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Maladie de tout temps et de tout 
pays dont la mention se trouve dans 
l'histoire la plus reculée et que les 
médecins modernes découvrent à leur 
tour dans toutes les régions explorées 
du globe, ce n'est pas une exaggera
tion de dire de la scrofule qu'elle est 
la grande endémique de l'humanité. 

C. Van-Merris. 

A pratica dos banhos de mar data da mais remota 
antiguidade. 

0 prazer da natação, a hygiene depois e por fim 
a therapeutica foram-a suceessi vãmente alimentando, 
fortalecendo, deram-lho o vigor necessário para altin-
gir e se conservar no nivel. em que foi encontrada 
por a medecina do século passado. 

Hippocrates, Galeno, Asclepiades. Celso, Anlhyl-
liís conheciam já as escrófulas, mas nenhum d'elles 
prescrevia a medicação marítima particularmente para 
esta doença, apesar da thalassotherapia ser preconi-
sada contra diversas affecções cutâneas, contra as doen
ças nervosas e doenças chronicas em geral. 

Foi só no século passado que lUchard Russel ten
tou demonstrar clinicamente a efficacia do tratamento 
marítimo sobre as escrófulas. 

Cabe pois, n'este esboço histórico, o logar d hon
ra á Inglaterra que symbolisa a descoberta da medi
cação tal, quasi, como è hoje comprehendida e a edi
ficação do primeiro hospital marítimo. 
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Foi o livro de Richard Russel, publicado em Ox
ford em 1750, intitulado «De tabe glandularis seu de 
uso aquae marinae in morbis glandidarum» que ini
ciou a serie de trabalhos, onde se destacam os nomes 
de Robert White, Richard Kentish, A. Buchan, que 
foram preparando o alicerce para a edificação do hospí
cio de Margate em Weslbrook. 

Em 1791 começou a construcção do «Royal Sea
bathing Infirmary and Royal national hospital for 
scrofulous» e cinco annos depois recebeu os primeiros 
doentes: meio século na vanguarda das outras nações. 

A admissão d'um doente em Margate é cercada 
de muitas formalidades, e difficuldades até, porque 250 
camas são muito poucas for all poor scrofulous of 
England. 

Gomo a caridade publica é que sustenta o hospí
cio, as pessoas que subscrevem qualquer quantia re
cebem o titulo de Governors e é-lhes reservado o di
reito d'admissao de doentes, cujo numero é proporcio
nal á quantia subscripta, e de eleitores e eleitos, na 
assemblea geral que todos os annos se reúne em Lon
dres, para os diversos cargos. 

O Governor envia o doente ao «Medical Board» 
de Londres, formado por 12 medicos, membros do 
Royal College of Physicians e outros 12 do R. Colle
ge of Surgeons, ou ao conselho medico de Margate, 
que é formado por dons medicos conferentes e trez 
cirurgiões do hospital, e, caso seja admittido, espera 
vez, sendo avisado logo que haja vaga. 

Qualquer d'estes conselhos é d'uma minuciosida-
de extrema na selecção dos casos, exclue tudo o que 
não seja escrofulose propriamente dita ; uma tubercu
lose, uma bronchite suspeita não é admitlida. 

O estabelecimento está aberto durante lodo o anno 
e recebe creanças e adultos (In-Palients) d'ambos os 
sexos. São também dadas consultas, medicamentos e 
banhos aos doentes que estabelecem residência nos ar
redores, aos Out-Patienls, por não terem logar no hos
pício, mediante cinco shellings por semana. 



3 

No anno em que se abriu o hospital foram trata
dos 1(5 doentes; em 1878 houve 647 e em 1881 des
ceu a 564. Durante o espaço de 85 annos recebeu 
mais de 50:000 doentes. 

Os resultados geraes obtidos dão a percentagem 
seguinte: bom êxito 94,2, máo êxito 5,8. 

A Inglaterra conta hoje approximadamente trinta 
hospitaes em Hastings, Seaford, St. Leonard-on-Sea, 
Brighton, Bournemouth, Croydon, etc.. 

A Allemanha foi a primeira a seguir o exemplo 
da Inglaterra, graças á iniciativa do Dr. Lichtemberg. 
Este medico, depois d'uma tentativa infructifera, con
seguiu dotar a sua pátria com um hospital fundado em 
1794 na costa meridional do Báltico, na praia de Hei-
lige-Damm, em Dobéran. 

Ha n'esta nação mais dous hospícios, o da ilha 
de Norderney, no mar do Norte, fundado em 1876, e 
o de Gross-Muritz no Báltico, perto de Schwerin, aberto 
em 1880. N'este anno o congresso medico de Berlim 
appellou para a generosidade do publico para a crea-
ção de hospícios no mar do Norte e Báltico. 

O echo de Margate repercutiu-se em seguida na 
Italia. Em 1842 a administração do hospital de Lucques 
fundou em Viarregio um ásylo para onde iam lodos os 
annos as creanças do ducado fazer uso de banhos. 

Na historia dos hospitaes marítimos na Italia, 
destaca-se o vulto altamente sympathico de' Giuseppi 
Barrelaï que, cedendo aos impulsos da sua alma gene
rosa, se tornou o protector dedicado de milhares de 
creanças que, minadas pela dialhese e absolutamente 
privadas de meios, arrastavam uma vida miserável. 

Barrelaï entregou-se d'alma e coração ao generoso 
apostolado. Convencido da efficacia dos banhos e ar do 
mar na cura da escrofulose, o philantropo de Florença 
apresentou-se, no dia 12 de junho de 1853, á Socieda
de Phy.sico-Medica da mesma cidade, com uma tela 
onde Etienne Ursi tinha pintado duas creanças agoni
santes, victimas da tuberculose abdominal; á vista do 
quadro, expoz em termos repassados d'amargura a frê  
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qiiencia dá escrofulose e o crescido numero de victi-
mas sacrificadas, terminando por emiltir a ideia da 
fundação d'um Os/rízio onde fossem recolhidas as 
creanças a quem a vida das praias era defeza por a 

, falta de meios. 
A Sociedade, a que presidia Maurice Bufalini. aco

lheu favoravelmente a idèa de liarrelaï que. fortalecido 
por a approvação enthusiast ica, unanime, da Acade
mia, recorreu á caridade publica, colhendo esmolas 
tão avultadas que dentro em pouco a aldeia de Viarre-
gio, no Mediterrâneo, era dotada com o seu hospício 
marítimo. 

No verão (Je 185(5 o «Ospizio marino» recebia 
trez creanças pobres de Florença e em 1860 o numero 
elevou-se a 60. 

Durante este tempo foram-se organisante- commis-
sões nas diversas cidades da Toscana; os donativos co
lhidos eram suffleientes para a construcção d'um novo, 
hospício, que podesse receber o crescido numero de 
creanças que o primeiro não comportava. 

Em 1861 começou-se a construir o actual, que, 
logo no primeiro anno, recebeu 102 creanças enviadas 
por as commissões de Florença, Pistoio, Prato, etc.. 

O iniciador d'eslas instituições não descançou; 
continuou sempre com perseverança evangélica o der
ramamento das suas doutrinas, e a caridade dos compa
triotas dava impulso á força geradora da sua imaginação. 

Assim é que em 1863 organisou uma commissão 
em Milão para enviar para Voltri, fundado em 1860, 
os escrofulosos das Províncias Lombardas e, no anno 
seguinte, outra, em iVIodena, que fundou um hospício 
em Fano, no Adriático. 

Em Í864 a sociedade Medico-Cirurgica de Bolo
nha ouviu-o dissertar sobre o grande êxito da medica
ção: n'este mesmo armo o obulo dos Bolonhezes levou 
a Fano grande numero de doentes. 

Em Livourno fundou-se uma succursal cie Via-, 
réggio; em Sestri Levante erigiu-seum hospício e ou
tro cm S, Benedetto del Tronto. 



5 

Na ilha de Lido, em 1869, a cidade do Veneza 
edifica também o seu ospizio que, apenas construído 
e apesar de ter 200 camas, foi julgado insufficiente e 
augmentado logo. A sua edificação terminou em 1873. 
E' o mais notável dos hospícios italianos. 

Em 1868, Roma fundou o seu em Portod'Anzio 
na embocadura do Tibre e dous annos depois a inicia
tiva particular deu á liaIia o de Rimini e o obulo das 
províncias de Sienne e Grosseto o de Porto S. Stefano. 

A conferencia feita por Barreia! em Turim, em 
■1871, motivou a creação do hospício Piemontez na 
praia de Loano. 

A cidade de Brescia em 1872 fundou outro em 
Celle, no Mediterrâneo, e Trieste erigiuo na praia de 
Grado. 

No congresso internacional de Vienna em 1873 
Barreia! tomou por a ultima vez a palavra e foi accla
ma do por as celebridades medicas de todo o mundo. 

Podia descançar do seu glorioso apostolado. 
A Italia tinha já 12 hospícios e eslava enxameada 

de commissões para o desenvolvimento da obra. 
Depois d'esta data ainda se fundaram outros os-

pizii marini: o de Palermo em 1874, o de Rocca 
d'Arno em 1876, o de Cagliari em 1879, alem d'oii
Iros de menos importância. Em Orlona, na Abruzze 
citerior, ha um hospício para militares. 

Barreia! leve ainda o prazer de assistir á funda
ção, em 1883, d'outro nas margens doFiumicino; um 
anno depois morria em Florença com 74 annos de 
idade. 

A Italia possue grande numero d'estes estabele
cimentos. 

Contamse 21 espalhados por o litoral italiano, 
oito no Adriático e treze no Mediterrâneo. Ha mais 
d'um cento de commissões que enviam a banhos mi
lhares de creanças, e muitos estabelecimentos particu
lares que as recolhem; entie estes o do doutor Jean 
Pavesio, em Savone, recolhe todos os annos centenas 
de banhistas, 
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Os resultados obtidos nas Ospizii dão a percenta
gem de 94,7 com bom exilo e 5,3 com máo. 

A França gastou meio século depois da fundação 
do hospital de Margate em estudos theoricos. Houve 
memorias importantes, como as de Maret e Marteau 
para o concurso d'Academia de Bordéus (1767) e as 
de Baumes, Kortum e Pujol para o da sociedade Real 
de Medecina de Paris (1789), mas não foi nenhuma 
d'elles que fez a França considerar o mar como uma 
therapeutica preciosa; foi a moda que iniciou o movi
mento. 

Quando a moda decretou, ahi por 1830, os ba
nhos de mar, começaram a apparecer trabalhos de to
da a forma e de todo o género sobre os banhos, estu-
daram-se-lhes as diversas propriedades, os effeitos 
lherapeuticos, a sua applicação á hygiene e á medecina. 

Entre estas obras destaca-se a do D,'. Brochard 
«Les bains de mer chez les enfants» coroada por a 
Academia de Medecina em 1864. 

Todos os medicos aconselhavam os banhos como 
meio prophylaclico e curativo das escrófulas mas não 
houve ensaio d'applicaçâo pratica senão em 1847, épo
ca em que foi creado o modesto asylo de Cette, no 
Mediterrâneo. 

Em 1857 Perrochaud confiou aos cuidados d'uma 
mulher, viuva Duhamel, que vivia perto de Berck-sur-
iner, alguns escrofulosos para que fossem submettidos 
ao tratamento marítimo e em 1859 uma outra, viuva 
Brillard, tomou parte no encargo. Ao fim de dous an-
nos, os resultados obtidos eram tão notáveis que a As
sistência Publica de Paris decidiu e procedeu rapida
mente á construcção d'uni hospício com cem camas 
onde era recebido egual numero de creanças. 

No dia dous de Julho de 1861 começou officiai-
meute o tratamento dos escrofulosos no hospício e cin
co annos depois Perrochaud faz menção, n'iim relató
rio abrangendo este espaço de tempo, de 234 curas e 
93 melhoras em 386 casos. 

Este hospjtal-barraca, que ainda hoje existe ao la-
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do do monumental hospício de Berck, reúne certas van
tagens que escaparam ao novo edifício. A percentagem 
de exilo favorável, 88.4, assim o indica. 

No mesmo mez, oito annos depois, foi solemne
menle inaugurado o grande Hospital Napoléon, que é 
um verdadeiro azylo hygienico onde, a par dos cuida
dos dispensados á saúde das creanças, se ministra a 
instrucção primaria, princípios d'educaçâo e trabalhos 
d'officina. 

Nas 500 ou 600 creanças tratadas durante o anno 
oblemse a percentagem media de 73,8 com resultados 
favoráveis. 

Comparando este numero com o obtido nos outros 
hospitaes, devemos ter em vista o syslema de trata
mento, a que nos referiremos depois. 

Na mesma praia de Bercksurmer ha um chalet, 
mandado construir e sustentado por os banqueiros Ro
tschild, com 24 camas para creanças d'ambos os sexos. 

Nice e Cannes possuem também cada uma um hos
pício devido á iniciativa particular. 

O serviço de banhos de mar para o exercito fran
cez constiluiuse definitivamente em 4872. Renunciou
se aos hospitaes especiaes; os soldados são enviados 
durante a estação de verão para os quartéis do litoral 
e, os mais doentes, repartidos por os hospilaes de Mar
selha, Nice, La Rochelle, Dunkerque e Calais. Os me
dicos que prescrevem o tratamento marítimo teem de 
apresentar um relatório sobre os resultados obtidos. 
D'esses relatórios concluese o seguinte: 

N.» Cur. 
1 

MèlhorvM.8 est. 
! 

Ag. Mortos 

Praias d'Oeste . . . 
» do Norte . . 
■ do Meiodia 

365 
641 
56 

92 
145 

17 

184 
337 
28 

86 
137 

9 

2 
17 
2 

í 
5 
0 

Total . . . 
o/o . . . . 

1062 254 
24 

549 
51,7 

232 
21,8 

21 
2 

6 
' 0,5 

3 
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E' â iniciativa de Smits que a Hollanda deve o 
logar que occupa na historia dos hospitaes marítimos. 
Smits, auxiliado por os habitantes ricos de Amsterdam, 
creou em 1805 na praia de Zandwort um hospício com 
16 camas para receber as creanças escrofulosas duran
te o verão. 

Os resultados obtidos foram tão animadores e im
pressionaram tão agradavelmente a opinião publica, que 
se organisou uma commissão de senhoras da Haya para 
tratarem da fundação d'um estabelecimento análogo em 

íScheweningue. 
. Abriu-se uma subscripção nacional e, em 17 de 

Junho de 1880. foi inaugurado o Sophia Stichting com 
cem camas destinadas a todas as creanças pobres do 
reino, recebendo n'este mesmo anno 34 escrofulosos. 

Á media dos resultados até hoje é. para as curas 
e melhoras, 89 %, para os estados estacionários, 11 °/„. 

Depois d'esté creou-se outro mais modesto em 
Wigk-aan-Zee que em 1884 recebeu 77 casos, todos 
com bons resultados obtidos. 

A' Hollanda segue-se a Russia, na ordem chrono
logic;), qne possue um único estabelecimento erigido 
em 1870 em Oranieubaum na margem meridional do 
golpho da Finlândia. A principio era uma casa de con
valescença que recebia os militares sabidos dos hospi
taes e as creanças doentes dos hospícios de S. Peters-
bourg; hoje recebe, quasi exclusivamente, creanças 
escrofulosas que obteem resultados idênticos aos dos 
hospícios das nações meredionaes. 

Uma subscripção publica, aberta em 1872 por ini
ciativa de Engestoed de Copenhague, permitliu á Di
namarca a inauguração, em 1876, do KysthospitabH de 
Refnaës. O iniciador do hospício ficou sendo o seu me
dico. 

Depois d'esté teem-se edificado outros nas praias 
dinamarquesas e creado commissões por toda a parte 
que conseguem submetter ao tratamento marítimo um 
certo numero de creanças, que são recebidas, median
te retribuição, em casa de marinheiros e pescadores. 
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Sobe a 7:000 o numero de creanças que gosnm, por 
anno, os benefícios da medicação marítima. 

O primeiro hospital marítimo da America foi eri
gido em Cap-May na Pensylyania em 1873. Em 1875 
fundou-se out'o em Massachusetts e no anno seguinte 
o de Atlantic City. 

As ilhas de Delawore edificaram o seu, e porfim 
New-York fundou the children's sea shore house. 

O génio pratico dos americanos do norte foi mais 
alem, inventou os floating hospitals que recebem créan
ces, mesmo de peito, fazendo excursões diárias em 
pleno mar. Em New-York ha uma sociedade que cus-
tea um vapor que comporta 1:000 a 1:500 creanças, fa
zendo de despeza, em excursão diana, 1:000 francos. 

Chicago possue um hospital fluctuante que faz ex
cursões no lago Michigan. 

0 meio milhão legado por o Barão de Grimberghe 
á cidade de Bruxellas, para a edificação d'um hospício 
marítimo, deu á Bélgica o de Middelkerke em 1885. 

O dr. Van den Abeele fundou um instituto em 
Weenduyne que comporta 400 creanças pensionistas. 

Os magníficos resultados obtidos n'estes hospícios 
e a grande quantidade d'aiïecçôes escrofulosas obser
vadas no exercito levaram Célarier, inspector geral do 
serviço de saúde, a dar uma feição pratica ás ideias 
expendidas por medicos militares distinctos, como Fro-
mont e Mahiels, em relatórios e artigos publicados nos 
Archivos medicos belgas. 

