Bucoldianus ob

servou em 1539, uma rapariga de Spira, chamada Mar

garida Vireis, já examinada pelo bispo e governador da 
cidade, e certificouse, conservandoa em casa d'elle al

guns dias, de que vivia sem comer nem beber. 
Fabrício de Hilden observou em Heidelberg em 

1587, um prodígio do mesmo género em uma rapariga 
chamada Catharina Bender; outra foi observada em 
Confolens em 1599 por Citoys, medico de Poitiers; 
outra foi tratada por Lentulus em Berne e determinou 
a publicação do seu livro, 

Sabese que um arrátel de pão e dous litros de 
agua bastavam diariamente ao experimentador Stark, 
e que o celebre venesiano Cornaro morreu de cem an

nos apezar do seu regimen consistir em trezentas e se
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tenta e cinco grammas de alimentos sólidos e meio litro 
de vinho por dia. 

Estes casos de aphagia e polyphagia em nada al
teram porem as leis naturaes da alimentação, ainda 
que se lhes queira dar um grau de veracidade que el
les estão longe de merecer. Ha no entanto, é certo, 
alguns indivíduos que, pela sua diminuta ou excessiva 
alimentação, parece estarem fora das condições geraes 
sob este ponto de vista; mas, todas as vezos que isto 
acontece, ha um facto pathologico para dar a razão 
da pretendida excepção, e chamar ao domínio da lei 
geral o caso que á primeira vista, parecia tão ex
traordinário. 

* * 

Em these geral, a alimentação torna-se insuffi-
ciente: quando não contem uma quantidade de prin
cípios azotados capazes de reparar as perdas dos prin
cípios semelhantes que são eliminados do organismo ; 
quando não contem o carbone necessário para sub
stituir aquelle que sahe pela respiração ou pelas se-
cressões; quando não é bastante rica em saes, particu
larmente em phosphatos, para restituir á economia os 
princípios salinos que são continuamente perdidos; 
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quando não tem matérias gordas bastantes para supprir 
as que são segregadas. 

A quantidade de alimentos necessários ao homem 
de boa saúde, durante a,s vinte e quatro horas, deve 
pois basear-se nas perdas soffridas nó mesmo tempo. 
A reparação está subordinada á destruição. 

Se a alimentação é insuficiente, o organismo des-
troe-se proporcionalmente ao deficit dos alimentos. 

Tanto antes como depois, os materiaes gastos são 
expulsos do edifício orgânico, as funcções executam-se 
apezar da insufficiencia da alimentação, as unhas e os 
cabellos crescem, a respiração faz-se, a circulação ope-
ra-se, o suor e os mucos tiram do corpo os elementos 
sólidos e líquidos ; mas se a reparação falta emquanto 
que a perda continua, é fácil prever que a composição 
dos tecidos bem depressa será alterada, e o sangue que 
lhes fornece os materiaes será profundamente modificado 
em alguns dias ou em algumas semanas. 

Um homem mal nutrido não pode supportar por 
muito tempo as fadigas do trabalho: o corpo cobre-se-
Ihe de suor, bem depressa as forças o abandonam, 
e o repouso não é para elle outra coisa mais do que 
a impossibilidade de trabalhar. No espirito também a 
alimentação insuíficiente faz sentir os seus effeitos per
niciosos: as ideias nascem sem vigor, a reflexão recu-
za-se a coordenal-as, e o cérebro cança-se em esforços 
inúteis. 

O resultado mais proximo da alimentação insufi-
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ciente é a diminuição gradual do pezo do corpo. Nem 
todos os tecidos concorrem igualmente para esta dimi
nuição ; os que primeiro soffrem são : o tecido adiposo 
e depois o muscular. Estes factos que foram experi
mentalmente demonstrados por Chossat eram já desde 
muito tempo do domínio da observação commum. Todos 
sabem que o doente* que passa muitas semanas em 
dieta rigorosa levanta-se magro do leito, ainda que 
H? elle se tenha deitado suficientemente nutrido. 

No entanto os práticos de todos os tempos pro
clamam a vantagem da privação de uma parte da ração 
alimentar como meio therapeutico, e a experiência de 
todos os dias testemunha esta vantagem. «Struve no
tou, diz M. Levy, que, na dieta, as velhas ulceras não 
segregam pus, as erupções tornam-se menos intensas, 
os tumores diminuem e acabam por desapparecer.» 
Fernel declara ter curado pela dieta um grande numero 
de doenças que não tinha podido curar com outros re
médios. É bem conhecida a phrase de Desmoulins 
ao morrer: «Deixo dois grandes medicos, a dieta e a 
agua.» Os partidários da medicina espectante, da ho-
moepathia e de todos os pretendidos systemas cujo 
fundo é a expectação, parece que se inspiraram n'esta 

phrase. 
Desde Hippocrates que se considera a inanição 

como causa de morte que marcha em silencio, mas in
exoravelmente, como qualquer doença em que a ali
mentação não esteja no estado normal. Chega ao seu 
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termo natural umas vezes antes, outras depois da doença 
que acompanha surdamente, e pode assim tornar-se 
doença principal onde não era mais do que um epi-
phenomeno. 

É difficil estabelecer a duração de tempo em que 
um individuo pode supportar a privação de alimentos. 
Isto depende de um grande numero de circumstancias. 

Moleschot diz que se não pode viver sem alimento 
por mais tempo do que quatorze dias, mas accrescenta 
que, bebendo agua, pode o jejum ser mais prolon
gado. 

É conhecida a historia d'aquelle condemnado á 
pena capital que, querendo evitar a morte affrontosa, 
esteve sessenta dias sem comer. 