O hospital militar de Ostende, o único do litoral, 
recebeu no primeiro anno 18 doentes, e os resultados 
foram tão favoráveis que no anno seguinte todos os 
hospilaes mandaram o seu contingente. 

O numero de curas reclamava um hospício e o 
zelo de Legeune conseguiu edificar o Institut balnéai
re de l'armée n'um antigo templo que servia de arma
zém ao hospital militar de Ostende. 

No anno de 1887 (1) foram tratados 44 doentes; 

(l) Relatório de Legeune (Archives médicales belges) 
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2i sahiram curados, 1 melhorado e 3 no mesmo esta
do; ficam em tratamento 13 dos quaes seis quasi cu
rados. 

As curas são, porconseguinle, na proporção de 

# 
# , # 

Póde-se dizer que em lodos estes hospícios se 
seguem só dons syslemas de tratamento, o systema 
francez e o systema italiano. 

Pietra-Sanla definiu na phrase seguinte os ospizii 
italianos e os hospitaes francezes: «lin France nous 
traitons la scrofule et le rachitisme confirmés; en 
Italie, on s'efforce de prévenir leurs funestes manifes
tations». 

De facto, na Italia, durante muito tempo os ospi
zii iimitaram-se a receber por espaço d'algumas se
manas um certo numero de creanças lymphaticas, nas 
quaes as escrófulas esboçavam as suas manifestações; 
esta prophylaxia era incompleta, servia só para tornar 
brilhantes de resultados as estatísticas porque a sua 
pequena duração não tinha a energia necessária para 
afugentar as manifestações da diathese. 

Hoje não ha só os ospizii, ha os verdadeiros hos
pitaes que abrigam as creanças escrofulosas até á cura 
completa; o chamado systema francez é imitado por a 
Italia. 

Os italianos, hoje, submetlem os doentes a um 
exame minucioso trez mezes depois do fim da cura e, 
segundo os resultados do exame, proclamam a cura 
perfeita ou a necessidade de fazer uma estação no anno 
seguinte ou emíim, para aquelles cujas melhoras amea
çam falta de persistência, a necessidade de passarem 
alguns mezes nos asylos d'inverno, onde todos os re
cursos hygienicos e therapeulicos contribuem para com
pletar a acção da medicação. 

O systema seguido em Margate tem analogia com 
o francez por o hospício, estar aberto lodo o anno e 
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com o italiano em limitar o tratamento a algumas se
manas, e diffère d'elles em admittir creanças e adultos. 

Os hospícios da Hollanda e Dinamarca seguem o 
systema francez, os outros preferem o italiano. 

Portugal não segue nem um nem outro, nem pre
vine nem remedeia e comtudo não lhe faltam praias 
nem casos de escrofulose em abundância, A posição 
geographica do paiz e as estatísticas, ainda que não 
satisfaçam, confirmam o que ousamos affirmar. 

Nos quadros estatísticos da mortalidade, apresen
tados por o Snr. Dr. Maximiano de Lemos, (1) vimos 
que, no Porlo, em 1884, era representada por 3:80a, 
e que d'esté numero 79 casos eram attribuidos a es
crófulas. Não contando com o racnilismo e a tubercu
lose, cuja proporção 6 ainda mais considerável, temos 
para as escrófulas uma percentagem de 2 na mortali
dade. 

Em Lisboa, no mesmo anno e no seguinte, a per
centagem é de í. 

O Snr. Conselheiro Elvino de Brito, (2) no qua
dro do movimento nosologico dos hospitaes militares, 
cita com a denominação d'escrofulas, n'um total de 
17:635, correspondentes ao anno de 1879 a 1880, 43 
casos; mas, n'esse mesmo quadro, os abcessos são 
representados por o numero 289, as adenites por HG, 
as conjunctiviles por 425, as coxalgias por 2, as kera
tites por 23, as otites por 145 e as ozenas por 2, o 
suppondo que metade, pelo menos, d'estes casos se 
filiam na diathese escrofulosa, teremos ao todo 544 
casos que dão a percentagem de 3 %• 

A' vista d'estes números, que podem dar umi 
•idêa dos estragos que a escrófula faz entre nós, é ex
tremamente desolador vêr que não se tenham invidado 
esforços para a generalisação d'um tratamento que dá 

(1) Annuavio dos progressos da Medicina em Portugal. 
(2) Annuario estatístico de Portugal,'1884. 
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resultados surprehendentes, á semelhança do que, ha 
mui:o tempo, fazem as outras nações. 

Comprehendemos a necessidade urgente d'uma ex
cepção á geral indolência, ao desprezo, em que des
graçadamente costumam sepultar-se no nosso paiz 
questões que, como esta, teem uma importância reco
nhecida. 

Por isso, escolhemos este assumpto para a ultima 
prova do nosso tirocínio escolar, lendo unicamente as 
aspirações modestíssimas de chamar a attenção de 
quem, melhor e com mais conhecimento de causa do 
que nós, possa dispender alguns esforços para a reali-
sação de qualquer trabalho que mereça ser tomado 
em consideração por as pessoas competentes. 



CAPITULO I 

Propriedades physico-chimicas do ar 
e da agua do mar 

Para ter uma noção exacla e completa das modifi
cações impressas na funcção ou na conslituição intima 
dos órgãos submetlidos á influencia da medicação ma
rítima, é de necessidade imperiosa estudar os diversos 
elementos, que constituem este valioso agente thera-
pentico. 

E' d'esté estudo que vamos occupar-nos no pre
sente capitulo. 

Atmosphera marí t ima 

§ i.° PROPRIEDADES PHYSICAS 

Densidade. A camada gasosa que envolve o nos
so planeta tem, á superficie do mar c á temperatura 
de zero, um peso equivalente a uma columna de mer
cúrio de 0,m761 d'allura. A pressão exercida sobre a 
superficie do corpo é maxima o diminue com a altitu
de. O ar do mar é, por isto, segundo a lei de Mariot-
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te, mais denso que o ar dos continentes de nivel mais 
elevado e encerra, sob o mesmo volume, uma propor
ção maior de princípios chimicos. 

Humidade. A humidade permanente da atmos-
phera marítima, alem de augmentai- a pressão exerci
da sobre o organismo, corrige os inconvenientes do ar 
secco e uniformisa a cifra thermica diminuindo a am
plitude das oscillações e tornando-as lentas e regu
lares. 

Temperatura. O ar do mar tem uma temperatu
ra sensivelmente uniforme, uniformidade thermica que 
está subordinada a quasi todas as propriedades phy-
sicas. 

Ventos. As correntes atmosphericas, que se ob 
servam mais geralmente nas costas, são as brisas. Es
tas, alem de purificarem o ar e de lhe uniformisarem 
o gráo de temperatura, robustecem a economia activan
do a circulação cutanea e a pulmonar e aperfeiçoando, 
por isso, a nutrição. As brisas nascem d'um desequi
líbrio entre as temperaturas da terra e do mar. Duran
te o dia, o ar, immediatamente em contacto com a terra 
aquecida por o sol, torna se mais quente, portanto 
mais leve, e eleva-se para as camadas superiores; o ai
mais frio espalhado á superfície do mar tende a occu-
par o espaço deixado por o primeiro e dá origem a 
uma corrente do mar para a terra. Durante a noute, a 
irradiação rouba á terra uma quantidade de calor mais 
considerável e forma-se uma corrente em sentido op-
posto. 

Alem d'estas propriedades principaes ha outras, 
que são dignas de menção: a electricidade e a luz., 

Electricidade. O almirante Fitz-Roy e Scoutellen 
dizem que as praias são mais ozonisadas do que o 
mar largo e o interior dos continentes. A electricidade 
accumula-se nas costas e varia na razão directa da vU 
sinhança das grandes toalhas d'agua e da luxuria da 
vegetação. 

Luz. O vapor d'agua contido no ar favorece a 
transmissão dos raios solares e torna-a mais constante. 
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§ 2 . ° P R O P R I E D A D E S C H I M I C A S 

A composição chimica da atmosphera marítima é 
formada por o oxygenio, azote, a. carbónico, bromo, 
iodo, ozono e princípios salinos. 

O oxygenio encontra-se em "maior percentagem, 
n'iim dado volume d'ar, do que no ar dos continentes. 
Graham demonstrou que a densidade diminue na razão 
inversa da altitude e que a 2:705 milhas acima do ní
vel do mar um determinado volume d'ar da superfície 
liquida occupa um volume duplo e contem menos oxy
genio. A pressão á superficie da agua é avaliada em 
quinze arráteis por pollegada quadrada; (1) as ca
madas inferiores, tendo de aguentar as superiores, se
rão formadas d'ar mais comprimido e condensado que 
estas e, como consequência necessária, terão no mes
mo volume mais oxygenio do que as camadas sobre
postas. Inhala-se, portanto, devido á maior densidade 
e pressão do ar marítimo, mais oxygenio e menos a. 
carbónico n'um dado volume d'ar, 

O azote está pouco sujeito a variações. 
Dando um litro d'agua 1,700 de vapor, a grande 

massa d'agua do mar fornece uma prodigiosa quanti
dade de vapor que, por diffusão e dispersão nos paizes 
visinhos, lhes egualisa a temperatura. 

No verão ha uma evaporação continua à superfi
cie do. nvir que, por a transformação da agua em va
por, é resfriada, assim como a atmosphera visinha; 
no inverno a circulação incessante de moléculas aquo
sas, que se depõem na massa d'agua cedendo-lhe ca
lor, tempera consideravelmente o frio. 

O bromo e o iodo, que se encontram no estado 
livre, como verificou Chatin, provêem da agitação das 
vagas e da decomposição das matérias orgânicas vege-
taes arremessadas á praia. 

(1) Parsons. Sea-air and Sea-bathing. 
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O ozono, alem de dar um grande poder d'oxyge-
nação á atmosphera, puriflca-a, activando a combustão 
das matérias orgânicas e destruindo os germes da pu-
trefacção. As observações ozonometricas mostram quan
to a sua quantidade, no litoral, é superior á existente 
nos continentes; as do observatório de Montsouris dão-
n'o em Paris, por excepção e em proporções infinite-
simaes. 

Os princípios salinos, o chloreto de sódio princi
palmente, teem sido encontrados em diversas analyses 
feitas com todo o tempo, mas em maior quantidade 
nos dias húmidos e ventosos. A impregnação da atmos
phera por estes princípios nola-se ás vezes a distancia 
de 200 a 300 metros da praia. Amat (i) explica a 
presença d'estes corpos do seguinte modo: Quando o 
vento sopra do mar largo a agitação das ondas é mui
to accentuada e a pressão barométrica diminue em ge
ral, duas condições que favorecem o phenomeno da 
pulverisação da agua. A agua passa ao estado vesicu
lar e di\ide-se em umá infinidade de pequenos glóbu
los em suspensão no ar, pulverisa-se. Estes glóbulos 
aquosos evaporando-se, pouco que seja, sob a influen
cia do vento, as partículas salinas sublimar-se-hâo na 
atmosphera. 

Ha mais d'um século que o sábio chimico Inge-
nhouz provou, a pedido de Russell, que o ar marítimo 
é chimicamente puro; hoje reconhece-se que essa pu
reza subsiste perante o microscópio. 

A composição vital, nome dado por Germain Sée 
ao conjuncto de substancias organisadas, que existem 
no ar que paira sobre os diversos pontos do continen
te, falta quasi completamente na atmosphera marítima. 
Van-Merris, (2) diz que em dez metros cúbicos d'ar 
marítimo existem 5 ou 6 bactérias e o mesmo volume 

(1) Louis Amat. Bains de mer et traitement maritime 
de la scrofule. 

(2) La scrofule et les bains de mer. 
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d'ar da rua Rivoli contem 55000. A' vista d'estes al
garismos pôde dizer-se que o ar do mar ê aseptico. 
Alem d'aseptico è depurador: a atmosphere da praia 
é viciada sem cessar por os continentes que a povoam 
d'um grande numero de seres inOnitamente pequenos; 
os ventos da terra impellem-os para a massa liquida 
que os devora e os ventos do mar levam-lhe em troca, 
n'um estado de pureza quasi absoluta, o ar que foi de
purado. 

Os factores de pureza do ar marítimo são a lumi
nosidade, a acção do oxygenio e ozono e a anlisepsia 
das substancias iodo-bromadas. 

Agua do mar 

§ 1." PtlOPRIEDADES PHYSICAS 

Cheiro. Sabor. Cor. O cheiro da agua do mar é 
levemente salino; a decomposição das matérias orgâ
nicas n'ella contidas e depostas nas praias em maior 
ou menor quantidade faz com que se sinta um cheiro 
ammoniacal. 

O seu sabor é fortemente acre, salgado, devido 
principalmente ao chloreto de sódio, e um pouco amar 
go, nauseabundo, devido aos saes de magnesia. 

Vista em pequena quantidade, a agua do mar é in
color, limpida e clara, d'uma transparência perfeita, 
quando é pura; em grande quantidade apresenta diver
sas cores que, segundo Tyndall, obedecem ás leis da 
retracção e reflexão diffusa. 

A agua absorve todos os raios do espectro solar 
um depois do outro; os mais refrangiveis penetram 
mais profundamente e os menos, como o vermelho, 
alaranjado e amarello, são os primeiros atacados, se-
guindo-se-lhes o verde e por ultimo o azul. Uma mas
sa d'agua considerável seria preta, e não azulada, se a 
reflexão dos feixes indigo e violeta não fosse favoreci-
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da por uma desigualdade de densidade nas camadas e 
matérias em suspensão. 

A côr azul torna-se esverdeada á approximação 
das cosias: a agua tendo em suspensão areias ou lodo, 
os raios verdes, amarellos, alaranjados e vermelhos teem 
uma reflexão desegual em parte e, casando-se com o 
azul mais intenso, dão a côr esverdeada. 

A agua ainda pode apresentar différentes cores 
variáveis segundo o tempo, o logar, a hora e as varia
ções metereologicas. 

O golpho de Nápoles reflectindo a pureza azul do 
ceu d'Italia dá-nos a sensação d'essa bella côr; o mar 
do Norte, agitando-se sob um ceu coberto de nuvens, é 
verde escuro, quasi negro, ás vezes; o mar Vermelho 
tem a còr que lhe dá o nome, devido ás algas micros
cópicas (trichodesmias) e coraes da côr do cinabrio 
(tubipora musica) que existem n'aquella parte do ocea
no; uni fundo tapetado de plantas dá-nos, por trans
parência, um mar corado de verde. 

Banks e Scarethey verificaram que, a agua esver
deada ou amarella contem uma porção de seres molles 
e microscópicos que servem de alimento principal ás 
baleias: os pescadores procuram-as n'estas aguas. (1) 

Temperatura. A variação lhermica é pequeníssi
ma, quasi não existe n'uma dada região. A temperatu
ra da agua não está sujeita ás variantes da do ar at-
mospherico, é mais uniforme, mais constante. 

Nos dias de calor ardente em que o ar das praias 
marca um grão thermico elevado, é raro que o da agua 
ultrapasse muito a media normal. Se ha tempestade, se 
sopra vento frio, o ar resfria-se mais depressa e mais 
consideravelmente do que a agua. 

Ha banhistas quo julgam a agua mais quente de 
manhã cedo ou á tarde que durante o dia, sem se lem
brarem de que, á hora mencionada, ar e agua descem 
simultaneamente a uni gráo de temperatura inferior, 

(1, Des bains de mor. Dr. A. Roccas. 
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mas, como a agua se esfria menos, o frio real do ar 
faz acreditar na quentura apparente da agua. 

O grão lhermico da agua do mar depende, além 
da latitude, da agilnção das vagas, da massa d'agua. 
das correntes marítimas, da proximidade da foz dos 
rios, da natureza geológica e disposição da costa, das 
estações e da hora em que é observada. 

a) A agitação das vagas, alem de favorecer a 
evaporação, determina a mistura das diversas camadas 
da agua dando causa a uma diminuição de temperatu
ra do fundo para a superfície, nos mares glaciaes, e 
da superficie para o fundo, nos equatoriaes e tropicaes. 

b) As correntes marítimas verticaes manteem a 
temperatura media constante n'uma dada região; as 
horisontaes, mais importantes, superíiciaes e profun
das, transportam a agua do equador para os polos e 
d'estes para aquelle concorrendo assim para o equilí
brio thermico. 

c) As correntes dos rios, mais frias do que as 
do mar, roubain-lhe calor até restabelecimento d'equi-
librio. 

d) A disposição e natureza da costa tem grande 
influencia. As praias arenosas, aquecendo-se muito nos 
dias de sol ardente, communicam o calor á agua pelo 
contacto incessante e ao ar por irradiação. Se a incli
nação da praia fôr pequena, maior será o contacto com 
a agua e maior a quantidade de calor cedida. 

e) Gaudet diz que a agua do mar se eleva geral
mente 3 ou 4 grãos durante o niez de julho para attin-
gir o máximo em agosto, e conserva-se n'uma media 
constante até ao mez de setembro, em que se observa 
um movimento em sentido inverso. 

Estas oscillações dão-se entre 18 e 20 grãos. Vo-
gel observou oscillações entre 10 e 21 gráos em Do-
beran. 

f) A temperatura minima é marcada até ás H 
da manhã e a maxima desde o meio dia até ás cinco 
da tarde. 

Densidade, Segundo Bouillon Lagrange e VogeJ 
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a densidade da agna do mar é, termo medio, de 1,029. 
E' superior á dos rios, devido isso á grande quantida
de de saes que tem em dissolução. 

Km geral varia com a latitude e augmenta dos po
ios para o equador: a temperatura, sendo aqui mais 
subida, torna a evaporação mais fácil e os saes augmen
ta m n'mfl dado volume d'agua. 

Electricidade. Ha indivíduos que accusam uma 
sensação, que diffère da habitual, quando se banham 
em occasião de tempestade. Alibert dava todo o valor 
a esta acção depois de observações feitas por elle n'nm 
pnralylico. Bequerel diz que os doentes que fazem uso 
dos banhos de mar são medicados também por a ele-
ctrotherapia, gerada por as correntes eléctricas des
envolvidas nos pontos rl̂  contado do mar com a 
praia. 

Os depósitos metallicos, que se encontram no cas
co dos navios, parecem ser devidos a correntes elé
ctricas desenvolvidas entre este e a agua. Estes factos 
provam a existência da electricidade; a composição 
salina, cuja grande conduetibilidade foi citada por Be
querel, e a agitação constante das ondas fazem suppôr 
que as c0rn3nl.es desenvolvidas são constantes. 

| 2.° PROPMEDADES CHIMICAS 

A composição da agua do mar não escapou ás di
versas analyses que se teem feito; se os resultados 
obtidos nem sempre foram idênticos, diz Van-Merris, 
a analyse mostrou que as differences não eram acci-
dentaes, mas sim em relação constante com o ponto 
do globo, onde era recolhida. 

A agua do mar encerra princípios orgânicos e 
inorgânicos. 

Os orgânicos são algumas substancias vegetaes e 
animaes em estado de putrefacção e uma materia aná
loga ás substancias coaguláveis dos seres vivos - a mu-
cmina — muco do mar de Michelet, mucosidade de 

http://c0rn3nl.es
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Bory de Saint-Vincent, devida á exsudação das algas, 
segundo parece. 

A mucosina parece ser de natureza azotada como 
os albuminóides. 

Entra rapidamente em putrefacção e torna-se a 
causa do cheiro fétido da agua recolhida em vasos du
rante alguns dias, produzindo a decomposição dos sul
fatos; em sulfuretos, em hydrogenio sulfurado e sul-
phydrato d'ammoniaco. 

Dos princípios inorgânicos é o chloreto de sorlio 
que dá os 3A do peso total dos saes; depois, em me
nor proporção, encontra m-se os chloreios de magné
sio, de cálcio, de potássio, os sulfatos de magnesia, de 
cálcio, de sódio e de alumina; em menor percentagem 
ainda ha o carbonato de cálcio e vestígios de brometo 
de potássio. Lichtenstein encontrou o oxydo de ferro 
nas aguas do Mediterrâneo. 

A analyse da agua e o estudo das plantas, cujo 
tecido é formado de substancias exlrahidas do mar, 
revelaram a presença de 28 a 30 corpos simples. 

Alem do O e H. encontra-se Az. C. Cl, Br, I, 
Fl, Si, S, I'h, Na. K, Bo, Al. Mg, Ca. Sr, Ba. As cin
zas do Fucus vesiculosus dão Cu, Zn. e Pb; as do 
Zoster marina lêem Co. Ni e Mn. O Fe eYicontra-se 
por analyse da agua, a Ag no Porillopora (zoophyto) 
e o As nas caldeiras alimentadas por agua do mar. 

Audoynaud demonstrou que a quantidade d'am
moniaco contido na agua do mar varia segundo cir-
cumslancias metereologicas pouco conhecidas e segun
do a quantidade de corpos orgânicos, mortos ou vivos, 
que se encontram sempre. 

A agua do mar tem em dissolução grande quan
tidade de gazes, cuja proporção varia com o calor, a 
luz, o movimento das ondas e 3 pressão barométrica. 
Dissolve também quasi todas as matérias com as quaes 
se ach? em contacto. Malagati achou vestígios de prata 
em solução. 

A analyse quantitativa não tem sempre accusado 
O mesmo resultado, O chloreto de sódio ençontra-se, 
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ao norte do Báltico, na proporção de oito grammas 
por litro; nas costas da Inglaterra na de 27 grammas; 
no Mediterrâneo n'uma superior a 30 e no Atlântico 
na de 90 gr. A proporção de saes não é egual nos 
dous hemispheres : o austral está para o boreal como 
29 para 27. 

§ 3.° PROPRIEDADES DYNAMICAS 

A agitação incessante da grande massa liquida é 
devida ás marés, aos ventos e ás correntes. 

As marés são devidas á acção da lua sobre a 
massa liquida; estão subordinadas ás leis geraes da 
gravitação, segundo a demonstração de Newton. 

O mar sobe gradualmente durante cerca de 6 ho
ras, fica estacionário no nivel máximo por espaço de 
um quarto d'hora.. para descer gradualmente nas 6 
horas seguintes até um limite minimo, onde se con
serva durante alguns minutos, para recomeçar novo 
movimento ascencional. Estes movimentos teem nomes 
determinados: o primeiro é o fluxo, enchente ou maré 
ascendente; ao segundo dá-se o nome de maré cheia 
ou preamar; o terceiro denomina-se refluxo, vasante, 
ou maré descendente; e o ultimo tem o nome de baixa 
mar ou maré vasia. 

Todas as vezes que a lua passa nos meridianos 
superior ou inferior d'um logar observam-se estes 
movimentos na massa liquida. A differença entre o 
dia solar e lunar sendo de 50 minutos, o phenomeno 
terá logar duas vezes no espaço de 24 horas e 50 mi
nutos. A intensidade destas oscillações depende da 
disposição da praia, do estado da atmosphera, dos 
ventos e da idade da lua. 

Sendo a praia muito inclinada, a agua eleva-se 
com rapidez a maior altura porque a progressão das 
ondas é difficultada. Esta ascenção é mais morosa 
quando a agua se espalha n'uma praia* que offerece 
uma grande area quasi plana. 
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As ondas sob a acção dos ventos fortes adquirem 
uma força prodigiosa e uma grande velocidade galgan
do assim os limites habituaes. Esta influencia é mais 
sensível nas epochas d'equinoxios quando a lua está no 
perigeu. 

A idade da lua tem uma influencia incontestável. 
Quando a lua é nova ou cheia, a acção attractive do 
sol reforça a da lua e a maré é grande ; nos quar
tos mingoantes e crescentes a acção do sol dá-se em 
sentido inverso e a força attractiva da lua resente-se 
d'esta influencia, dando uma maré pequena. 

Os ventos exercem grande influencia na acção dy-
namica da agua do mar. E' verdade que as vagas fortes, 
cujo choque é violento, podem determinar dyspnea, pal
pitações, congestões internas, mas, para que o banho 
lenha a sua virtude therapeutica, é necessária a agita
ção, para não ficar reduzido a uma ablução com o gran
de inconveniente de ser feita ao ar livre. 

Alem da eterna agitação das marés e dos movi
mentos accidenlaes devidos aos ventos, a agua do mar 
está submeltida á dynamica das correntes que cortam 
a massa liquida em direções variadas. 

Estas correntes, a que já nos referimos, manteem 
o equilíbrio thermico e tendem a uniformisar os climas. 
Os agentes produclores d'esté phenomeno parecem ser 
os ventos, as marés, as differenças de densidade, a ro
tação da terra e o calor solar; as principaes potencias 
motoras são as differenças de densidade e as differen
ças de temperatura. 

As correntes constantes que se estabelecem entre 
mares que communicam por estreitos são determina
das por densidade différente. 

As aguas do Atlântico, sendo menos salgadas que 
as do Mediterrâneo, são menos densas e dão logar ã 
formação d'uma corrente superior do Atlântico para o 
Mediterrâneo, por o estreito de Gibraltar, e d'uma con-
tra-corrente inferior d'esté para aquelle. O mesmo se 
dá no Báltico, Pas-de-Calais, Bosphoro, etc.. 

K 
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A temperaturas différentes são devidas o Gulf-
Stream e todas as correntes geraes e permanentes que 
transporiam a agua quente do equador para os poios 
e a fria dos poios para o equador, passando d'um he-
misphorio a oulro. 



CAPITULO II 

Dos usos da agua do mar 

A variedade d'applicaçôes da agua.do mar e-a-fa* 
cilidade da sua administração, sob todas as formas, 
dão-lhe a superioridade de que goza como agua mine
ral. , 

Os principaes elementos da medicação marítima 
são, sob o duplo ponto de vista de frequência d'appli-
cação e de grão d'iflfluéncia, a atmosphera e o banho 
e, ainda, o uso interno da agua do mar. Casos ha que, 
por conveniência de administração ou por indicação es
pecial, exigem uma applicaçâo mais variada em que se 
utilisem todos os modos possíveis. 

Banho ordinário. 
«Os meios mais simples, mais universalmente se

guidos, são os melhores, diz Van-Merris, para se obte
rem todos os effeilos úteis da balneotherapia marítima.» 

Entre nós é costume tomar se o banho cedo, em 
jejum, Van-Merris chama a esta pratica absurda. Para 
elle a prescripção é a seguinte : depois d'um bom som-
np, ;Uma refeição abundante, nutritiva e, passadas trez 
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horas, quando estiver concluída a digestão e os raios 
do sol tiverem aquecido o ar, a praia e a agua, o ba
nho, cuja duração maxima não excederá um quarto de 
hora. 

O banhista deve despir-se depressa, metter-se 
lesto á agua, correr para a onda, mergulhar ousada
mente e entregar-se, sem cessar, ao exercício dos mem
bros, não consentir que o corpo repouse um instante. 
Se a natação não for o seu forte, deve lançar mão 
de todos os movimentos que possa exercer na agua, 
e mergulhar a miúdo para que o vento e a evaporação 
do liquido á superfície cutanea não consigam resfriai o 
muito depressa. 

O banho deve terminar antes do segundo calefrio 
e, no caso em que este surprehende o banhista, logo 
em seguida a elle. 

A diligencia no vestir é requerida também, dis-
pensando-se o enxugar cuidado, que se usa nos outros 
banhos, porque as partículas salinas da agua, seccan-
do-se na pelle, como que prolongam a sua acção. 

Esta gymnastica a que se submetle o organismo, 
que tem por fim promover uma reacção enérgica, co
meça na ingestão da refeição e termina no passeio ao 
longo da praia em plena atmosphera marítima. 

O estado da maré tem influencia no effeito que 
se deseja obter? 

Parece ter, e dois são os motivos porque dizem 
deve ser preferida a prea-mar: quando a maré está 
cheia a areia, que durante a baixa-mar foi aquecida 
por o sol, forma o lundo do banho e conserva um grão 
thermico superior ao d'aquella que não foi submettida 
a essa acção; quando a maré está em cima ha sempre 
algumas vagas que satisfazem a uma das principaes con
dições balneolherapicas. 

E' impossível conciliar a hora do banho com a 
praia-mar; ordinariamente sacriíica-se esta porque a 
regularidade da immersão é necessária para se obter 
a cura. 

Não se deve tomar mais d'um banho por dia as-
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sim como exagerar o numero total: quando ao vigor, 
que se obtém com os primeiros banhos, succède a fa
diga, a fraqueza, é necessário suspendel-os, se não de
finitiva pelo menos temporariamente, para recomeçar 
em seguida. 

Van-Merris no hospital que dirige, hospital mili
tar de Dunkerque, só permitte ;ios doentes o começo 
dos banhos depois d'alguns dias d'acdimaçao e, sen
do a estação de 60 dias, tomam a media habitual de 
40 a 45 banhos porque descançam nos dias de frio, 
chuva ou vento. 

A estação do anno mais favorável para os banhos 
de mar é, para Louis Amat, o verão. As creanças, diz 
elle, tiram grandes vantagens começando os banhos 
na epocha de grande calor; n'outra qualquer, o banho, 
apesar ae ser mais tónico, exige uma força de reacção 
que só teem os adultos. Vencidas as primeiras impres
sões podem prolongar-se, sem inconveniente, no ou 
tomno. 

A falta de reacções apontada por Amat não é mui
to frequente. No hospital maritimo de Cannes os ba
nhos são applicados ás creanças escrofulosas durante o 
inverno. O estabelecimento está aberto desde o dia um de 
outubro até ao primeiro de junho e os banhos são in
terrompidos durante o período mais rigoroso do inver
no. Os resultados obtidos são muito favoráveis. (1) 

Banhos de mar quentes. 
São empregados não só como preparadores dos 

frios, mas também porque constituem de per si uma 
medicação especial e não das menos enérgicas. No pri
meiro caso são administrados a alta temperatura de
crescendo gradualmente; conveem aos doentes pusilla
nimes ou nervosos ou áquelles que, em virtude da eda-
de, da doença ou de fraqueza congenita, não podem 
ser submetlidos á acção do banho frio. 

(1) De Valcourt. Les bains de mer à Cannes. 
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• Quissac de Montpellier recusa Ioda a acção ao ba ' 
nho cuja temperatura exceda 27", porque a esta tem
peratura a agua perde todas as suas propriedades. Não 
é.verdade esta affirmação, porque o principal agente 
d'esté banho é a mineralisação da agua, auxiliada por 
a duração e temperatura, e os saes fixos, que a enri
quecem, não são decompostos por o calor; a com
posição da agua que foi aquecida liça absolutamente a 
mesma, excepto uma perda insignificante que soffre 
nos elementos gasosos. 

listes banhos teem a grande vantagem de pode
rem ser applicados a todas as pessoas e com todo o 
tempo sem inconveniente algum. Póde-se calcular os 
benefícios que se colhem podendo recorrer durante o 
rigor do inverno á medicação especifica da escrófula, 
lembrando-nos de que é, muitas vezes, durante esta 
estação que a dialhese se manifesta ou provoca a appa-
íição d'accidentés supposlos extinetos. 

Duches. 
Empregam-éc de todas as formas e a todas as 

temperaturas. 
Estas duches estão para as ordinárias, como o 

banho de mar para o banho frio dagua doce, diz Le-
marchand. 

As vantagens de que gosam sobre o banho de 
mar são: provocarem uma estimulação mais enérgica 
e o seu uso eslender-se a lodo o tempo e a todos os 
doentes. As pessoas irritáveis, as creanças que temem o 
banho, segundo Lemarchand, supportam-as com faci
lidade e sem repugnância. 

A acção local das duches é utilisada com grande 
proveito na resolução dos engorgitamentos gangliona
res e articulares e hyperostoses ósseas: ao effeilo dy-
namico, á compressão, succède um phenomeno vital, 
uma reacção franca, que acaba por despertar a tonici
dade dos tecidos e activa.- a circulação dos líqui
dos. 
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Applicação local. 
A agua do mar é applicada localmente em fomen-

tações, loções, affusões, banhos parciaes e em pensos 
feitos de diversos modos: compressas molhadas, in
jecções, collyrios, aspirações. 

As affusões são usadas sós ou associadas ao ba
nho quente. São vantajosas nas creanças predispostas 
aos accidentes cerebraes da escrófula, quando ha um 
predomínio de volume do cérebro ou das funcções en-
cephalicas. 

Os pensos são contraindicados nas feridas quo 
são a sede ainda d'um trabalho infiammatorio, porque 
o chloreto de sódio irá irrilal-as mais. A acção tópica 
sendo estimulante é favorável em todas as manifesta
ções que se fazem notar por a chronicidade; porque 
desperla a vitalidade dos tecidos fazendo-os entrar 
n'iim período francamente infiammatorio. 

Plantas marinhas. 
Russell e os primeiros clínicos que escreveram 

sobre os banhos de mar não mencionam a applicação 
tópica das plantas marinhas, apesar dos antigos terem 
mencionado a acção resoluliva que se pôde esperar 
dos thalassophytos, como elles lhes chamavam. 

Lecoeur, Pouget e Foubert foram os primeiros 
que as applicaram em cataplasmas nos engorgitamen-
tos e feridas. Pougel cita um caso de tumor branco 
suppurado e listuloso curado por este meio. 

Van-Merris diz ter obtido bons resultados quando 
as applica nos engorgi ameutos articulares, nas ulce
ras rebeldes e cita um caso de lupus com considerá
veis melhoras. 

Nos paizes do Norte utilisam-as em fricções a frio 
ou á quente á sabida do banho. 

As plantas usadas são os fucus, as algas, os va
rechs que teem uma composição muito rica na qual, 
alem da potassa e soda. ha o bromo e o iodo ligados 
todos por uma mucilagem espessa. 
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Banho d'areia. 
E' um complemento util da medicação maritima 

usado nas praias do Mediterrâneo. Os antigos aconse
lhavam já este banho a que davam o nome de arena-
cão. 

Consiste em enterrar o doente, deixando-lhe a ca
beça de fora, durante um quarto d'hora n'uma fossa 
cavada em praia bem aquecida por o sol e em logar 
onde chegue a maré na enchente deixando-a na vasan-
1e, para que o calor solar se concentre e faça depor os 
saes da agua. 