A sede custa mais a supportar do que a fome ; 
também os effeitos da falta de agua apparecem mais 
depressa. A secura dos lábios, da lingua, da garganta, 
indica que a agua do mucos e da saliva não é bas
tante para humedecer a cavidade bocal. 

Continuando a privação, vê-se a membrana mu
cosa rubra e tumefacta, e a lingua collada ao palati
no, o pulso acelera-se, a inquietação e o desespero re
clamam as bebidas que a imaginação representa, o li
quido mais repugnante é avidamente bebido, como se 
podesse acalmar o ardor que devora o individuo; ma-
nifestam-se todos os symptomas de uma febre ardente 
e morre-se finalmente no meio de grande desespero ou 
de uma completa prostração. 
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O espectáculo da morte causado pela fome não é 
menos desolador. O estômago privado de alimentos 
anemia-se, o diâmetro dos intestinos torna-se mais pe
queno, o coração torna-se preguiçoso, a respiração dif-
ficil, enfraquecem todos os movimentos c o somno des-
apparece. O coração e a cabeça do esfomeado são um 
deserto. Nenhum outro interesse subjuga mais podero
samente a potencia do espirito. O provérbio que diz 
que a honra sae pela janella, quando a fome entra pela 
porta, é de uma horrível verdade. Nos grandes cercos 
das cidades tem-se visto vender publicamente carne 
humana, e nos naufrágios os marinheiros devoram-se 
uns aos outros. Até o sentimento da maternidade, o 
mais forte de todos, foge dean te das incitações da fo
me. A medida que o mal augmenta, o furor succède 
ao desespero, o delírio manifestu-se com toda a sua 
horrível energia, depois apparece de repente o desfal
ecimento, e a morte apoz. 

Parece demonstrado pelas experiências de Chos-
sat que na inanição, a morte é sempre causada pelo 
frio. Com effeito o homem sujeito a uma dieta forçada 
conserva intactos os pulmões, ao passo que consome a 
gordura, o sangue e os tecidos, pois que absorve oxi
génio até ao ultimo momento da vida. 

Quando perder a decima parte do seu pezo, fal
tam os elementos combustíveis, a temperatura abaixa-se 
mesmo até grau inferior ao necessário para o exercicio 
das funeções vitaes. Nos últimos momentos da vida o 
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arrefecimento é tão notável que a diminuição de calqr 
é de 14 graus. 

Antes de chegar a este termo funesto o regimen 
que causou o mal pôde também reparal-o; basta mui
tas vezes uma colher de caldo ou uma gotta de um 
liquido cordial para trazer á vida os que estiveram 
quasi a deixal-a. Também a alimentação bem com
binada pôde curar o emagrecimento, quer provenha 
de falta de alimentos, quer de uma digestão incompleta 
que deixa passar os alimentos sem tirar d'elles os prin
cípios nutritivos. Para os homens o emagrecimento não 
é uma grande desvantagem, mas ás mulheres dá sérios 
cuidados porque para muitas a bellesa consiste princi
palmente na curva graciosa das linhas e das formas. 
Para as infezadas não ha remédio, mas as que nasce
ram magras e que teem bom estômago, não julgo que 
seja muito difficil engordal-as, prescrevendo-lhes um re
gimen conveniente, que apresente ao estômago uma 
alimentação que não fatigue este órgão, e ás potencias 
assimilladoras os materiaes que possam sçr transfor
mados em gordura. 

* 
* * 

A alimentação excessiva não caminha como a in-
sufficiente, mas não é menos perigosa. Hippocrates dizia 
que o homem que come e bebe pouco nunca está doente. 
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Diz M. Levy «quando ò organismo solicita os 
materiaes de reconstrucção, o estômago declara-o pela 
sensação imperiosa da fome; quando o organismo 
está saturado, manifesta-o outra sensação que exprime 
o estado geral do corpo e o estado das forças di
gestivas; é n'este limite que é necessário parar. Se 
for ultrapassado, apparecem phenomenos cuja marcha 
e gravidade estão em relação com a enormidade da 
refeição e a susceptibilidade dos indivíduos». 

Quantas pessoas deviam meditar sobre este pre
ceito, e quantas doenças chronicas teem, neste facto, a 
sua explicação. 

O primeiro pbenomeno de uma alimentação supér
flua é o encommodo do estômago caracterisado por uma 
sensação de pezo, os seus movimentos determinam 
nauseas, o diaphragma é comprimido para cima ; d'a-
qui resulta uma maior ou menor dificuldade na respi
ração e na phonação, encommodo sempre acompanhado 
de uma tensão dolorosa do ventre. No trabalho.de uma 
digestão que, por causa da massa dos alimentos, é in
completa, desenvolvem-se gazes que sobem pelo eso-
phago, chegando ás vezes a distender este canal o bas
tante par.a comprimir o coração, e produzir uma certa 
anxiedade pelo obstáculo que fazem á circulação. A 
concentração enérgica que se opera no estômago es
gota as forças musculares e cerebraes. A inergia e o 
abatimento substituem o bem estar e a alegria que se 
goza depois de uma refeição moderada ; a intelligence 

http://trabalho.de
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obscurece-se e o somno chega emfim como nos ani-
maes repletos. 