Van-Merris diz que esta pratica deve ter por pri
meiro effeito geral o enfraquecimento do organismo. 
Pôde ser de grande utilidade para despertar o período 
de reacção quando este se demora. Amat cita um caso 
em que só fricções enérgicas seguidas d'um banho 
d'areia é que poderam chamar á vida um rapaz de 
dez annos tirado quasi completamente asphyxiado da 
agua. 

Banho de lodo. 
E' outra applicação excepcional, usada nos paizes 

scandinavos onde os golphos tranquillos e profundos 
deixam depor na praia uma espécie d'argila contendo 
chloretos salinos e saes de ferro. Esta substancia é 
recolhida e passada por saccas grossas, ficando redu
zida a uma calda fina, com a qual se fricciona ou todo 
o corpo ou as partes doentes. 

Pulverisação e inhalação. 
Os italianos teem installações custosas para pul-

verisações e camarás para. inhalações e publicam os 
bons resultados, que obteem nos catarrhos das pri
meiras vias. 

Estes processos exigem grande despeza d'inslal-
lação e não são de todo indispensáveis. 

.Van-Merris diz, referindo-se ao, processo: «j'esti
me que la meilleure pulverisation à prescrire à celui-
ci (ao doente) est de se promener, s'il le peut, sur le 
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bord même de l'eau on, mieux encore, sur ces jetées 
bâties sur pilotis qui s'avancent d'un kilometre ou 
deux autlessus de l'eau. La vague vient se briser sous 
les pieds du promeneur et l'inonde de ses embruns, 
qui ne sont que de l'eau forte rient poudroyée et oxy
génée en même temps.» 

Mathieu inventou os banhos à l'hydrofè^e, pro
duzindo uma ciiuva fina dentro d'uma caixa, com um 
pulverisador forte, onde está collocado o doente tendo 
só a cabeça de fora. Ksia applicação è baseada no 
principio que diz que o doente, qualquer que seja o 
volume d'agua, só recebe a acção da camada liquida 
immediatamente em contacto com elle. 

Bazin e Hardy serviram-se d'esté apparelho para 
darem o banho ás creanças escrofulosas. Van-Merris 
diz que esta applicação fica muito aquém do banho 
ordinário. 

Uso interno da agua do mar. 
Os italianos e inglezes preconizam muito o uso 

interno da agua do mar considerando-o, depois da 
atmosphera e do banho frio, um grande elemento da 
medicação maritima. 

Os antigos utilisavam já a agua do mar interna
mente, mas o seu emprego racional e methodico data 
de 1750 e é devido a liussell que lhe reconheceu pro
priedades purgativas, tónicas e altérantes no seu tra
tado «-de usu aquae marinae». 

Treze annos depois Buchan, em França, conce-
deu-lhe propriedades tónicas e estimulantes da mucosa 
gástrica e 2?ll (1788) aconselha o seu emprego nas 
ulceras e doenças cutâneas. 

Cullen filia-a entre os laxantes ordinários, mas 
Blell, Alibert, Dauvergne, Pouget, Devergie, que suc-
cessivamente se occuparam do seu estudo, reconhe-
cem-lhe as propriedades que Bussell mencionou. 

A agua do mar em fraca dose é certamente exci
tante e tónica, sendo purgativa e diurética em dose 
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elevada; E. Challe (') julga-a levemente altérante e es
pecifica por as pequenas quantidades de bromo e iodo 
que contem. 

Experiências recentes de Koussy mostraram que 
o numero de glóbulos é augmentadõ e, por isso, as 
combu.-tões orgânicas favorecidas. 

O emprego medico da agua do mar, apesar de re
conhecidas hoje as suas propriedades., não se tem dif-
fundido porque o gosto da agua e a difficuklade de con
servação se oppõem a isso. 

Os antigos já tinham procurado evitar o primei 
ro inconveniente. No tempo de l'Iihio era muito apre
ciado oléthalassomen, bebida resultante da fermentação 
da uva secca na agua do mar. Dioscorides recommen-
da muito o thalassomeli, mistura d'agua do mar e mel. 

Pasquier. pharmaceutico de Fécamp. conseguiu, 
com a addição do acido carbónico, mascarar-lhe o máp 
gosto e facilitar a conservação sem lhe alterar as pro
priedades. E' empregada como agua medicinal e dão-lhe 
propriedades purgativas, vermífugas, antirachiticas e 
antiscrofulosas. 

A Academia nomeou Rayer para fazer um relató
rio soore esta nova agua gasosa; este clinico prescre-
veu-a na Charité e declarou que o seu uso tinha vanta
gens particulares nos indivíduos de constituição escro
fulosa. 

O professor Lambert preparou uma serie de bebi
das com pequenas doses d'agua do mar que, usadas 
diariamente, teriam um effeito altérante e tónico. 

Estas preparações estão esquecidas e os xaropes, 
pães, saes, pós e pastilhas que os inglezes consegui
ram preparar, concentrando-a, são d'um uso limitadís
simo. 

Van-Merris considera-a como um adjuvante muito 
util da medicação marítima e por isso faz com que os 

(1) These de Paris, 1876. 
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doentes de Dunkerque, depois de tomarem o banho e 
terem passado a manhã na praia, tomem antes de jan
tar um quarteirão d'agua do mar. 

No hospital de Berck dá-se na dose de uma a qua
tro colheres p„r dia, segundo a idade e força do doen
te, tomada de preferencia á noute, ao deitar. 

As creanças adquirem rapidamente a tolerância e 
obteem re.ultados muito sensíveis, segundo Perro-
chaud, nos engorgitamentos glandulares, rachitismo e 
varias affecções ósseas. 

Referindo-se ao uso, preconisado por alguns clini 
cos, da agua com o leite ou qualquer xarope ou qual
quer outra substancia medicamentosa, como o bicarbo 
nato de suda, ferro, iodeto de potássio, etc., Van-Merris 
diz que os doentes a recebem sempre com repugnân
cia e que teem mais facilidade em se habituarem a to-
mal-a natural. 

O Dr. Bounal, d'Arcachon, dá injecções hypoder-
micas duas vezes por dia e affirma ter obtido effeitos 
análogos á" ingestão da agua do mar, sem 1er de luclar 
contra a repugnância dos doentes. 



CAPITULO 111 

Acção physiologica da medicação marí t ima 

Vivre à la terre, c'est un repos ; vi
vre à la mer, c'est un combat, combat 
vivifiant pour qui peut le supporter. 

J. Michel et— La mer. 

Para comprehendermos a acção dos banhos de 
mar sobre a economia, devemos suppòr que o indivi
duo não vive sempre na praia, que é tão extranho ao 
seu clima como á sua atmosphera e ás outras influen
cias marilimas. 

Os effeitos physiologicos podem dividir-se men
talmente, por necessidade d'analyse, em três classes 
distinctas, segundo se referem á acção dynamica, ca
lorífica ou mineralisadora. 

§ 1.° ACÇÃO DYNAMICA. AÉROTHERAPIA 

A influencia d'uni meio hygienico différente, a 
variedade de sensações novas, a mudança d'habitos, 
muitas vezes viciosos, exercem já, de per si, uma per
turbação favorável no organismo dos doentes. 

A atmosphera marítima, porém, tem uma acção 
preponderante sobre o dynamisme vital. 

Esta acção sobre o conjuncto das funcções orga-
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nicas era já conhecida por Russell, que via na aimos-
phera um dos principaes factores da medicação mari-
lima. 

Depois d'elle, alguns andores firam mais longe, 
concederam lhe uma superioridade real sobre o pró
prio banho, attribuindo-lhe a maior parte dos resulta
dos obtidos por a medicação marilima. O exagero d'es-
ta opinião é, em parte, justificado. De facto, para os 
pusillanimes, para os que não teem forças que lhe as
segurem a reacção, para áquellès cujo eslado geral ou 
a propria doença contraindicam os banhos, a atmos-
phera marítima, actuando continuamente, a toda a 
hora e com todo o tempo, tem uma importância espe
cial que o banho de mar não pôde supprir. 

Amat considera os effeitos da atmosphera maríti
ma tão potentes para o trabalho de reconstituição or
gânica das creanças, como os que resultam da immer-
são na agua. 

A atmosphera marítima tem uma acção reconsti
tuinte e vivificante devida á sua grande pureza e ele
vada potencia d'oxygenaçào e talvez ao iodo, ao bromo 
o elementos salinos que n'ella existem. A mucosa res
piratória é estimulada energicamente e.a funcção nota
velmente beneficiada. A dilatação pulmonar, corres 
pendendo ao grão de pressão a que está submeltido.o 
ar,, será mais considerável, a respiração mais ampla, 
mais profunda, por isso maior a quantidade d'ar in
troduzido, um ar puro, bem oxygenado; e uma he
matose mais completa, mais perfeita.. 

Paul Bert provou que os phenomenos produzidos 
por o augmento de pressão barométrica, são devidos 
ao gráo superior de tensão do oxygenio e ao augmen
to de proporção do oxygenio do sangue. A rquesa do 
sangue em oxygenio está sujeita a numerosas varia
ções e.a media ,o>cilla eníre 15 a 18%: diminue 
quando a pressão barométrica baixa, produzindo-se o 
estado de anoxyhemia, e augmenta se a pressão se 
eleva, sem, de modo nenhum, lhe ser proporcional, 
, 0 oxygenio dp ar une-se por uma espécie d!affmida-
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de á hemoglobina dos glóbulos rubros do sangue, que 
é favorecida ainda por a pressão ou tensão do gaz; as 
homatias transportam este gaz vivificante para os teci
dos e ac'ivam assim os processos chimicos da nutri
ção. 

O funccionamento dos órgãos é estimulado, a cir
culação cutanea notavelmente favorecida: o appetite 
augmenla, a digestão é rápida e fácil, a assimilação 
mais perfeita, a nutrição mais completa e o pezo do 
corpo augmentado. 

Nos indivíduos franzinos, nas mulheres, nas crean-
ças, nos nervosos, esta excitação geral pôde tornar-se 
uma verdadeira febre: é o despertar do organismo 
para a cura. 

O augmento de pressão barométrica dá pois su-
peraclividade ás combustões internas. Mathieu e Ur
bain verificaram que a um augmento de pressão baro 
métrica de 734 a 764 millimetros, corresponde não só 
um augmento d'oxygenio absorvido por os glóbulos, 
mas também uma proporção correspondente d'acido 
carbónico dissolvido no soro. 

Ao lado da influencia da atmosphera marítima 
cabem, n'este paragrapho, as impressões mechanicas 
produzidas por o banho em si. por o choque das on
das, por os exercícios musculares, como a natação, os 
passeios. 

As ondas, batendo no corpo das creanças, favo
recem a circulação capillar da pelle e dos músculos, 
actuando ao mesmo tempo sobre os nervos peripheri
c s que são estimulados e levam o estimulo ao syster 
ma nervoso central. 

Já falíamos da necessidade do exercício durante 
o banho e dos passeios na praia depois da immersão; 
lembraremos os passeios de barco que são um dos 
grandes attraclivos das estações balneares. 

Estes passeios são muito salutares porque ás sen
sações múltiplas que despertam e á atmosphera pura
mente marítima em que se respira, alijam o não exi-
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girem esforço algum ; conveem ás creanças e pessoas 
fracas. 

§ 2 . " A C Ç Ã O C A L O R Í F I C A . H Y D R O T H E R A P Y 

Os phenomenos physioiogicos que se dão sob a 
acção do banho de mar são devidos á temperatura da 
agua e podem dividir-se em trez espécies: 

1." Phenomenos d'immersâo immediatos, devi
dos ao resfriamento; 

2.° Phenomenos de reacção mediatos, devidos 
ao aquecimento; 

3.° Phenomenos geraes consecutivos, hygienicos, 
sobre as principaes funcções da economia. 

l.° Phenomenos d'immersâo immediatos 
A refrigeração é mais rápida na agua do que na 

atmosphera ã mesma temperatura. O calor especifico 
da agua é superior ao de todos os corpos conhecidos, 
excepto o hydrogenio; a sua densidade é muito consi
derável comparada com a do ar (1:000 para 1,3) por 
isso contem no mesmo volume maior numero de mo
léculas em contacto com a pelle que, segundo os ca
sos, lhe dão ou lhe roubam mais calor no mesmo 
tempo; os líquidos são melhores conductores do calor 
que os gazes. E' por estes motivos que o corpo mer
gulhado na agua se resfria ou aquece rapidamente por 
irradiação e por contacto. A agua do mar, sendo mais 
densa que a do rio, será ainda melhor conductor do 
calórico. 

A primeira impressão accusada por o organismo 
mergulhado na agua do mar é uma sensação de frio 
intenso. A pelle toma o aspecto característico chamado 
carne de gallinha por contracção das fibras-da derme; 
os capillares subcutâneos vasios de sangue não coram 
a pelle, esta fica pallida, em quanto que as mucosas 
das cavidades tomam uma côr li vida, violácea. 

Todo o organismo é influenciado por um espasmo 
geral, uma constricção de tecidos; as tremuras dos 
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membros, o bater dos dentes traduzem as contracções 
dos músculos da vida de relação, a necessidade d'ou-
rinar as dos músculos orgânicos. 

Ó sangue afflue para os centros determinando nos 
órgãos mais importantes congestões, cuja intensidade 
está subordinada á impressionabilidade dos banhistas. 
A dilatação pulmonar é imperfeita, o coração bate com 
violência e o cérebro soffre a influencia da compressão 
produzida por os vasos engorgitados. 

Este período não deve prolongar-se alem de al
guns segundos a alguns minutos. E' tanto mais curto 
quanto o individuo é mais forte, mais sanguíneo ou 
mais movimentos exerce na agua. 

2.° Phenomenos de reacção, mediatos 
Beni-Barde, diz que a reacção é a acção involun

tária de todos os meios, que o organismo possue, pos
tos em campo para luctar contra o frio, provocando a 
apparição d'um grupo de phenomenos contrários áquel-
les, que e.4e agente determinou. 

O frio havia determinado uma vaso-constricção 
reflexa : a excitação partida da pelle foi aos centros 
aulo-motores da medulla, pelos nervos sensitivos, e 
d'esta ás fibrillas musculares dos vasos por via re
flexa. Esgolada a actividade funccional das cellulas ner
vosas, as fibrillas relaxam-se, ha a vaso-dilalação e o 
sangue afflue á peripheria produzindo um bem estar 
geral. 

As funcções orgânicas despertam e retomam a sua 
harmonia. As excursões thoracicas extensas dão uma 
hematose completa; o pulso régularisa se, tornando-se 
forte e frequente; os capillares recebem, impellido com 
violência, o sangue arterial que vae augmentar a calo 
riíicação; a secreção glandular augmenta; o systema 
muscular, irrigado com abundância, adquire novo vigor. 
E' este acto puramente vital, que se requer do ba
nho. 

Se o banhista continua a conservar-se na agua, á 
reacção, que, em geral, dura dous ou trez minutos, 

s 
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segue se um segundo arrepio, repetindo-se os phéno
mènes do primeiro, augmentados em intensidade e na 
gravidade das consequências. 

Acção do banho de mar quente. 
Não tem as propriedades tónicas do banho frio, 

mas torna a absorpção das moléculas mais fácil, actua 
por a sua composição e por o calórico. 

A impressão que se sente mergulhando n'um ba
nho a 25° ou 30° é uma sensação agr.tdavel de calor; 
o coração bate com mais energia, sente-se uma ligeira 
constricção no peito, a face torna-se vermelha e trans
pira, a circulação capillar subcutânea é activada, a ab
sorpção cutanea augmentada assim como a secreção 
urinaria. 

Uma duche d'agua quente provoca uma excitação 
mais considerável. 

3.° Phenomenos geraes consecutivos. 
Os effeitos geraes produzidos por as impressões 

obtidas quotidianamente são d'ordem hygienica, regu-
larisam as funeções da economia e conservam-as in
demnes. 

N'uma creança lymphatica o systema muscular ad
quire energia, o appetite augmenta, a pelle torna-se 
mais quente, mais corada; os movimentos respiratórios 
tornam-se amplos e regulares, a hematose mais perfei 
ta e o sangue pobre, miserável, regenera-se. 

Roccas diz que os benefícios não são expressos 
só por a cura da doença ou predisposição, mas ainda 
por uma espécie d'immunidade adquirida para as dis 
posições mórbidas, umas notáveis melhoras no estado 
geral e um alongamento d'estatura digno de menção. 

Em conclusão, a superactividade de todos os phe
nomenos chimicos, physicos e vitaes do organismo, des
pertada todos os dias, dá uma resultante — a tonifica-
ção geral do individuo — «échange rapide, complet et 
incessant des apports et des déchets de l'organisme, 
d'où depuration progressive de l'économie et renova-
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tion des tissus et des humeurs élémentaires qui se rap 
proches! insensiblement du type normal» (Van-Merris). 

§ 3 . ° A C Ç Ã O M I N E R A L I S A D O R A 

Esta acção é devida á absorpção dos princípios 
minenes salinos contidos no ar e na agua do mar e 
á acção tópica d'esses princípios sobre a superficie cu
tanea. 

Já mencionamos a absorpção por a mucosa respi
ratória e por a mucosa intestinal, resta-nos faltar da 
absorpção pela pelle e estudar a acção tópica especial 
da agua do mar. 