Se o excesso for commettido com bebidas alcoóli
cas, a embriaguez é a sua consequência. I. Frank diz : 
«no primeiro periodo da embriaguez observa-se a ale
gria, o sentimento do prazer e de uma agradável verti
gem ; o rubor da pelle, a transpiração augmentada ; a 
sede com os esforços frequentes de ourinar, acompanha
dos de allivio; um pulso cheio e forte. Mas bem de
pressa a vertigem augmenta ; as ideias não teem liga
ção entre si e succedem-se umas ás outras na maior 
desordem, sem estarem sujeitas ao império da vontade. 
Então descbbrem-se com candura e sinceridade os pró
prios costumes e caracter, d'onde o adagio: in vino 
Veritas. Os coléricos irritam-se ; os apaixonados suspi
ram ; outros teem alucinações até que, esgotadas as for
ças, apenas podem balbuciar ; depois a face torna-se-
lhes pallida, os escarros tenases, teem vómitos, parali-
sam-se os sphincters, os membros tremem, o corpo va
cilla e apparece febre. Esta abominável scena termi-
na-se por um somno profnndo que se prolonga crapu
losamente durante meio dia.» 

Acontece muitas vezes que a excessiva quanti
dade de alimentos amontoados no estômago, despropor
cional ás forças digestivas, é espellida pelo vomito ou 
pela diarrhea, o que nunca tem logar nos adultos sem 
que passem pela crise dolorosa da indigestão. 
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O habito de excesso de bebidas é uma calamidade 
social. 

Tem-se calculado que mata em Inglaterra cin-
coenta mil homens por anno. Metade dos alienados, 
dois terços dos pobres, e trez quartos dos criminosos 
de este paiz encontram-se na classe dos individuos da
dos ás bebidas alcoólicas. As proporções são quasi as 
mesmas em França. 

Tem-se pedido á moral, á religião e aos legislado
res, os meios preventivos que se opposessem a este 
mal immenso ; mas em vão Dracon, Lycurgo, Pitacus, 
Francisco 1.°, e muitos outros teem levantado a voz. 
As leis que estão em contradicção com oS costumes 
são illudidas ou cahem em desuso. No oriente a reli
gião judaica e depois a mahometana opposeram a este 
vicio prohibições que foram por muito tempo cumpri
das. Entre nós o operário e o camponez fatigados, 
vão procurar na taberna uma pouca de alegria que 
lhes faça esquecer a semana e o trabalho. 

Encontram-se alguns individuos magros apezar 
de comerem excessivamente, mas nos casos ordinários 
a polyphagia traz comsigo a obesidade, com seu cor
tejo ordinário de padecimentos : a gotta, os depósitos 
urinários, as hemorrhoides e as congestões cerebraes. 

A infiltração gordorosa é tanto mais rápida quanto 
o regimen for mais suculento. Os animaes carnívoros 
nunca attingem grandes proporções de gordura, e os 
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animaes domésticos não são inpunemente sustentados 
a farinha e batatas. Se a estas causas se juntar a pro-
longação do somno e a falta de exercício, a obesidade 
ê inevitável. 

Sem fallar agora nas doenças que produz, é pre
ciso convir em que a obesidade tem nos dois sexos 
uma influencia perniciosa, por isso que prejudica a 
força e a belleza; desde muito tempo que se sabe se
rem pouco aptos para as funcções de reproducção os 
individuos muito gordos; as faculdades do espirito vão 
enfraquecendo-se gradualmente. 

Mas se a alimentação produziu o mal, também 
pode cural-o ; não fazendo como algumas raparigas que 
correm para a morte, procurando nos ácidos um pre
servativo contra a gordura, mas usando de alimentos 
pouco próprios para se converterem em gordura, dormin-

. do moderadamente e fazendo exercício a pé ou a cavallo. 
O regimen tem pois uma acção diária e incessante, 

tanto sobre a duração da vida como sobre a saúde. O 
meio de reformar as constituições gastas consiste na 
escolha da nutrição que convém aos individuos, ás 
idades e aos estados pathologicos. 

Os. medicamentos teem apenas uma acção mo
mentânea, emquanto que os alimentos teem uma in
fluencia que se renova a todos os instantes, con
tendo mesmo agentes medicamentosos, convenientemente 
combinados e unidos a princípios que lhea facilitam a 
assimillação e tornam certos os seus effeitos. 
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Uma alimentação sabiamente deduzida das ne
cessidades do organismo é o ponto de partida da 
regularisação dos actos vitaes, o manancial de saúde 
e o único meio de prolongar a vida. 

O estudo chimico dos alimentos, a observação 
dos 'effeitos que elles produzem em nós, as regras a 
estabelecer para instituir um regimen alimentar apro
priado ás desordens da nutrição em todo o organismo 
ou em um órgão isolado, tal deve ser a base prin
cipal da therapeutica racional. 

Mas, se o regimen é para o homem o manancial 
d'onde tira todos os elementos próprios para conser
var a vida e luctar com efficacia contra as influencias 
maléficas que podem ameaçal-o, é preciso não esque
cer que é também para elle a causa da maior parte 
das suas doenças. 

* * 

Alguns escriptores teem-se insurgido contra o 
regimen exclusivamente vegetal, e as suas palavras 
apoiadas na disposição do systhema dentário do ho
mem, na structura de seu apparelho digestivo e, diga
mos também, no estudo incompleto dos alimentos ve-
getaes, chegaram á conclusão de preceitos menos 

" 
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conformes com a sã doutrina. Entretanto, pondo de 
parte todo o exclusivismo e as exagerações concomi
tantes, não pode experimentalmente afirmar-se que a 
alimentação vegetal augmenta o numero de doenças. 

M. Fonsagrives que é uma grande auctoridade n'esta 
materia pronuncia-se d'esté modo, e acrescenta -que 
as indigestões, a gotta e os depósitos urinários nunca 
são produzidos por um tal regimen. 

Não quer isto dizer que a alimentação vegetal 
seja a mais propria para prolongar a vida, mas é ne
cessário prevenir-mo-nos contra os que apregoam a 
alimentação exclusivamente animal, escudados no axio
ma : a carne, carne cria, certamente verdadeiro, mas 
não absoluto e exclusivo, como elles querem fazel-o 
acreditar. Os animaes não comem carne e no emtanto 
criam-a alimentando-se com os vegetaes menos nu
trientes. 

Os nossos camponezes, simplesmente com a ali
mentação quasi exclusivamente vegetal passam uma 
vida regularmente saudável ; em quanto que a alimen
tação quasi exclusivamente animal a que estão sujei
tos os marinheiros durante as viagens de longo curso, 
produz n'elles os mais funestos resultados. Fonsagri
ves, na sua Hygiene alimentar dos doentes, não hesita 
em dizer que, d'um modo absoluto, o homem supporta 
mais facilmente a privação da carne do que a dos 
vegetaes. 

Esta doutrina, baseada na experiência, nada 

* 
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apresenta que esteja em contradicção com os dados da 
chimica physiologica. 

A carne, tão rica em princípios azotados, apenas 
offerece á reparação, orgânica pequenas quantidades 
de carbone, emquanto que os vegetaes, verdadeiros 
reservatórios d'esté principio, offerecem ás necessidades 
do organismo sufficiente quantidade de azote, por inter
médio de alguns dos seus materiaes albuminosos, legu
minosos, gelatinosos, ainda mesmo que se não faça 
uso de certos alimentos muito ricos em azote, taes 
como: os ovos, o leite e o queijo. 

Dir-se-ha que os alimentos vegetaes são menos 
fáceis de digerir. E isso um facto apezar de poder fa-
zer-se um largo volume còm a exposição das expe
riências que se teem levado a cabo para confeccionar 
uma tabeliã da digestibilidade das substancias, e de 
se ter tirado como consequência o facto incontestável 
de que, em materia de digestibilidade, como diz com 
razão M. Levy, tudo são idyosincrasias e não pode 
baver regras fixas. De um modo geral, no emtanto, os 
vegetaes são effectivamente mais refractários á acção 
das forças digestivas. 

Mas será isto um inconveniente ? Leuret Lassai-
gne parece que demonstraram o contrario «A materia 
refractária, dizem, longe de ser um obstáculo, favo
rece em geral a digestão das substancias assimilla" 
veis com que se acha misturada.» 

«A propriedade de nutrir de um modo conve-
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niente não depende somente, acrescenta Burdach, da 
quantidade de princípios alibibeis, depende também 
do volume dos alimentos: donde resulta que a uma 
alimentação muito nutritiva, deve sempre ajuntar-se 
uma quantidade de substancias menos nutritivas que 
offereçam aos órgãos digestivos uma massa sufficiente 
para o exereicio de sua acção vital.» 

De resto, o nosso instincto, guia quasi sempre 
infallivel, leva-nos a fazer uso de alimentos vegetaes, 
que, sendo pouco ricos em princípios alibibeis, são 
comtudo opulentos de resinas purgativas, de saes, de 
matérias excitantes e amargas. 

Finalmente, sem querer fazer o elogio exagerado 
dos- alimentos vegetaes pode dizer-se que o seu 
uso ó salutar em quasi todas as condições da vida, e 
que ha mais perigo para a saúde em os desprezar, do 
que em fazer d'elles a base única da alimentação. 

* 

* * 

Se considerar-mos com que poder'os analepticos 
fibrinosos : as carnes e seus suecos, levam o vigor, a 
consistência, a cor, a saúde aos organismos, enfraque
cidos pelas privações ou pelas doenças; se conside
rar-mos as interessantíssimas experiências com que 
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tem chegado a dar-se aos operários mais actividade e 
a obter d'elles, sem fadiga, uma somma maior de tra
balho, substituindo no seu regimen os legumes pela car
ne, será fácil concluir que a alimentação animal é natu
ralmente a mais conveniente á nossa espécie. 

E verdade que o homem é provido de dentes ca
ninos, como os animaes que, no estado selvagem, se 
nutrem da carne dos seus semilhantes; que as mais 
antigas narrações de Moisés e Hippocrates nos dizem 
que a carne entrava na alimentação dos homens ; que 
os alimentos animaes apresentam a materia nutritiva 
no seu mais alto grau de concentração; mas a dieta 
fibrinosa, como diz Barbier, pode ser causa de doen
ças e de morte para aquelles que, sem necessidade, 
fazem d'ella um emprego immoderado no seu regi
men, apesar de convir todas as vezes que na econo
mia humana haja uma anemia essencial ou sympto
matica. 

Está hoje demonstrado em caiculos certos que o 
homem, nas condições medias da vida, não precisa, para 
reparar as perdas diárias, mais do que uma dose de 
alimentos que contenham vinte grammas de azote e tre-
sentas de carbone. Ora, querendo que a alimentação se 
faça somente com carne, que encerra, termo medio, três 
por cento de azote e onze de carbone, attingir-se-hia a 
proporção de azote com muita pouca carne, emquanto 
que para obter a de carbone seria necessária uma 
grande quantidade. Ainda mesmo que se misturasse 
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com a carne uma grande quantidade de gordura e de 
bebidas alcoólicas que com certeza, produziriam uma 
grande quantidade de carbone, não se teria melhorado 
a situação, porque bem depressa a saúde seria alte
rada pela acção de taes substancias. 

Mas ha ainda considerações de outra natureza a 
fazer aos partidários de este regimen. 