Absorpção dos princípios salinos no banho. 
Russell, estudando a influencia dos banhos na es

crofulose, concedia um papel insignificante á acção 
physico-dynamica e dava todo o valor á acção chimi-
ca. a que elle chamava especifica, dos princípios con
tidos na agua do mar e absorvidos por a superfície 
tucanea. 

Currie attribue tudo á hydrotherapia; para elle o 
banho de mar é uma duche gigantesca, fria e densa, 
projectada com uma violência enérgica. 

Depois d'elle outros hydrologos teem negado o 
facto d'absorpçao. apegando-se á pouca duração do 
banho e á constricçîo que o frio determina nos teci
dos. 

Se nos lembrarmos de que a acção do banho é 
prolongada, depois da immersão, por uma certa visco
sidade da agua do mar e dos effeitos da reacção, não 
serão estes argumentos os que tiram o valor á theo-
ria da acção chimica. 

As experiências de Lefort provam .-ne o uso dos 
banhos determina um augmento de chloreto de sódio 
nas urinas. Os chimicos modernos ainda não decidiram 
se o augmento era devido á absorpção cutanea ou á pul
monar. «Mas. quer seja devida a uma ou a outra, <u a 
uma simples acção de contncto, diz Van-Merris, o que 

/ 
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é certo é que os saes se encontram na economia e de
vem exercer a sua influencia sobre o organismo do 
mesmo modo que todos os outros banhos mineraes.» 

Acção tópica do banho de mar. 
O banho de mar tem uma acção tópica incontes

tável. Esta excitação da superfície cutanea traduz-se 
algumas vezes por erupções erythematosas e até pus-
tulosas que desapparecem com a simples interrupção 
dos banhos ou com a immersão em agua doce. 

Os princípios mineraes da agua do mar augmen-
tam a acção estimulante exercida por o banho frio so
bre os nervos cutâneos; determinam no tegumento um 
estado de phlogose que lhe exagera as secreções, acce
lerando a circulação peripherica e derivando a conges
tão dos órgãos internos. 

Nas creanças a acção é ainda mais excitante: a 
finura da pelle torna-a muito impressionavel aos agen
tes exteriores ; o effeito do frio é mais depressivo por
que a reacção é menos enérgica. 

E' por uma diminuição dos líquidos brancos e um 
augmento correlativo de sangue arterial, que se traduz 
a acção estimulante e tónica do banho de mar. A assi
milação sendo mais activa, é necessário que a absor-
pção intersticial seja mais enérgica ; os líquidos, a iym-
pha, que impregnam os tecidos, são assim reabsorvi
dos e eliminados. O apparelho sanguíneo recupera a 
sua preponderância sobre o systema lymphatico. 



CAPITULO IV 

Hygiene do banhis ta 

Une heure d'hygiène sur l'enfant 
vaut un jour des efforts qu'elle tente
ra plus tard pour la conservation de 
l'adulte. 

(Fonssagrîves) 

À medicação marítima distingue-se das outras em 
ser um conjuncto de modificadores hygienicos que con
correm para augmentar a vitalidade dos órgãos o a 
actividade das funcções sem lherapeulica propriamen
te dita. 

Comprehende-se bem que estes modificadores es-
peciaes não dispensem o auxilio da hygiene, com as 
suas regras, para que os resultados não sejam com-
promettidos. Passaremos, pois, em revista rápida, 
n'este capitulo, as circumstancias de tempo, de logar, 
exercício e regimen que teem influencia sobre o funccio-
namento geral do organismo, indicando as que são 
adjuvantes da medicação e as que lhe são prejudiciaes. 

Já em outra parle do nosso trabalho nos referi
mos á estação do anno em que devem ser usados os 
banhos; esta circumstancia de tempo será posta de 
parte. 
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Climas. 
Durand-Eardel diz que uma das condições mais 

essenciaes ao tratamento dos escrofulosos deveria ser 
a mudança radical de meio e clima. 

Assim as creanças, cujas manifestações dialhesi-
cas se exteriorisaram sob a influencia d'um ar frio e 
húmido, obterão o máximo resultado ri'ùm clima secco 
e quente; se vivem em paiz montanhoso e húmido, 
encontrarão condições climatéricas diferentes nas praias 
bem aquecidas e alumiadas por o sol. 

Em geral a creança lymphatica e escrofulosa en
contra n'um clima secco e quente agentes hygienicos 
e therapeuticos reconstituintes, dispensados por a 
atmosphera. por a luz e por o calor, mais preciosos 
que n'um clima frio e húmido; é evidente que suppor
tera melhor a vida n'um clima temperado. 

Habitação. 
A habitação deve ser isenta de todas as causas 

d'insalubridade, que possam contrariar o effeito tóni
co da medicação, e principalmente d'aquellas que fa
vorecem o desenvolvimento das manifestações escrofu
losas; a humidade, a accUmulação, o ar confinado ou 
viciado são agentes que cumpre evitar. 

E' muito importante attender ás condições, em 
que se acha a habitação, antes de nos resolvermos a 
habital-a.Se não fôr solidamente construída,se fôr muito 
alta de modo que uma rajada de vento a faça oscillar, 
se não fôr abrigada do lado de terra e não tiver ja-
nellas que olhem para o mar, para que se esqueça ou 
se receba a impressão ruidosa do mar, se não tiver 
as salas elevadas do terreno o sufficieule para se esca
par á humidade, não se deve occupar. 
: . A habitação modelo, como a concebeu Fonssagri-

ves e como a descreve Michelet, teria a forma d'um 
crescente cuja convexidade voltada para o mar largo 
fosse acalentada por a luz do soi, que durante todo o 
dia passeava de janella em janella, e cuja concavidade, 
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abraçando um jardim, fosse abrigada, por os cornos 
do crescente, dos ventos do mar. 

Vestuário. 
O vestuário deve ser considerado em relação á 

qualidade do panno e ao feitio. 
Um fato de lã, merino ou flanella, que preserve 

a creança das mudanças bruscas de temperatura e fei
to de forma que não lhe comprima o corpo de modo 
nenhum, que lhe deixe livres os movimentos do tron
co e membros, satisfaz ás duas condições. 

Entre nós são hoje muito usados os fatos de ma
rinheiro que, alem de graciosos e commodos, satisfa
zem a boa hygiene, se a roupa branca for d'algodâo e 
um colleté de flanella comprido proteger o ventre e os 
rins. 

Exercício. 
O exercício ao ar livre, na praia, os diversos jo

gos, os arcos, a pella, o cricket, o laum-tennis, os 
saltos na corda, tudo que sirva de pretexto para cor
rer e saltar, é de grande proveito para as creanças. O 
primeiro resultado é o augmenlo de frequência e am
plitude dos movimentos respiratórios e a affluencia do 
sangue aos músculos em trabalho, derivando dos ór
gãos esplanchnicos. 

Esta superactividade de respiração e circulação, 
limitada, a principio, á duração do exercício, torna-se, 
porfim, o rythmo normal, causando uma oxygenação 
mais completa do sangue e uma distribuição mais re
gular, mais abundante, do liquido nutritivo nas diver
sas partes do organismo e, por isso, uma maior acti
vidade funccional. 

Os passeios de carro ou de barco, a pesca, con-
veeni ás creanças atacadas de lesões d'ossos ou articu
lações que lhes impedem os movimentos activos. Alem 
da influencia propriamente do exercício, devemos men
cionar a que é devida á intensidade da luz solar e dos 
raios caloríficos. 
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Estes agentes exercem uma acção estimulante ge
ral notável sobre as creançás lymphaticas, se se obser
varem umas certas regras. A exposição aos raios sola
res não deve ser permittida durante as horas mais 
quentes do dia e a cabeça deve ser sempre protegida 
contra a incidência directa. Quando a creança fôr dé
bil, far-se-hão exposições curtas e repetidas que, longe 
de lhe fazerem soffrer os inconvenientes d'uma longa 
insolação, prestar-lhe-hão benefícios incalculáveis. 

A luz solar modifica a superfície cutanea, activa-
lhe a circulação, favorece a renovação molecular e faz 
desapparecer a reserva adiposa do tecido cellular. Con
tribue para o predomínio do systema circulatório san
guíneo, menos absorvente e mais eliminador, sobre o 
lymphatico, favorecendo as trocas nutritivas e conser
vando integra a nutrição. 

A gymnastica simples, mas methodica, por gra
dação anatómica, é de grande vantagem porque desen
volve e fortifica o corpo pela combinação d'esforços 
suaves e enérgicos ao mesmo tempo. 

No hospício de Cette ha um instituto gymnastico 
e nos ospizii italianos todos teem o seu programma, 
rapazes e raparigas; por pequenos que sejam, coratan-
to que saibam andar, aprendem posições e movimen
tos simples e variados, que elles executam sem difi
culdade e sem fadiga. Com esta gymnastica, segundo 
o professor Gamba, de Milão, as exostoses desappare-
cem e os exercícios dos músculos, repetidos, activam 
a reabsorpção dos ossos tumefactos onde se inserem. 

Ba outros exercícios mais violentos, que deman
dam já um certo grão d'energia : 

O exercício de remo, que augmenta a capacidade 
respiratória e o perímetro thoracico e desenvolve to
dos os músculos do corpo. A remada determina um 
esforço, isto é uma expiração ; as inspirações são pro
fundas e rythmicas com o movimento do remo, de 
modo que se elevam de 35 a 40 por minuto. 

A equitação, que é um exercício também muito 
salutar por os esforços musculares múltiplos e incessan-
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tes que necessita. O cavalleiro é obrigado a inspira
ções rythmicas e profundas, que dilatam o peito e 
augmentam a quantidade d'oxygenio fornecido, supe-
ractivando as combustões respiratórias ; alem d'isso 
está sempre sujeito a abalos impressos aos órgãos que 
favorecem a progressão e distribuição dos fluidos nos 
tecidos da economia. 

A esgrima, que põe em acção certos grupos mus
culares. 

A natação, que põe em jogo os extensores e fle
xores dos membros e, como necessita um certo rylh-
mo dos movimentos respiratórios, lodos os músculos 
do tronco tomam parte n'esta gymnastica. Produz ao 
mesmo tempo os effeitos devidos á gymnastica e os li
gados ao banho de mar. 

Os hospícios inglezes teem swemming-baths, gran
des tinas, cuja agua se renova á maré cheia, e que 
servem para o banho dos que temem as ondas, per-
mittindo os exercícios gymnasticos durante o banho 
nos apparelhos suspensos á superfície do liquido. 

Regímen. 
E' rara a integridade das funcções digestivas nas 

creanças escrofulosas; por isso devemos prescrever, 
para alimentação, o leite, ovos, legumes e fructas do 
tempo, peixe, mariscos, ostras e molluscos comestí
veis. Estes últimos são alimentos eupépticos bem to
lerados e facilmente digeridos,, encerram uma quantida
de notável de iodo e chloreto de sódio perfeitamente 
assimilável. 

Fonssagrives (1) diz que costuma recommendar 
o uso das ostras ás creanças fracas, lymphaticas, de 
carnes molles e fazer-lhes beber o liquido que deixam 
sahir quando se abrem; a experiência tem-lhe demons
trado que a acção exercida é muito favorável contra as 
diversas manifestações do lymphatismo. 

(1) Hygiene alimentar. 
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A falta d'appetite é mais accentuada nas crean-
ças ricas, a quem não falta uma alimentação conve
niente ; a pobre, pelo contrario, que foi sempre priva
da d'uma boa alimentação, d'um ar são e que teve um 
excesso de trabalho, sente mais rapidamente a acção 
benéfica do ar e do alimento; o appetite vem, a diges
tão regularisa-se, as forças augmenlam e a saúde ó 
ivcuperada. 

Quando as vias digestivas melhoram podemos 
prescrever as carnes, o vinho e mesmo o óleo de fíga
do de bacalhau, que em Berck se faz ingerir em gran 
de quantidade. 

Scmno. 
As creanças precisam d'um tempo bastante longo 

para o somno, dez a doze horas segundo a idade ; de
vem dormir durante a noute para que reparem as for
ças e recomecem no dia seguinte os exercícios. 

As vigílias arruinam-lhes a saúde; devem deitar-
se cedo para se levantarem com o sol e darem o seu 
passeio matutino na praia. 

* * * 

Acclimação. 
O ar do mar actua, como a agua, excitando; é, 

por isso, necessário estar prevenido para as impres
sões do novo meio, acclimatar-se ; é conveniente evitar 
a praia durante os primeiros dias. passear de prefe
rencia para o interior. 

Depois de acclimatados á atmosphera marítima é 
que os banhistas devem iniciar o uso dos banhos. O 
primeiro será uma immersão simples e rápida a que 
se seguem dous dias de descanço; durante uma sema
na as immersóes, sempre rápidas, serão em dias alter
nados e, passado este espaço de tempo, podem ser 
diárias e de alguns minutos de duração. 

E' necessário attender ao numero e duração dos 
banhos; porque o abuso em qualquer dos casos pôde 



49 

ser causa, por fadiga geral da economia que não rea
ge, de congestões, hemoptysies e accidentes do appa-
relho digestivo e systema nervoso. 

Todos os que fazem uso da medicação marítima 
não devem despresar estes conselhos. Dutrouleau, nos 
Annaes da Sociedade d'Hydrologia, diz que a infância 
é a idade em que se estabelece mais facilmente a to
lerância para os climas mais enérgicos e em que a 
sensibilidade mesmo exaltada, quando ligada ao lym-
phatismo e á escrófula, se calma mais promptamente 
por agentes hygienicos, que seriam excitantes para 
outra qualquer idade. 

A utilidade destas precauções deduz-se da pró
pria acção do banho. A superactividade das funcções e 
o vigor dos orgã is devem eslabelecer-se progressiva
mente, gem ruído e sempre vigiados por a arte para 
que o cérebro não seja atacado por a cephalalgia, por 
a meningite; o coração por as palpitações, por a synco
pe, por a febre marítima; os pulmões por as conges
tões, por as hemoptysies; o apparelho digestivo por o 
embaraço gástrico; ernflm para que não se sintam os 
efíeitos que Van-Merris tinha em vista quando disse: 
la médication marine est une arme à deux tranchants 
qui blesse celui qui ne sait pas s'en servir. 

* * * 

O relatório do doutor Arma ingá ud, no Congresso 
d'Associaçao medica italiana, em 1876, terminava por 
um artigo que se refere á hygiene depois do uso da 
medicação. 

Esse artigo diz: «imporia, depois da cura das 
creanças, para completar a obra dos senatoria maríti
mos e para evitar recidivas; assim como a volta da 
diathese transformada em tuberculose na adolescência, 
tirar do meio urbano e industrial o maior numero pos-
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sivel d'essas victimas e procurar os meios práticos de 
o occupar nas profissões marítimas ou agrícolas.» (1) 

A acção do tratamento, continuando-se ainda de
pois de acabados os banhos, pôde ser dotada d'uma 
energia nova recorrendo-se, ao fim d'um anno, a outra 
estação. Esta energia pôde ser renovada todos os an-
nos por o mesmo processo; esta pratica sancciona de 
nm modo scientifico o habito que teem muitas famí
lias d'irem lodos os annos a banhos com um fim sim
plesmente hygienico. 

O melhor meio de consolidar uma cura obtida 
pela medicação marítima, de a tornar definitiva e du
radoura, é repetir as estações de banhos, quando não 
se possa habitar sempre as praias. 

(1) Les institutions sanitaires en Italie. 



CAPITULO V 

Etiologia da escrófula 

La scrofule est à Ia deuxième enfan
ce ce que la tuberculose est à l'âge 
adulte et le cancer à la vieillesse; elle 
est le produit de toutes les misères 

r,\C:■■', '■?;* ' physiques et morales. 

I.^'i '''Y' Prof. Chauffard (Bulletin de l'Aca
démie do Médecine). 

Nos capítulos precedentes tentamos estudar os 
agentes da medicação marítima, o seu modo d'appli
cação e a acção exercida sobre o organismo. Entrare
mos agora na parte clinica d'esté estuda, fazendoa 
preceder d'algumas considerações sobre a etiologia da 
escrófula. 

Não nos occupamos da natureza, porque as di
vergências dos clínicos alimentadas por as diversas 
doutrinas, dystrophia constitucional, vicio de nutrição, 
temperamento mórbido, tuberculose atlenuada etc., le
vamnos á conclusão de VanMerris: «on ne sait plus 
rien de la scrofule, ni ce qu'elle est, ni ce qu'elle 
n'est pas, ni où elle commence, ni où elle finit.» 

A etiologia, como a pathogenia, da escrófula é 
ainda, em parte, um segredo. 

Para os clínicos tudo o que é causa de fraqueza 
pôde figurar na etiologia da escrófula, comtanto que o 
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organismo offereça um terreno de cultura conveniente, 
favorável ao desenvolvimento da doença. 

Este terreno é a diathese escrofulosa, é a doença 
mesma; dáse como causa, aquillo para que se procu
ra causa. 