Todos os auctores estão de accordo em que a di
gestão das substancias animaes determina no appare-
lho digestivo uma sobreexcitação thermica; desen
volve os desejos genésicos; augmenta a quantidade de 
matérias solidas da urina; produz a constipação, a 
plethora, a disposição para a gotta, para os cál
culos urinários e para o escorbuto ; estão ainda de 
accordo em que, se a gordura entrar n'este regimen 
com abundância, altera as funcções digestivas, produz 
alterações mórbidas do fígado, do pulmão e dos rins, 
e exige, para ser supportada pelo estômago, a addi-
ção de condimentos acres. Emfim, com o habito 
que quasi todos têm de ingerir mais alimentos do que 
os necessários, os excedentes acarretam muito mais 
numerosos inconvenientes sendo azotados do que le
guminosos, porque, no primeiro caso, a quasi totali
dade do bolo alimentar é absorvida, emquanto que no 
segundo é illiminada pelas dejecções. 

Nas profissões que obrigam os indivíduos a usar 
de uma nutrição quasi exclusivamente animal, não se 
nota augmento da duração media da vida nem au-
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gmento.de forças. Se alguns indivíduos n'estas profis-
soes apresentam saúde florescente e grande energia 
muscular, este resultado é obtido .por outras causas: 
quasi sempre por uma alimentação variada ; e quando 
a necessidade ou qualquer outra causa os obriga a 
consumir exclusivamente carne, observa-se que, além 
de uma repugnância crescente por este alimento, apre
sentam uma disposição para as manifestações escorbu-
ticas. 

Aos adultos que vivem nas condições ordinárias 
é um erro pensar que uma alimentação muito anima-
lisada é a mais propria para a conservação da saúde, 
ao passo que este regimen convém grandemente aos 
convalescentes, aos operários que tenham de dispen-
der muita força muscular, e aos individuos enfraque
cidos pela idade. 

Os que exercem a clinica dos pobres é que tem 
occasião de observar como a alimentação animal au
xilia o tratamento pharmacologico. Barbier diz : «É 
principalmente nos que comem carne raras vezes, 
que a dieta fibrinosa mostra um grande poder curativo. 
A revolução profunda que opera no corpo torna-
se então muito manifesta; são testemunho d'esté 
facto as creanças pallidas e fracas que foram alimen
tadas com leite, quando cessa o uso d'esté alimento 
para tomarem sopa e carne; se as digestões são boas, 
não tarda a ver-se operar uma favorável alteração 
na constituição d'estas creanças.» 

http://gmento.de
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Fonsagrives cita, entre as doenças que podem van
tajosamente ser combatidas pelo regimen, a glycosuria, 
as diarrheas chronicas, o rachitismo. O professor Fus-
ter acrescenta também a pbtisica. 

* 

* * 

A par do regimen exclusivo colloca-se, como laço 
conciliativo, o regimen mixto, que reúne ao beneplácito 
medico a auctoridade da historia, da physiologia, da 
tradição e da pratica diária. 

No canal intestinal, mais curto que o dos herbí
voros, mais extenso que o dos carnivoros, desappare-
cem já as importantes differenças que, sob o ponto de 
vista d'esté apparelho, separam os animaes de regi
men vegetal dos que se nutrem exclusivamente de 
carne. Os dentes offerecem as mesmas relações, pois 
que não apparecem os largos incisivos dos herbívoros, 
nem os agudos caninos e mollares dos carnivoros, 
mas sim incisivos, caninos e mollares com desenvol
vimento medio. 

A estas condições anatómicas devem juntar-se as 
manifestações tão positivas do instincto, que obrigam 
o homem a associar no seu regimen as substancias 
dos dois reinos orgânicos. É por isso que todos os re-
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sultados práticos estão de accordo com os numerosos 
estudos experimentaes dos physiologistas, para de^ 
monstrar que as substancias destinadas á nutrição 
não podem constituir uma alimentação completa, senão 
leunirem, era justa proporção, os alimentos feculentos, 
assucarados e gordurosos á carne e seus congéneres, 
isto é, os alimentos vegetaes aos animaes. O excesso 
muito prolongado de uns ou de outros deve trazer 
comsigo consequências mais ou menos funestas. 

Boussingaut, em nome da chimica, lembra que a 
alimentação se torna insuficiente se não contiver uma 
quantidade de princípios azotados capaz de reparar 
as perdas dos princípios semilhantes que são elimi
nados do organismo, o carbone necessário para sub
stituir o que é gasto na respiração e nas secreções, 
saes para restituir á economia os princípios salinos 
que são continuamente expulsos, e substancias gordas 
para cubrir o deficit das que são segregadas. Só con
servando uma justa ponderação no consumo dos pro-
ductos dos três reinos da natureza, pode conseguir-se 
um fiador de saúde normal. 

As bebidas teem também um alto interesse sob o 
ponto de vifeta da alimentação., e a agua, que é a mais 
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simples de todas ellas, é a mais necessária na econo

mia. 
Como toda a digestão termina na liquefação dos 

princípios alimentares, a formação do sangue não é 
possivel sem a agua. Sem a agua não ha digestão, 
nem sanguinificação, nem secreções. É ella que na 
economia conserva os diversos líquidos do organismo 
em um estado de fluidez necessária para a circulação 
nos vazos. É ainda a uma certa proporção de agua 
que são devidas a elasticidade e a flexibilidade da fi
bra muscular e dos tecidos. A agua tem pois, como 
fluido especifico, as relações mais intimas com os phe-
nomenos physicos e chimicos da nutrição. 

A agua entra na alimentação não só como be
bida, mas ainda nas substancias alimentares pela 
proporção em que se encontra na composição de essas 
substancias que é para a carne de 80 p. 100 para o 
pão de 30 a 40, para os legumes de 60 a 90 para os 
fructos de 80 a 90, para os vinhos de 80 a 90. 