A escrófula pôde ser hereditaria ou adquirida. 
A idade e o sexo teem alguma influencia no appa

recimento da doença. 
As escrófulas são essencialmente doença das 

creanças. A explicação d'esté facto est') em se ■ o sys
tema lymphatico o mais lesado e na sua maior activi
dade nas primeiras idades. As glândulas lymphalicas 
das creanças são comparativamente de maior volume 
que as dos adultos; nos ,velhos, á menor actividade 
do systema, corresponde uma diminuaçãò de volume 
das glândulas. 

As estatísticas de Balman mostram que 76% dos 
casos se deram na edade de 2 a 15 annos. Tyler 
Smith e Hueter dizem que dous terços dos casos se 
dão antes dos doze annos. Treves em 509 casos reco
lhidos no hospício de Margate notou que o maior nu
mero das manifestações escrofulosas se deram entre 5 
e 14 annos. 

As escrófulas apparecem também entre os 20 e 
30 annos; n'esta idade é a mulher que, com mais 
frequência,, é atacada e as manifestações são, quasi ex
clusivamente, ganglionares. 

No exercito, onde a escrófula lavra com bastante 
intensidade, é a idade dos recrutas que absorve quasi 
todos os casos. Michel Levy notou a grande analogia 
que existia entre as doenças dos soldados novos e as 
das creanças e explicavaa por a idade pouco adean
tada dos recrutas e por a vida da caserna, que é com
parável, por muitos motivos, á das escholas e asylos. 

A esta similhança completa das affecções juntase 
a similhança do tratamento e dos resultados obtidos, 
que justifiei o seguinte periodo de Amat: «Il est un 
groupe spécial de la population française que la patho
logie nous permet de considérer comme composé d'en
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fants: c'est la population militaire, dont les maladies 
affectent le plus souvent le caractère infantile.» 

A edade avançada, porém, não escapa á doença. 
James Paget foi o primeiro que descreveu a «senile 
scrofula» e o doutor Bourdelais (1) refere 16 casos 
em que as edades eram: um de 41 ;• outro de 57; 5 
entre 60 e 70; 7 entre 70 e 80; e dous em eclade su
perior a oitenta annos. 

As mulheres pagam maior tributo á escrófula em 
virtude da sua vida sedentária. Fazei-as trabalhar no 
campo, diz Bouchardat, mandai para casa os homens 
e a ordem de frequência inverter-se-ha. 

Os 509 casos recolhidos por Treves (2) eram dis
tribuídos da forma seguinte: 

Ganglios 
Ossos 
Articulações 
Outras 

248 261 

Na mulher, por aqui se vê, são mais frequentes 
as manifestações ganglionares e nos homens as articu
lares devido talvez, n'estes, á maior exposição aos 
traumatismos. 

As pesquizas de Bourdelais mostram que a escró
fula senil é mais commum na mulher. 

Escrófula hereditaria. 
Van-Merris aponta como sendo causa de escrófu

la a insalubridade dos pães motivada por a escrófula, 
a tysica. o cancro, a syphilis, o alcoolismo. 

Homens MulheroE 
66 89 
75 77 
86 57 
21 38 

(1) Sur quelques observations de scrofule chez le vieil
lard. 

fl) Scrofula and its gland diseases Frederick Treves, 
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Os casamentos prematuros ou consaguineos, a 
idade avançada dos pães, os excessos genésicos, são 
outras causas apontadas mas que ainda não produzi
ram effeito, que demonstrem a acção que são capazes 
d'exercer. 

A escrófula dos pães é um factor etiológico de 
menos importância que a tysica. 

A mãe é, na maioria dos casos a affectada e a 
transmissão da doença dáse sem uniformidade algu
ma. A. mãe pôde ter uma adenite e ao filho sobrevir 
uma arthrite fungosa ou carie vertebral ou o lupus. 

O atavismo notase, ás vezes, na transmissão d'es
tas doenças. Frederick Treves menciona um facto em 
que a avó morre tysica, a filha goza saúde invejável e 
a neta é manifestamente escrofulosa. 

A doença faz, ás vezes, uma selecção tão irregu
lar nos membros d'uma família que foge a qualquer 
explicação. Se a família se compõe de seis ou oito 
pessoas, não é raro encontrar uma só creança affecta
da. A's vezes os mais novos são mais escrofulosos do 
que os mais velhos, outras vezes observase o contra
rio. 

Esta selecção, se muitas vezes é inteiramente inex
plicável, algumas depende de modificações na saúde 
dos pães, do meio, da alimentação. O caso citado por 
Kennedy, no seu livro intitulado «Natural selection in 
scrofula,» affirma essa dependência: um aldeão reme
diado casa com uma mulher cheia de saúde que lhe 
dá dous filhos robustos; em seguida é atacado pelo 
rheumatismo que se prolonga muito e o deixa na 
miséria, nascendo, durante este tempo, outros dous 
filhos infesados, rachiticos e por fim escrofulosos, mas 
a saúde volta, trazendo comsigo um bem estar relati
vo, e o quinto filho ■ é tão robusto como os dous pri
meiros. 

Perrochaud, com a sua grande pratica no hospi
tal de BercL averiguou da maneira mais positiva que 
dous terços das creanças escrofulosas teem por ascen
dentes umas tuberculosos outras escrofulosos. 
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Lugol affirma que metade dos indivíduos escrofu
losos descendem de tuberculosos. 

Treves diz que investigou detalhadamente a histo
ria da família de 65 escrofulosos e obteve o resultado 
seguinte: em 27 casos não conseguiu descobrir vestí
gio de tubérculos em nenhuma pessoa de familia; trez 
outros eram devidos á tuberculose do pae e seis á da 
mãe; os restantes desanove, se tinham pae e mãe isen
tos da doença, contavam nos parentes do pae dez mor
tes e nove nos da mãe. Estes números parecem indi
car que a maior potencia é a tuberculose do pae. 

Deligny affirma que a doença do pae exerceu sem
pre uma influencia mais desoladora nos filhos que a 
da mãe. 

Poderão outras doenças, além da tuberculose e da 
escrófula, dar origem á escrofulose nas creanças? 

Para Treves é a syphilis a única ; as outras men
cionadas, havendo uma investigação cuidada, encobrem 
ou manifestações escrofulosas na juventude dos pães, 
cujos vestígios desappareceram>, ou em alguns dos mem
bros da familia. 

O mesmo patfaologista cita o seguinte caso: n'umá 
familia o mais novo dos filhos era escrofuloso; os pães 
e os parentes não contavam caso algum de tubercu
lose ou escrófula, mas, passado um mez, manifesta-se 
na mãe tuberculose pulmonar. 

Escrófula adquirida. 
A escrófula pôde desenvolver-se n'uma creança 

cujos pães eram saudáveis, sob a influencia de condi
ções accidentaes, mas d'acçâo prolongada. 

N'estas flliam-se todas as más condições hygieni-
cas que, alterando a principio a nutrição geral, arras
tam a miséria physiologica : a amamentação insufficient 
te, artificial ou de má qualidade, má alimentação, tra
balho physico prematuro e excessivo etc.. 

A escrófula é mais commum em algumas regiões 
do globo du que em outras; a zona temperada conta 
um numero de escrofulosos superior ás outras. Nos cli-

6 

• 
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mas frios e húmidos o desenvolvimento da doença é 
mais considerável não só por o frio e a humidade em 
si, mas também porque, para lhes evitar a acção, é 
dentro de casa onde se passam os dias, realisando as
sim a condição aceita por todos como causa principal 
— a accumulação e a viciação do ar. 

«A viciação do ar, diz Baudelocque,é a causa que 
se encontra sempre ou isolada ou reunida a outras cuja 
acção é secundaria». 

Alguns auctores concedem a certos mezes do anno 
e a certas estações alguma influencia na producção da 
doença. Phillips e Lugol affirmam que é na primavera 
que apparecem mais vezes as manifestações escrofulo
sas. Tyler Smith cita os mezes de abril, maio, outu
bro e novembro como os de maior fertilidade mór
bida. 

A falta d'intensidade luminosa dá aos tecidos uma 
côr descorada, baça, devida á falta d'excitaçao tónica, 
que os raios luminosos e chimicos dão aos tegumen
tos, e é favorável á producção da doença. 

A causa secundaria mais importante para a pro
ducção da escrófula é a viciação habitual da atmosphe-
ra que se respira ; o desenvolvimento d'esta doença é 
constantemente precedido da demora prolongada num 
ar não sufficientemente renovado. 

O ar não é só um composto chimico de elemen
tos sempre similhantes e determinados, é também um 
vehiculo d'elementos orgânicos e inorgânicos, de poei
ras de différente natureza. Entre os elementos orgâni
cos os mais prejudiciaes são os que resultam da vicia
ção do ar por accumulação d'individuos. 

O ar, n'estas condições, mal oxygenado, prejudica 
o funccionamento e o desenvolvimento dos pulmões, 
satura-se d'humidade, impedindo as exhalações pulmo
nar e cutanea, e priva-se de luz roubando ao orga
nismo a influencia benéfica do estimulo luminoso. 
Como consequência, vem a nutrição viciosa, a assi
milação» imperfeita, a sobrecarga e irritabilidade dos 
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vasos lymphaticos, além do envenenamento mutuo por 
o ar ruminado por différentes pulmões. 

Baudelocque liga tal importância á alteração do ar 
que quasi a torna exclusiva. Por toda a parte, diz elle, 
onde ha escrófulas, esta causa existe, e por toda a 
parte onde existe ha escrofulosos: quando falta, a es
crófula falta também. 

Não é necessário que se viva sempre n'este meio 
viciado, basta que o respiremos algumas horas todos 
os dias. 

Para Van-Merris a hereditariedade e a viciação at-
mospherica traduzem toda a etiologia da escrófula. 

Não se deve entender por isto que as outras con
dições hygienicas desfavoráveis não tenham influencia 
na génese da escrófula : estas condições, enfraquecendo 
o individuo, criam a receptividade mórbida, mas é du
vidoso que possam só de per si gerar a escrófula. 

* 



CAPITULO VI 

Acção therapeutioa da medicação marítima 

Be tous les groupes pathologiques 
qu'on peut soumettre à l'action puis-
saute des bains de mer, les scrofules 
sont certainement celui qui réclame 
cette medication de la manière la 
plus absolue. 

Dr. Marin (Mémoires de Médecine 
militaire). 

Não se pôde dizer que a medicação marítima seja 
o tratamento especifico da escrofulose, porque os pro-
ductos anatómicos iniciaes ou terminaes, escrofuloma 
ou tubérculo, escapam á sua acção directa ; mas é um 
agente precioso para a tornar latente," para impedir as 
suas manifestações mórbidas e, quando estas tenham 
apparecido, para dar vitalidade aos tecidos, para lhes 
dar a energia necessária para reagirem de qualquer 
modo. 

E' evidente que não tem o poder de resuscitar as 
partes mortas ou seriamente atacadas, mas, n'este caso, 
prepara o organismo para a intervenção cirúrgica, col-
loca-o nas melhores condições para resistir á operação 
e ás suas consequências. 
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§ 1.° DlATHESE ESCROFULOSA 

Seja qual fôr o valor que se ligue ao termo dia-
these escrofulosa tem a sua indicação therapeutica ca
pital no augmento da vitalidade orgânica. 

Esta indicação ó o triutapho da medicação marí
tima. 

Aos medicos que não depositam grande confiança 
no poder d'estes modificadores combinados, que cons
tituem o tratamento marítimo, para algumas manifesta
ções locaes da escrofulose, não lhes passa por a idéa 
negar a acção surprehendente, maravilhosa, que elles 
exercem na reconstituição geral do organismo. 

«La mer alors, diz Arnould, dénoue les liens qui 
entravaient la croissance, elle rafermit les fibres des 
tissus, corse la constitution et fait renaître la virilité et 
la fécondité qui s'en allaient dans le faux semblant». 

Van-Merris, reconhece dous modos de ser da cu
ra ; ou as melhoras sobreveein insensivelmente ou por 
exacerbações successivas, salutares e sem perigo. 

A duração do tratamento, se não deve compre-
hender a existência inteira, deve, pelo menos, ser suf-
ficientemente prolongada. A lucta deve ser permanen
te e de todos os dias, assim o exige a força do adver
sário. E\ sobretudo, uma obra d'hygiène, é por conse
guinte uma obra de tempo; o tempo é um dos princi
pals elementos de successo. 

Mais se deve esperar da medicação quando sejam 
submetlidos a ella creanças cujos antecedentes heredi
tários, certos estados mórbidos ou o habito externo fa
çam suspeitar a existência da diathese que ainda não 
se exteriorisou. 

Os italianos querem, antes de mais cousa alguma, 
que os seus ospizii sejam prophylacticos, que previnam 
as manifestações da escrófula e os americanos do Nor
te organisam excursões diárias no mai' para as crean
ças de peito. 

Se o doente está de tal forma debilitado que nao 
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pôde supportai- qualquer outro modificador a atmos-
phera marítima dar-lhe-ha a força necessária para rea
gir. Muitas vezes só a atmosphera basta para produ
zir n'um doente franzino, nervoso, irritável, um ver
dadeiro estado febril, a febre marítima, que se caima 
ao fim d'algum tempo para dar logar á influencia be
néfica do iratamento. 

E' claro que ha doentes de tal modo minados 
pela diathese, em que os banhos não teem acção, como, 
de resto, medicação alguma. 

A's vezes á viciação orgânica determinada pela 
diathese juntam-se os effeitos perniciosos d'outras 
doenças, como o sarampo, a varíola, a coqueluche, a 
febre typhoide, que ou determinam a apparição de 
symptomas escrofulosos que não se tinham manifesta
do, ou a exacerbação d'aquelles com que já luctava o 
organismo. 

A estes casos ainda a atmosphera marítima esten
de os seus benefícios, torna as convalescenças francas 
e isentas de complicações; devendo especialisar-se a 
coqueluche que se cura com uma rapidez maravilhosa. 

§ 2.° ESCROFULIDES 

Foi Bazin, que inventou o termo «escrofulide» 
para designar as affecções escrofulosas das mucosas; 
hoje estende-se a denominação ás dermatoses, ás affe-
ções culaneas, como parece affirmal-o o facto de serem 
incluídas no mesmo capitulo, e sob aquella designação, 
umas e outras. 

Van-Meiris só poude reunir 55 casos de affecções 
escrofulosas cutâneas em 1062 de manifestações da 
diathese, o que equivale a 5 %• 

Esta percentagem não representa de modo ne
nhum a proporção d'esta espécie d'affecçoes relativa
mente ao conjuncto de todas as outras; representa ape
nas as que foram submettidas ao tratamento marítimo. 
O numero das que não o são (leve ser considerável ; 
porque não só a reputação de que o mar gosa é má, 

I 
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mas também os especialistas e as aguas mineraes en-
treteem e curam parte d'ellas. 

Os resultados cia medicação marítima nas escrofu-
lides benignas são surprehendentes : de todas as ma
nifestações são estas as que teem melhor percentagem. 

«Coisa notável, diz Van-Merris, são as doenças 
cutâneas, isto é as mais rebeldes de todas, que dão o 
mais bello algarismo de successos de todas as nossas 
estatísticas». 

N'um total de 55 casos o resultado obtido foi de 
28 curas e 17 melhoras ou metade curas e mais d'um 
terço de melhoras, o que prefaz a percentagem de 82. 
Dos ÍO restantes não houve nenhum peorado. 

Gazin, que só tratou 13 casos em Berck desde 1869 
a 1882, menciona M curas ou 84,6 °/o. 

A acção do tratamento ou se exerce d'um modo 
insensível até ás melhoras ou se não nota durante um 
mez ou seis semanas mudança alguma no estado do 
doente e, de repente, sobrevem um impulso inflamma-
torio, que é o symptoma premonitório da cura. A in
tensidade da inflammação sendo grande torna a doença 
perfeitamente aguda com secreções abundantes; este 
inconveniente, que se remedeia, é contra indicação pa
ra alguns medicos. 

Van-Merris diz que os banhos geraes, como mais 
excitantes, devem ser, em geral, applicados com uma 
certa reserva e excluídos nas affecções sécrétantes. As 
estações devem ser menores e interrompido o uso dos 
banhos de quando em quando e todas as vezes que 
haja um impulso inflammatório, leve que seja. O uso 
da agua do mar em pensos ou internamente deve ser 
proscripto. A vida na praia, em plena atmosphera ma
ritima, è um dos principaes agentes da cura. 

Nas praias em que o choque das vagas é pouco 
violento e a temperatura elevada, nos são necessárias 
tantas precauções. 

As affecções malignas, entre as quaes se contam 
as diversas formas de lupus, se não são curadas exclu-
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shamente .por a medicação, SM-R'C por esta com o au
xilio d'outros meios. 

Challe falia de duas creanças curadas de lúpus 
erythematosocom o tratamento seguinte: duches d'agua 
do mar de le" a 20" na região doente duas vezes por 
dia, durante quinze dias; ao fim d'esté tempo foram 
substituídas por pinceladas d'oleo de zimbro e appli
es ção. de pomada de biiodeto de mercúrio. Óleo de fí
gado de bacalhau em alta dose durante todo o tempo. 