O regimen vegetal introduz mais agua no orga
nismo do que o animal, e é por esta rasão que aquelle 
não precisa ser acompanhado de tão grande quanti
dade de bebidas. 

De resto apresenta-se uma certa dificuldade para 
se fixar de uma maneira aproximativa a quantidade 
de agua necessária á ração diária de um adulto, por
que, como diz Beclard, ella é umas vezes'produzida, 
outras destruída no organismo. Entretanto, tendo em 
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conta a proporção em que entra no organismo, que é de 
77 p. 1()0 e a quantidade de agua que se perde pelas 
exhalações, pelo suor e pela respiração, pode fixar-se 
em litro e meio a dois litros a'quantidade de este li
quido necessária a um homem adulto, nas condiçõees 
regulares de trabalho e temperatura. 

M. Levy diz a este respeito: «Nas condições re
gulares de organisação, de regimen, de habitação, de 
actividade physica e moral, não ha bebida que mais 
convenha ao homem do que a agua ; nove décimos da 
espécie humana c'ontentam-se com ella. 

A agua não estimula nem enfraquece funcção al
guma, facilita o exercício de todas, nunca contraria 
a conservação de sua harmonia nem a passagem para 
o seu equilíbrio, sob a sua influencia as revoluções 
das edades fazem-se ein tempo opporfuno, sem abalos 
nem doenças, não apressa nem retarda a puberdade, 
permite aos órgãos de reprodução seu justo limite de 
acção e de duração, tempera a effervescencia das pai
xões contra a força e autonomia do espirito. Os abs-
temios diz Haller, teem melhor apetite, conservam 
melhor o gosto, o cheiro, a vista e mesmo a memoria : 
foi ao uso de agua pura, desde a edade de desoito an-
nos, que este grande physiologista se julgou devedor 
da integridade dos seus sentidos, principalmente da 
sua vista, apezar do grande numero de estudos mi
croscópicos que fez a pleno sol. Hoffmann celebrou 
em muitos dos seu escriptos as virtudes hygienicas da 
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agua, preferia-a, como bebida a todos os líquidos al
coólicos ou fermentados, sem exceptuar a cerveja, cujo 
uso está tão vulgarisado na Allemanha. 

As bebidas não fermentadas teem as qualidades 
da agua pura e alem d'isso certas propriedades que 
as tornam muitas vezes bastante favoráveis á hygiene: 
é assim que, sob o nome de tisanas, a medicina in
troduz no regimen dos doentes e dos convalescentes, 
bebidas annylaceas que são nutritivas, bebidas amar
gas preparadas com decoctos de plantas aperientes ou 
depurativas, que augmentam o appetite, despertando 
as forças do estômago e purificando o sangue, bebi
das aromáticas, cuja estimulação combate a atonia tão 
frequente do estômago. 

No numero das bebidas fermentadas contam-se 
ainda as bebidas acidulas, tão usadas nos dias calmo
sos do estio; as infusões de chá e de café, a primeira 
tão agradável aos individuos das classes superiores, 
a segunda tão querida do soldado no acampamento e 
do operário nas grandes cidades ; o chocolate este ali
mento dos deuses (theobrama), que é ao mesmo tempo 
uma bebida agradável e um alimento reparador; em-
fim o leite, que constitue o único alimento completo 
que a natureza nos oíferece, capaz de dar á criança 
de comer e de beber ao mesmo tempo. 

4 

v 
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* 

Uma coisa muito digna de attenção é esta espé
cie de instincto, tão geral como imperioso, que nos le
va a procurar as bebidas fortes. 

Todos os homens, mesmo os selvagens, levados 
por este instincto procuram fabrical-as, segundo os 
seus recursos ; assim fazem azedar o leite dos animaes 
domésticos, extrahem o sumo de diversos fructos, de 
diversas raizes em que suppoem elementos de fermen
tação, e em toda a parte em que se encontram em so
ciedade, fazem uso de liquides fortes nos seus festins, 
nos seus sacrifícios, nos seus casamentos, nos seus fu-
neraes, emfim em tudo que entre elles tenha algum 
ar de festa ou de solemnidade. 

Eoyer Collard julga ainda assim que o medico 
pode sempre sustentar que os líquidos fermentados e 
distillados nunca são absolutamente necessários ao 
homem, excepto para aquelles indivíduos em quem o 
habito tenha creado necessidades verdadeiramente 
mórbidas e para quem, por conseguinte, podem consi
dérasse estas bebidas verdadeiros agentes therapeu-
ticos e não hygienicos. No entanto M. Levy diz que o 
homem são não deve privar-se d'elles absolutamente, 
visto que a hygiene não pode abstrahir do meio so-
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ciai em que vivemos e que nos apresenta condições 
de regimen ás quaes aquella deve submetter-se. 

Tomado em dozes convenientes, o vinho tem uma 
acção excitante, que é util ao maior numero ; as sub
stancias gordas e assucaradas que o vinho contem, 
ainda que em mínimas proporções, produzem nos actos 
digestivos phenomenos de combustão que entre-
teem o calor animal; os saes de cal, de soda, de po
tassa, podem concorrer para a renovação das mate-
.rias salinas proprias para os nossos tecidos, ou habi
tualmente fornecidas pelas nossas excressões ; as ma
térias azotadas preenchem, na sua pequena proporção, 
muitas funcções das suas congéneres; emfim a agua 
que forma quasi as 88 centésimas partes dos vinhos 
ordinários exerce o papel indispensável de que já fal-
lei. Em pequeno volume, o vinho é reparador,'o seu 
aroma torna-o mais digestivel e a sua rápida passa
gem para a circulação explica o axioma de Hippocra
tes : Famem vini potio solvit. 