Escrofulides mucosas. 
Ophtalmias escrofulosas. — As ophtalmias es

crofulosas nas estatísticas dos hospícios marítimos 
teem também uma percentagem que não traduz fiel
mente a sua frequência absoluta como manifestação 
diathesica. A percentagem, que é de 3,3 % n a s 

estatísticas de Berck, seria maior se o tratamento 
local de coUyrios e pomadas não as fizesse desappa-
recer facilmente por algum tempo permittindo-lhes, é 
claro, recidivas constantes. O doente, que se deu bem 
com a medicação, não pensa n'outro género de cura e 
o medico a quem ella se deve não o manda usar dos 
banhos, porque é crença da maior parle que são mais 
prejudiciaes do que -úteis. 

J. Simon, entre muitos outros, contraindica a me
dicação marítima : «a acção permanente do ar livre, diz 
elle, do sol, da humidade e do vento, longe de benefi
ciar, exacerbará a lesão fazendo-a voltar ao estado agu
do e arrastando as mais funestas consequências». 

Beer* ophtalmologisla austríaco, affirma que, em 
Vienna, em cem creanças com aftecções d'olhos, no
venta teem a symptomatologia da ophtalmia escrofu
losa. Em Paris a natureza escrofulosa da affecção no-
ta-se nos 3/i das creanças. íías grandes cidades alle-
mães 9S % dos casos teem a mesma etiologia. A. In
glaterra, a Bélgica, os Paizes-baixos, a Italia, dão a mes
ma percentagem. 

Van-Merris diz que das estatísticas ofBciaes re
sulta que o numero de indivíduos totalmente cegos na 
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Europa se eleva a 320:000 e calculou-se que 2/3, isto 
é, 212:000 deviam a sua cegueira, á escrófula. Este nu
mero seria prodigioso se representasse todas as affee-
ções oculares. 

Nos primeiros tempos de Berck o relatório de 
Bergeron contraindicava a medicação, mas três annos 
depois a estatística de Houzel dava 17 oplilalmias cu
radas nas mesmas creanças a que se referia o primeiro. 

Por isto se vê que é sempre a questão de tempo 
que predomina : ao período de exacerbação, que faz pas
sar a affecção chronica ao estado agudo, segue-se um 
período d'evoluçâo regular para a cura. Esta acção é 
devida á transformação geral do organismo; jj Uus-
sell e Ware a explicavam assim. 

Gazin diz que muitas creanças mandadas para o 
hospício de Berck com uma blepharite ou conjunctivae 
a par d'uma outra lesão escrofulosa principal, para a 
qual é dirigido o tratamento, ficam livres das manifes
tações oculares ao fim de pouco tempo. «A agua e o 
ar, diz elle, são. egualmente vantajosos tendo por au
xiliar o tempo» ; em outros termos, a modificação lo
cal é consequência da transformação geral impressa ao 
organismo. 

Van-Merris affirma que, aparte a influencia geral 
na economia, os banhos teem uma acção local propria, 
a acção irritante sobre as membranas do olho, neces
sária para fazer passar a ophtalmia ao eslado agudo. 
Esta irritação não diffère d'aquella que, como depois 
veremos, se produz nas affecções ganglionares e abces
sos, senão na sua maior energia, explicada por a tei 
nuidade e vascularidade da pelle que cobre o globo ocu
lar e por a composição propria d'estes órgãos. 

A prudência do clinico encarregar-se-ha de vigiar 
a inflammação, para que não passe alem dos limites 
compatíveis com uma acção resolutiva ; se a inflamma
ção não se limita aos invólucros do olho e passa ás 
membranas proprias é urgente suspender o tratamento 
marítimo, põr o órgão iuflammado ao abrigo de qual
quer irritação, conservalo em repouso por uma ata-
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dura compressiva e empregar um collyrio de borato de 
soda ou instillações d'atropina. D'outro modo sobre
vem a cachexia ocular : á kératite, acompanhada ás ve
zes d'ulceras e abcessos da cornea, succedese a per
furação d'esta e a queda purulenta do olho. 

Louis Amat diz que a acção da luz do sol e do 
reflexo na praia sobre as ophtalmias chronicas, estimu
lando levemente o órgão, favorece a vinda do seu func
cionamento normal. 

A acção local do ar e da agua do mar aprovei
tada com melhodo e insistência presta grandes serviços, 
como provam os casos citados por Grellois e Raoult. 
Grellois com loções frequentes d'agua do mar ap
plicadas nas pálpebras e no nariz auxiliou os banhos 
de mar na cura d'uma reunite e blepuarile chronicas 
e d'uma ophtalmia escrofulosa. Raoult tratou uma ble
pharite chronica obtendo ■melhoras consideráveis e uma 
keratoconjunctivite dupla com oedema palpebral e opa
cidade de corneas, conseguindo o desapparecimento 
quasi completo da conjunctiva e a transparência das 
corneas. 

Os resultados favoráveis obtidos por VanMerris 
em 33 casos sobem a 26, isto é, a 3/4, ficando um quar
to que corresponde ao mesmo estado. 

Escrofulides do nariz e fossas nasaes. 
Estas aífecções são muito pouco frequentes iso

ladas, ainda assim apparecem como epiphenomeno d'ou
tras lesões escrofulosas. 

VanMerris faz menção de quatro casos d'ozena e 
um de coryza chronico, das estatísticas de Berck, que 
não melhoraram sob a influencia do tratamento; mas, 
analysando o motivo da falta de successo, contrapõe a 
este corysa chronico, que nem sequer melhorou, um 
caso de corysa chronico com coujunctivite completa
mente curado durante uma estação balnear. 

Dos quatro casos d'ozena um não era de nature
za escrofulosa e os outros três, attribuidos a caries, ós
seas, não teriam sido rebeldes á medicação se esta li
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vesse sido mais prolongada e ajudada por « a trata
mento local que iria provocar a exacerbação, que mar
ca o começo do período de reparação. 

As duches, como tratamento local, dão maravi 
lhosos resultados, limpando a cavidade nasal do muco, 
pus e crostas, á medida que se vão formando. 

Ha casos, porém, em que o ozena é antigo e tem 
produzido estragos consideráveis nos ossos, sendo ne
cessário recorrer ás cauterisações repetidas de nitrato 
de prata, ao galvano-cauterio ou á extracção dos ossos 
cariados ; ainda, n'estes casos, as lavagens e injecções 
feitas com agira do mar teem uma utilidade reconhe
cida ; antes, preparando o terreno em que se tem de 
operar, depois, servindo <nos pensos que teem de ser 
applicados. 

Lesões escrofulosas do ouvido. 
Do mesmo modo que nas do nariz, nas estatísti

cas, um certo numero d'estas affeoções são incluídas 
nas affecções da pelle e coiro cabelludo e outras nas 
lesões ósseas. 

Os successes contam-se por 42 %. 
As inflammações do canal, propriamente ditas, 

são otites externas simples, melhoradas ou curadas 
sem difficuldade, ou otites internas e medias com per
furação da membrana do lympano, que Gearam esta
cionarias. Não devemos extrauhar este resultado por
que, mesmo que a medicação conseguisse fazer cessar a 
otorrhea, não poderia produzir substancia que restau
rasse o tympano da perda que soffreu. 

A medicação dá resultados admiráveis nas otites 
catarrhaes, que se alternam sem cessar com as ophtal-
mias e corysas nas creanças escrofulosas e que tão de
sastrosas s&o, quando se assenhoreara do organismo. 
A doença desapparece como que por encanto, ás vezes 
só sob a influencia do tratamento geral. 

A medicação marítima, á medida que fornece 
maior vitalidade ao organismo, modiica a natureza do 
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corrimento, tornando-o cada vez mais mucoso, e por 
fim fal-o desapparecer de todo. 

Não devemos esquecer que, em geral, o tympano 
das creanças atacadas d'otite não tem a elasticidade do 
estado normal ; é necessário, por isso, haver um certo 
cuidado em preservar o ouvido-do choque directo das 
ondas por meio d'uma bola d'algodao. 

Amat diz que a influencia da atmosphera e a sua
ve insolação d'uma praia temperada é mais vantajosa 
no ponto de vista da restauração geral e deve ser pre
ferida, n'estes casos, á acção hydrothe-rapica do banho 
de mar. 

Gaudet e Quissac attribuem aos banhos de mar a 
propagação da inflammação dos ouvidos ás meninges. 
Van-Merris diz que, ainda que reconheça a vantagem 
que ha para o medico em estar prevenido da possi
bilidade do accidente, não encontrou ainda um caso* 
causado directamente por a agua do mar. 

Áffecções bucco gutturaes. 
A lingua e a bocea propriamente dita parecem go-

sar d'uma immunidacle absoluta, porque os clínicos não 
mencionam factos, em que fossem atacadas, mesmo ha
vendo grandes estragos nos órgãos visinhos. 

As anginas escrofulosas profundas, que determi
nam perdas de substancia do véo palatino, das fossas 
nasaes, chegando a perfurar a abobada, são muitíssimo 
raras nas creanças e conservam-se refractárias, é claro* 
á medicação marítima. 

As anginas catarrhaes simples, as granulações da 
garganta e as hypertrophias das amygdalas apparecem 
com mais frequência comoepiphenomenos d'outras ma
nifestações escrofulosas e cedem facilmente á medica
ção marítima applicada sob a forma de banhos, du
ches, compressas frias e gargarejos repetidos. 

A hypertrophia d'amygdalas, sendo muito antiga 
e considerável, para ceder ao tratamento é necessário 
recorrer á cirurgia. Van-Merris, n'estes casos, faz a 
ablação do órgão ou logo no principio da estação, ap-
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plicando em seguida os banhos, ou na occasião da par
tida quando a condensação do tecido obste a qualquer 
hemorrhagia. 

Affpcções das vias respiratórias. 
São comparativamente pouco conhecidas as mani

festações da diathese n'esta parte do organismo, com
ludo as inflammações catarrhaes laryngobronchicas, Ira ■ 
che„bronchicas e bronchicas atacam frequentes vezes 
os escrofulosos com tenacidade produzindo alterações 
profundas, d'uma gravidade extrema, que podem, pro 
pagandose aos lóbulos pulmonares e ulcerandoos, ser 
causa da phtysica escrofulosa de Jaccoud. 

As creanças minadas por estas affecções não são 
enviadas a uso de banhos, talvez por se snppôr que a 
excitação propria da ngna, o frio, o vento è a humida
de eram sufficientes para as motivarem, quanto mais 
para as aggrava rem. 

Este facto não se dá. Os medicos, que exercem 
clinica nas povoações banhadas pelo Mediterrâneo, des
de muito fazem notar que ahi as bronchites, raras e 
benignas, se curam com extrema facilidade. O Dr. 
Perrochaud diz, nos seus relatórios, que as doenças 
do apparelho respiratório são verdadeiramente exce
pcionaes em Berck. Cazin confirma o que diz Perro
chaud. 

Alem da acção prophylactica da atmosphera ma
rítima é incontestável a sua acção curativa: não é só 
a modificação geral impressa ao organismo, é também 
o effeito tónico exercido por a atmosphera marítima, 
aspirada constantemente, sobre a mucosa respiratória. 

VanMerris attribue a maior acção á introducção 
dos elementos marinhos na economia por os órgãos 
doentes; se augmentasse, dentro dos limites possíveis, 
a quantidade dos elementos postos em contacto mais 
favorável seria essa acção, 
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Affecções das vias digestivas. 
Estas ainda são menos conhecidas que as do ap-

parelho respiratório. 
Ha porém uma parte do tubo digestivo que me

rece niPTição especial, porque são visíveis ahi as ma
nifestações disthesicas. E' a região ano-rectal. 

A mucosa d'esta parte pôde ser a sede d'um ca-
tarrho ou d'uma forma d'escrofulide grave, que faz 
lembrar o lupus. O catarrho é o mais frequente nas 
creanças e a medicação marítima, por a facilidade de 
todas as applicações e de toda a qualidade de pensos, 
dá grandes resultados. 

Affecções dos órgãos genito-urinarios 
A prega inguinal e o escroto são á sede de escro-

fulides exsudativas, entre as quaes predominam o ery
thema e o eczema. 

Nos soldados enviados a uso de banhos para Dun-
kerque ha grande numero d'estes casos que são attri-
buidos, á parte a d'athese escrofulosa, ao attricto e fal
ta d'aceio. Uma estação de banhos, auxiliada por os 
pensos locaes e loções d'agua de mar, basta para as 
fazer desapparecer. 

Este mesmo tratamento dá prompto resultado na 
herpes e no catarrho da mucosa da glande e do pre
púcio. 

O catarrho da mucosa uretral, a Menorrhagia es
crofulosa de Bazin, cede facilmente ao uso dos banhos, 
mesmo sem tratamento local. 

Grande numero das creanças escrofulosas recolhi
das no hospital de Berck, quando chegam, são affecta-
das de incontinência d'ourina: dous mezes d'estaçâo, 
um banho e um copo d'agua do mar quasi todos os 
dias, debellam a infermidade. 

Ha ainda o testículo tuberculoso como manifesta
ção da diathese escrofulosa. 

Van-Merris recolheu dez casos nos quaes houve 
2 completamente curados, e a fistula convertida em ci
catriz adhérente depois da eliminação da massa caseo-
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sa, e 7 seguiram a soa evolução para uma terminação 
semelhante, á medida que se operava a toniflcação do 
organismo. 

As do sexo feminino são análogas às do masculino 
mas mais frequentes. 

As mais importantes são as das mucosas da vul
va, da vagina, do collo e corpo do utero 0 teem por 
symptoma commum a leucorrhea. Nas meninas a mais 
frequente é a vulvite ; o corrimento da mucosa pôde 
passar a sen>purulento ou purulento. 

As ulcerações, que por vezes se formam, sendo 
observadas e descriptas por Courty, mereceram-lhe o 
seguinte periodo: «enconlram-se nos doentes essencial
mente escrofulosos, não parecem poder ligar-se a ne
nhuma outra causa e curam-se só sob a influencia d'um 
tratamento anti-escrofuloso». 

A etiologia de todas estas affecções resumindo-s© 
na fraquesa, fadiga, na costura á machina, nas corri
das, na dança, na incúria e falta de aceio não basta 
para dar a rasão da sua grande frequência, se não as 
filiarmos na diathese escrofulosa. 

Admittida a sua analogia com as outras manifes
tações catarrhaes escrofulosas e verificada a sua fre
quência nas pessoas que vivem longe das praia e a 
sua extrema raridade nas povoações costeiras, a bal-
neotherapia marítima deve exercer sobre ellas uma gran
de influencia, não só por a reconstituição geral do or
ganismo, mas também por a acção tónica local sobre 
os tecidos e órgãos doentes. 

§ 3.° ADENOPATHIA ESCROFULOSA 

Esta lesão é, a maior parte das vezes, consecuti
va ás escrofulides. A irritação da pelle, da mucosa, 
dos vasos lymphaticos superíiciaes, propaga-se então 
directamente ao systema lympbatico-ganglionar. 

Representam kft dos casos das affecções escrofu
losas segundo estatísticas de Berck, na quasi totalida
de adenites cervicaes, 
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O exercito francez dá a percentagem de 63, quasi 
2/3 dos casos; mas não se deve dar credito a este nu
mero porque as nffecções mais graves isentam do ser
viço militar. 

A influencia da medicação marítima n'estas affec-
ções varia segundo o período da doença. 

O dr. Van-Merris limita trez períodos na sua evo
lução : de endurecimento, de inflammação e de sup-
pu ração. 

A influencia manifestamente salutar da medicação 
no primeiro periodo, em que se obtém uma percenta
gem de 80 curados e 13 melhorados, e no terceiro, 14 
curados e 81 melhorados, liça nulla e chega a ser mes
mo prejudicial no segando periodo como o mostra o 
caso d'um doente affectado de engorgilamentos gan
glionares, a quem sobrevinha um phlegmon, de evolu
ção rápida terminando na suppuração, a cada banho que 
tomava. 

A estatística de Borck devida a Bergeron, que nos 
dá curas em 92 % dos casos, não faz selecção nos pe
ríodos. Van-Merris menciona 20, o °/o de curas e 56 % 
de melhoras no exercito, no hospital de Dunkerque, 
mas não faz também a divisão em períodos. Challe em 
23 casos só obteve successos. 

A differença que se nota na percentagem de Berck 
e Dunkerque, deve ser atlribuida á idade dos doentes 
que se recolhem n'este ultimo e ao curto espaço de 
tempo da medicação (seis semanas a dous mezes); 
Van-Merris diz que alguns doentes só começaram a 
receber os benefícios da estação marítima alguns me
zes depois de se terem retirado. 

Para se obter a cura é necessário que o numero 
de banhos seja sufficienle. A percentagem cTacção nulla 
é altribuida ao pequeno numero de banhos tomados ; 
prolongando a estação ou renovando-a os estados es
tacionários transformam-se em curas e melhoras. 

a) Um doente affectado d'adenites no primeiro pe
riodo sente melhoras logo que se submette ás prescri-
pções do tratamento e ao flm de quinze, dias o tecido 

7 
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cellular, que envolve os ganglios, desapparece. deixan-
do-os pequenos, duros, movendo-se sob a pelle. Os 
ganglios começam então a soffrer um movimento de 
regressão, lento mas continuo, e ou desapparecem de 
lodo, ou são apenas perceptíveis ao tacto, ou ha uma 
suspensão do movimento regressivo que os abandona 
com volume sufficiente para os denunciar á vista. 

O estado geral do organismo melhora d'um modo 
ainda mais sensível que o estado local. 

b) As adenites do terceiro período são curadas 
d'uma forma ainda mais sensiwl e mais definitiva. 

O abcesso pôde ter sido aberto cirúrgica ou natu
ralmente. No primeiro caso a marcha para a cura fnz-se 
rápida e regularmente; no segundo caso a evolução, ain
da que morosa, não é menos regular: se ha trajectos 
flstulosos, descollamentos, fundos de sacco, o fundo do 
abcesso limpa pouco a pouco, os gomos carnosos to
mam boa apparencia, os descollamentos enchem-se, as 
paredes contrahem adherencias e os trajectos flstulosos, 
porfim, seccam, desapparecem. 

Para detergir as adenites suppuradas usam-se os 
diversos pensos feitos com agua do mar: loções, in
jecções, fomentações, applicação de fios etc. 

Não é raro ver adenites no primeiro período in-
llammarem-se de repente, tornarem-se dolorosas e 
quentes augmentando de volume, contraindicando d'es
té modo os banhos para grande numero de clínicos 
que tomam o lacto á conta de effeito desastroso da me
dicação. Van-Merris não é d'esta opinião, para elle a in-
fiammaçãoé a porta d'entrada da cura: a suppuração, 
consequência do estado inflammatorio, fará desappare-
cer o que a suspensão d'evoluçao conservaria eterna
mente. 

Isto não quer dizer que se deva provocal-a, sem 
altender ao estado geral do organismo ; se as adenites 
forem numerosas e o organismo débil, ê de recear que 
lhe faltem as forças para reagir. 

c) As adenites do segundo período teem a contra-
indicação dos banhos; más, pelo menos, devem ser 
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beneficiadas pela atmosphera marítima, procurando o 
clinico obter por meio de applicações irritantes ou a 
resolução ou a suppuração. 

Perrochaud, citado na these de E. Ghalle, provoca 
a suppuração, no caso em que a evolução è lenta, por 
meio d'um sedenho filiforme. Atravessa a massa gan
glionar em différentes sentidos por fios de seda en
cerados e ao fim de vinte e quatro horas o tumor tu-
mefaz-se e inflamma-se ; no sexto ou oitavo dia o 
amollecimento começa e o pus sahe atra vez dos orifí
cios do sedenho. 

§4,° AFFECÇÕES DO TECIDO CONNECTIVO E ÓSSEO 

Abcessos frios (escrófulas cellulares de Bazin). 
A frequência d'esta espécie de lesões não é muito 

considerável. Houzel menciona 31 em 562 casos ou 
6 % e Yan-Merris 7, 4 °/0. 

A influencia da medicação é muito lisongeira, os 
successos são 72, 6 °/o, perto de 3/Í, sendo um de cu
ras e dous de melhoras. 

E. Ghalle diz que ainda se curam melhor do que 
as manifestações ganglionares. 

No principio da cura nota-se uma exacerbação 
acompanhada de movimento febril. Longe de ser pre
judicial, esta excitação é salutar, dá ás lesões o esti
mulo de que carecem. E' análoga á febre do principio 
que estimula todo o organismo nos primeiros dias 
d'uma estação balnear. 

Sob o ponto de vista symptomatologico Yan-Mer-
ris divide-os em quatro calhegorias. 

1." Abcessos em via de formação com tumefacção 
e symptomas d'inflammaçao mal caracterisados, sub-
agudos. 

2." Abcessos já formados, mas não abertos, in-
flammados, com fluctuação, prestes a romperem-se. 

3.* Abcessos abertos de pouco em plena suppu
ração. 

4.a Abcessos antigos em via de cicatrisação com 
* 
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trajectos fistulosos, bordos descollados, pelle adelga
çada, cicatrixes etc. 

O tratamento está subordinado á cathegoria do 
abcesso. 

Podem curar por resolução não só no período de 
formação, mas ainda quando já conteem pus; esta re
solução é auxiliada por uma medicação geral reconsti
tuinte e um tratamento local irritante. Os banhos de 
mar satisfazem a estas condições. Caso não se dê a 
reabsorpção, activa-se a suppuração e, por conseguin
te, a evacuação fácil e completa d'um abcesso de boa 
natureza. 

Os da segunda cathegoria adquirem, sob a acção 
do banho, uma vitalidade que nunca possuiriam eabrem-
se espontaneamente. 

Alguns authores, esperançados ainda na reabsor
pção, fortalecida por a medicação marítima, applicam, 
conjunctamente com os banhos, vesicatórios, pincela
das d'iodo ou pontas de fogo. Esta combinação da bal-
neotherapia com os irritantes locaes, a maior parte das 
vezes é impotente para determinar a reabsorpção e li-
mita-se a abrir o abcesso, não com uma abertura única, 
como se dá com a acção exclusiva do banho, mas com 
diversas e grande adelgaçamento da pelle, terreno favo
rável para fistulas e descollamentos. 

Não se podendo contar com a reabsorpção é mais 
conveniente que o cirurgião o abra do que estar a es
perar a abertura espontânea; feita a operação nos pri
meiros dias o doente tem a estação balnear toda para 
se fortalecer e a ferida tem-a para cicatrisar. 

Van-Merris prefere uma abertura ampla, qualquer 
que seja o agente empregado, ás punções simples ou 
aspiradoras e aos drenos, que teem o inconveniente de 
permittirem a continuação do apparecimento do pús á 
custa das paredes do foco, o adelgaçamento d'estas e 
por ultimo a formação de fistulas. Aberto assim larga
mente um abcesso de grandes dimensões, não se deve 
submetter o doente, logo n'esse dia, ao uso dos banhos; 
passada a reacção febril, o doente será transportado, 
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durante alguns dias, para a praia, quando houver sol, 
onde permanecerá durante algumas horas respirando 
em plena atmosphera marítima; progressivamente ser-
lhe-ha applicado o penso feito com agua do mar e, por 
fim, o banho. 

Quasi sempre esta pratica desperta uma reacção 
inflammatoria que, longe de ser funesta, activa o pro
cesso reparador, se o medico não a deixar transformar 
em complicação perigosa. 

Os abcessos da terceira cathegoria teem a opinião 
unanime de todos os clínicos a favor d'esta espécie de 
tratamento. A suppuração diminue, as cavidades retra-
hem se e as paredes adherem por um processo cicatri
cial regular. Estas melhoras, que se obteem, são dura
douras e a cura é completa, algumas vezes, depois de 
terminada a estação balnear, o que prova que a in
fluencia benéfica da medicação continua além do tempo 
d'applicaçao. 

Os da quarta cathegoria são os que mais resulta
dos obteem. O numero de curas é egual ao numero de 
casos, ao fim de 45 a 60 dias de tratamento. O trata
mento geral é vantajosamente ajudado por os pensos fei
tos com a agua do mar, loções, lavagens, injecções etc. 

Relativamente á natureza, os successos parecem 
diminuir nos symptomaticos de lesão óssea. 

As feridas, ulceras, descollaraentos, cicatrizes, con
secutivas a estas lesões e ás adenopathias, curam, sob 
a influencia da balneotherapia, na proporção de 81, 
4 P/o, sendo metade curas absolutas. 

A frequência do seu apparecimenlo é representada 
por 4 °/o, mas este numero, tirado das estatísticas de 
Dunkerque, elevar-se-hia se não fosse excepção envia-
rem-se a uso de banhos soldados com feridas, que se 
esperam curar d'outro modo, e com cicatrizes que se 
julgam eternamente viciosas. 

Estas lesões mostram bem que a acção não é só 
devida á physico-dynamica da agua do mar, mas tam
bém ú chimica, pois que a acção tópica, utilisada de 
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todos os modos, exerce uma influencia excitante local 
que é muito vantajosa para o tratamento. 

Lesões ósseas e articulares. 
A/fecções dos ossos. Bergeron n'uma estatística de 

Paris, comprehendendo as creanças tratadas durante 
doze annos, menciona 481 casos de mal de Pott em 
18:842 escrofulosos; este numero subiria se se men
cionassem as outras variedades de lesões ósseas. Hou-
zel cita 127 casos de affecções ósseas em 502 casos de 
escrofulose, o que corresponde a 22, 4 %. Challe em 
88 creanças que entraram durante o anno de 1876 
em Berck encontrou 20 casos ou 22 %. Love n'uma 
estatística feita desde a fundação do novo hospício de 
Berck até 1879, dez annos, menciona 847 casos n'um 
total de 3984 creanças ou 21, 5 %, pouco mais ou 
menos. 

A media nas creanças de Berck passa, pois, de 
20 % ; no exercito desce a 10 % o que não contradiz 
de forma alguma o valor da percentagem de Berck 
porque os casos registrados referem-se a rapazes de 
20 a 25 annos que já soffreram selecção no recruta
mento. 

Os ossos curtos são atacados com mais frequên
cia do que os compridos n'uma proporção que vae 
além de 2/3; as vertebras representam j/3 das lesões 
ósseas; os ossos do pé chegam a % e os da mão fi
ca rn em 79- As epiphyzes são a sede predilecta das le
sões nos ossos compridos ; entre estes os mais ataca
dos são os da perna. 

,As osleo-periostites, as caries e necroses não são, 
para'Van-Merris, no fundo, senão diversos períodos da 
osteite suppurante. 

Gosselin divide a evolução da osteite suppurante 
chronica em 3 períodos: hyperemia, suppuração e ci-
catrisação. 

No primeiro período a lesão pôde curar por reso
lução. Não fazendo intervir a medicação maritima esta 
resolução é muito rara, ou passageira quando se oblem, 
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porque a diathese obriga a lesão a caminhar para a 
suppuração. 

N'este segundo periodo pôde haver a pretensão 
de obter a reabsorpção do abcesso; mas, quasi sem
pre, fica-se só com a pretensão e a collecção purulenta 
abre-se, ou por os meios cirúrgicos ou espontaneamen
te, e o periodo de cicatrisação nunca chega : da fistula 
formada sae constantemente pus soroso e mal ligado. 

O terceiro periodo só sobrevem depois da elimi
nação das partes mortificadas; mas a reparação da 
perda de substancia não se dá, fórma-se em volta d'ella 
um rebordo que deforma e torna irregular o osso, os 
tecidos molles ligam-se ás paredes ósseas produzindo 
cicatrizes adhérentes, profundamente deprimidas. 

A medicação marítima favorece a cura em qual
quer d'estes períodos: modifica a constituição do indi
viduo, favorece a resolução, activa a reabsorpção e dá 
vitalidade ao organismo para emprehender o trabalho 
cicatricial. A acção do banho é auxiliada por os pensos, 
as duches e as injecções, e a cura obtida é duradoura, 
estável, e não fictícia como a que se obtém com os 
outros meios therapeuticos, se se prolongarem e mul
tiplicarem as estações balneares. 

A duração insufficiente da medicação não deixa 
passar de melhoras o que poderia ser cura definitiva. 
Para se obterem resultados nas lesões do esqueleto é 
necessário que a estação seja prolongada. Love cal
culou a media do tempo de tratamento das creanças 
de Berck em dous annos. Houzel, referindo-se ao hos 
picio de Lido, mostra que em 1879, de 383 creanças, 
só 215 estavam no primeiro anno de tratamento, 
115 no 2.° e as outras desde o 3.° ao 7.°. 

Os resultados obtidos são: para as affecções ós
seas em geral 78,2%; as osteo-periostites abrangem 
86,5%; as caries e necroses ficam em 68.7 %• As 
curas absolutas entram n'esta percentagem com lfa pa
ra as caries e necroses e l/3 para as osteo-periostites; 
os estados estacionários sobem nas primeiras a \U dos 
casos proximamente e nas ultimas ficam era \h. 
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As curas absolutas obtidas em Berck, se abran
gem 3/Í dos successos, é devido isto á duração do trata
mento. No hospício de Porto d'Anzio, segundo a esta
tística de 1881 devida a Pericoli, havia só duas curas 
e 71 melhoras n'um total de 81 creanças. 

A percentagem para o exercito ê de 78 % para 
curas e melhoras. 

Os resultados parecem contradizer o que se tem 
observado na cura das outras manifestações da diathe-
se; n'estas o máximo dos successos corresponde sem
pre ao periodo terminal das affecções.. aqui dá-se o 
contrario 

Van-Merris diz que não ha contradição e attribue 
a differença á distincção insufficiente das affecções em 
osteo periostiles, caries e necroses como vêem men
cionadas nas estatísticas. 

Admittida a divisão de Gosselin chegar-se-hia a 
conclusões diversas d'estas, mas inteiramente idênti
cas ás que se tiram das adenites e abcessos frios. A 
medicação marítima daria grandes resultados determi
nando a resolução no periodo de hyperemia e activan
do o trabalho reparador no periodo de cicatrisação; o 
periodo de suppuração ficaria como nas adenites e 
ophtalmias sujeito a exacerbações que, vigiadas caute
losamente por o clinico, são uma reacção favorável, 
uma transição para o periodo de reparação. 

Affecções articulares. 
A estatística de Houzel menciona 98 casos em 562 

ou 17 % e a de Bergeron, trez annos antes, dava 25 %» 
85 casos de tumores brancos n'um total de 380 doen
tes. 

Ksta differença é explicada por a conclusão pre
matura tirada por os medicos de Paris que não viam 
voltar os doentes e não continuavam a mandal-os. 
Quando, ao fimd'alguns annos, os viram voltar curados 
a percentagem subiu outra vez: em 1876, Challe con
tou 24 tumores brancos em 88 creanças entradas, ou 
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sejam 27 %• Hoje a percentagem em Berck é avaliada, 
em media, em 25 ou V* das creanças affectadas. 

As articulações dos membros inferiores e dos os
sos pequenos são as mais atacadas. Em 41 casos me-
cionados por Van-Merris, ha 9 coxalgias, 9 affecções 
do pé, 8 do joelho, 6 da mão e punho e 2 ou 3 do 
cotovello e espádua. 

Van-Merris divide as lesões articulares em duas 
cathegorias: arthrites fungosas e suppuradas. As fun-
gosas são mais frequentes no joelho e na anca. as 
suppuradas nos pés e mãos. A acção do banho e da 
atmosphera é utilisada em ambas, sendo reforçada nas 
fungosas, por as duches de diversas formas até á sim
ples exposição da parte ao choque violento das ondas, 
e nas suppuradas, por as injecções, lavagens e pensos. 

O resultado obtido é, segundo as estatísticas de 
Berck, o seguinte : Bergeron obteve 80 % de melhoras 
e curas, sendo curas 58,8 % e melhoras 12 %; Hou-
zel, três annos depois, fez subir os successos a 87,3 % 
porque alguns casos estacionários e outros de melho
ras tornaram-se casos de cura absoluta graças á maior 
duração do tratamento. E' também ao tempo que se 
deve attribuir a differença que se nota nas estatísti
cas do exercito que conlam 13 % de curas em 76 °/0 de 
successos. 

Nas affecções articulares como nas ósseas é con
dição indispensável de tratamento uma estação pro
longada. 

Os estados estacionários, que abrangem l/i dos 
doentes, transformar-se-hiam em melhoras, pelo me
nos, se se prolongasse a medicação. 

§ 5." ESCRÓFULAS MÚLTIPLAS 

As manifestações diathesicas podem dar-se simul
taneamente em vários órgãos e concorrerem de mãos 
dadas para o enfraquecimento geral do individuo. 

O resultado do tratamento, n'estes casos, é, em 
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Dunkerque, de 29,4 % de curas, 53.% de melhoras— 
total 82,4 °/o. 

Bergeron, n'um total de 380, acha 132 casos que 
entram nos successos com uma percentagem de 86,3 
°/o (83 curas, e 31 melhoras). Houzel, em 582 casos, 
separa 138 com 92 % de successos. 

O resultado maravilhoso do tratamento é uma 
iprova do muito que vale a medicação : o numero das 
lesões estando na razão directa do gráo de miséria 
physiologica, a sua cura é difficultada não só por o 
numero em si, mas por a degradação do terreno que 
as produz. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—A bolsa sorosa de Fleiscbmann lem 
uma existência duvidosa. 

Physiologia.—A mucosa pulmonar segrega nor
malmente princípios tóxicos. 

Materia medica.—Como analgésico, emprega
mos a antypirina de preferencia á morphina. 

Pathologia geral.—A falta d'insolaçâo favore
ce o desenvolvimento da escrófula. 

Anatomia pathologica.—A neoplasia tubercu
losa tem a sua origem na karyokinese das cellulas fi
xas do órgão. 

Pathologia externa.—Nas coxalgias, o estado 
inflammatorio da articulação é contraindicação absolu
ta da medicação marítima. 

Pathologia interna.—Os clysteres d'agua bem 
fria são efficazes no tratamento da icterícia catarrhal. 

Medecina operatória—O apparellio de Claude 
Martin offerece grandes vantagens no tratamento das 
fracturas do maxillar inferior. 

Partos.—A celeridade do parto é, das causas 
occasionaes, a que com mais frequência produz a ru
ptura do perineo. 

Hygiene.—O nickel pôde ser empregado sem 
receio na textura das diversas peças culinárias e phar-
maceuticas. 

V i s t o . 
O Presidente, 

3E*ód.e i m p r i m i r - s e , 
O Conselheiro-Direetor, 

scéconc/e ce (y ceve cia 
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