A acção dos vinhos na economia varia segundo 
a sua composição. Os vinhos tintos em que domina o 
tanino são tónicos e próprios para a reparação plás
tica. Os vinhos brancos são diuréticos e põem o sys-
tema nervoso em um estado de excitação particular; 
quando são ácidos dão logar a irritações gástricas e 
intestinaes. Os vinhos doces são de difncil digestão 
em razão das matérias assucaradas que teem em ex
cesso. Os vinhos alcoólicos seccos tem outro incon-
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veniente: a grande quantidade de alcool que conteem 
torna-os quentes e muito excitantes, mas estas quali
dades podem ser utilisadas em certos casos para pro
duzir, sendo empregados em pequena doze, uma esti
mulação rápida e enérgica. 

Entre as outras bebidas fermentadas, as cidras 
límpidas, mais ou menos assucaradas, constituem uma 
bebida levemente aromática acidula e agradável; a 
cerveja junta ás qualidades aperientes que lhe dão o 
gosto amargo propriedades nutritivas muito apreciá
veis. Um litro de cerveja de boa qualidade contem 
quasi quarenta e oito grammas de substancias soli
das, entre as quaes se encontram a dextrina, a gly-
cose, matérias azotadas e saes mineraes.- Estas qua
renta e oito grammas de substancias solidas são tão 
nutritivas como um pezo equivalente de pão. A quan
tidade de alcool contida n'esta bebida varia conside
ravelmente, segundo as espécies commèrciaes, de 1 a 
8 p. 100. 

Quanto ás bebidas alcoólicas propriamente ditas, 
aguardentes, kirsk, rhum, absintho, etc. são líquidos 
de que ninguém pode fazer grande consumo sem pe
rigo considerável; prestam no entanto notável serviço 
nos doentes em convalescença, e se os habitantes dos 
paizes quentes as proscrevem com vantagem do seu 
regimen, os dos paizes temperados e frios tem n'estas 
bebidas um alimento necessário á sua saúde. 
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* 
* * 

A propósito de bebidas, como de alimentos sóli
dos, toda a ideia de exclusão systematica é prejudi
cial, porque é da variedade que nasce a saúde. 

Os indivíduos de compleição fraca, de cores pal
lidas e carnes flácidas, de sangue seroso, não devem 
privar-se das bebidas fermentadas, tendo em vista 
sempre que o excesso agrava as suas predisposições 
mórbidas; a estes como ás mulheres delicadas e chlo-
roticas, ás creanças ameaçadas de escrófulas, conveem 
os vinhos de meza, a cerveja e ainda o vinho da Ma
deira. 

Na convalescença das doenças graves d'uma lon
ga abstenção de bebidas espirituosas e uso, e até 
abuso, de tisanas, os vinhos seccos e generosos, ás 
vezes mesmo os alcoólicos mais enérgicos, dão ao es
tômago uma actividade muito auxiliar para a repara
ção das forças. N'estas circumstancias pode o uso das 
bebidas fermentadas produzir effeitos surprehendentes. 

Querem alguns que o homem só faça uso do -vi
nho depois dos quarenta annos; os nossos costumes 
porém estão muito longe d'esté regimen. Era comtudo 
de salutares effeitos que se desse agua pura ás crean
ças robustas, e ás fracas agua com vinho, ou cer-
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veja. As mulheres só em casos excepcionaes devem 
usar o vinho, principalmente nas primeira idades 
Com a idade, em um e outro sexo, é necessário au-
gmentar proporcionalmente a ração, porque não é sem 
razão que de tempos immemoriaes é o vinho conside
rado o leite dos velhos. 

* * 

A maior parte dos lios homens consome mais ali
mentos do que os necessários para a reparação das 
perdas diárias, e por consequência fatigam os órgãos 
digestivos com um trabalho sempre inutil e algumas 
vezes prejudicial. Muitos observadores se teem im
posto a tarefa de estabelecer, não de um modo abso
luto, o que seria impossível, mas de uma maneira 
ítpproximativa e experimental, a ração necessária a 
cada um, entrando em consideração com a edade, a 
profissão, o clima, e principalmente com a natureza 
dos alimentos, mais ou menos ricos em princípios assi
miláveis, de que se compõem as refeições em geral. 
Julga-se que, nas vinte e quatro horas, trezentas 
grammas de carbone e vinte de azote são material 
bastante para a conservação da saúde. 

Os estudiosos ainda que passem uma vida se-
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dentaria precisam uma ração como os que trabalham 
apezar da crença bastante geral de que aquelles indi-
viduos não consomem tanto da sua massa. Só os ocio
sos consomem pouco. 

O trabalho intellectual, como o physico, precisa 
compensar pela alimentação a despeza que constante
mente se produz ; simplesmente reclama um certo cui
dado na escolha dos alimentos. É necessário que os 
alimentos nutram suficientemente e sejam facilmente 
digeridos : o pão bem cosido, a carne magra, os legu
mes tenros, as raizes assucaradas e as bebidas fortes 
estão n'este caso. 

O regimen dos velhos deve basear-se na physio-
logia de uma edade em que as forças desapparecem, 
e todos os órgãos estão fatigados de terem vivido 
muito tempo. Por isso «elles preferem, diz M. Levy, 
os alimentos de uma consistência mediocre, por causa 
da imperfeição da mastigação, cuja consequência é a 
falta de insalivação conveniente. 

Estas duas cousas vêem juntar-se ao enfraque
cimento gradual do seu estômago e dos seus intesti
nos : o seu appetite diminue com a necessidade de re
paração ; muitos contentam-se com uma única refeição 
por dia. 

Esta temperança é a condição da sua saúde; 
conveniente em todas as edades, é para elles uma ne
cessidade a que não podem fugir sem perigo. Pode 
dizer-se que quanto mais reduzirem a quantidade dos 
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seus alimentos, melhor conservarão os attributos de 
uma velhice tranquilla e valida. Todos os exemplos 
de longevidade são fornecidos por indivíduos que re
duziram o seu regimen a uma stricta e invariável 
parcimonia. Nem todos os velhos porem sabem fugir 
em tempo conveniente aos hábitos dos prazeres da 
mesa; a vivaz integridade do sentido do gosto, que é 
um dos raros privilégios d'esta edade, arrasta-os alem 
dos limites que lhes impõe a mediocridade das suas 
necessidades, porque o seu paladar falia mais alto do 
que o seu estômago. 

A mulher procura por instincto os alimentos do
ces, assucarados, leves, e a observação mostra que 
lhe basta uma pequena quantidade de alimentos, nas 
condições ordinárias ; todavia a sua ração tem de va
riar muito nas epochas notáveis da sua vida : gravi
dez, parturição, amamentação. 

A estação e a temperatura teem também impor
tância sob o ponto de vista do regimen. Por pequenas 
que sejam as variações athemosphericas de uma loca
lidade, ha um regimen de verão e outro de inverno. 
«No verão, diz Moleschot, a necessidade de nu
trição diminue porque a despeza também diminue. 
A»3im tomar-se-hão menos alimentos, ou antes ali
mentos menos nutritivos, mas mais digestiveis : carne 
de animas novos, legumes tenros, raizes assucaradas, 
fructos, saladas. A preferencia que se dá no verão ás 
bebidas frescas é também muito sensata, porque o ca-
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lor causa muitas vezes congestões passageiras que as 
bebidas acidas combatem, e que são pelo contrario 
augmentadas pelas bebidas espirituosas. As despezas 
mais consideráveis do inverno exigem uma receita 
mais rica. Então escolher-se-hão justamente os ali
mentos nutritivos, a carne vermelha, os leguminosos 
seccos, as bebidas quentes, excitantes, alcoólicas, fonte 
abundante de calor e movimento.» 

È preciso ter em vista que as substancias que en
tram na alimentação não são recebidas com o mesmo 
favor pelo estômago, e que, segundo os différentes es
tados de aaude, de edade, de sexo, e actividade, etc, 
deve fazer-se a escolha maÍ3 conveniente dos alimen
tos que o estômago prefere. 

E com muita rasão que os hygienistas proclamam 
este ophoriamo que contem toda a hygiene alimentar : 
sobrius esto. Os que sabem a quantidade de alimentos 
que precisam ingerir diariamente, sabem também con-

4? servar muito tempo a vida. 
É impossível, é verdade, estabelecer a quantida

de de alimentos que cada individuo deve tomar dia
riamente, mas é fácil comprehender que entre o pouco e 
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o muito ha um limite que a experiência faz conhecer 
a todos. Para estabelecer este limite, é necessário ter em 
conta a qualidade dos alimentos, o pezo do corpo do 
individuo, a vida mais ou menos activa, os habites 
adquiridos, os paizes, os climas e uma infinidade de 
circumstancias. 

Se a medicina insiste com tanta instancia na 
pratica de sobriedade, é porque esta é uma das bases 
fundamentaes da boa hygiene, formulada desde remo
tos tempos n'este sentencioso áphorismo : modicus cibi, 
medicus sibi. 

Deve limitar-3e o mais possivel o numero de 
iguarias de que se compõe cada refeição; o estômago, 
qualquer que seja a sua força, dá-se sempre mal com 
os problemas de chimica complicada que a sensuali
dade gastronómica apresenta á digestão, podendo di-
zer-se que a multiplicidade de iguarias é quasi a 
causa única das doenças do tubo digestivo. Se quizer-
mos, pois, ter boa saúde não devemos, em cada refei
ção, fazer uso de iguarias muito variadas, ao passo 
que convém varial-as de umas refeições para outras. 
Devemos preferir os produetos da estação, que ama-
duraram a pleno sol na nossa localidade e tiveram 
uma producção abundante : quanto mais natural for 
a nossa alimentação, melhor passará o nosso estô
mago. 

Outra recomendação não menos sabia é seguir o 
appetite especial que nos reclama um determinado ali-
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mento ainda mesmo que sem razão apparente. A di
gestão é um acto principalmente orgânico, mas é tam
bém um acto que tem o seu lado cerebral : os sucos 
gástricos vem ao estômago pelo mesmo mechanismo 
porque a agua vem á bocca, com a vista ou com a 
lembrança dos alimentos que se desejam. 



PROPOSIÇÕES 

Histologia—Não ha cellidas plasmáticas. 
Physiologia— A respiração é um acto de nu

trição. 
Materia Medica — Não ha medicamentos abor

tivos. 
Pathologia Geral—Não ha espontaneidade mór

bida. 
PatholOgia Externa —A extirpação dos tu

mores malignos está indicada, quando puder ser com

pleta. 
Anatomia Pathologica — Os globulus do pus 

são em parte os leucocytos do sangue. 
Patùologia interna—No tratamento da ulcera 

simples do estômago tirase grande proveito da dieta 
láctea. 

Operações — O apparelho de Mayor dá os me

lhores resultados nas fracturas da clavícula. 
Partos — Nos casos de desvio do collo do utero 

é preferivel o processo de Joulin. 
Hygiene —■ O horário das nossas escolas de ins

trucção primaria é inconveniente. 

Vista e approvada. 

Moraes Caldas. 

Pode imprimirse. 
O CONSELHEIRO DIRECTOR, 

Costa Leite. 
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