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INTRODUCÇÃO 

«Venez ici, nations, venez, tra
vailleurs fatigués, venez, jeunes fem
mes épuisées, enfants punis des vi
ces de vos pères, approchez, pâle hu
manité, et dites-moi tout franche-
ment, en présence de la mer, ce 
qu'il vous faudrait pour vous réle
ver. Ce principe réparateur, quel 
qu'il soit, il se trouve en elle.» 

MlCHliLBT. 

As curas narradas nos annaes da hydrotherapîa maríti
ma sao factos eloquentes, que provam bem a importância 
d este ramo da thérapeute. 

Hoje, que a diathese escrofulosa vai alargando o campo 
dos seus domínios, e promette viciar uma grande parte da 
humanidade; hoje, que são raras essas compleições fortes ty
pos ce saúde e robustez, e frequentes as organisais "dé
beis fransinas e rachiticas; hoje, que se vêem inquinadas logo 
ao nascer grande numero de vergonteas da arvore social, cum
pre estudar todos os meios, que tendam a robustecer o orga-
nismo, e a suster, ou pelo menos attenuar, os males produ
zidos por uma seiva affectada. 

E aonde procurar os elementos regeneradores d'estas 
constituições deterioradas? m 

2 
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Onde encontrar a força e energia, que faltam a tantos or
ganismos depauperados e gastos precocemente? 

Se percorrermos o vasto arsenal therapeutico, apparece-
nos, como um dos agentes mais preciosos para preencher esta 
indicação, o mar com as suas aguas, banhos, e atmosphe-
ras. 

Na verdade, é o tratamento marítimo um dos mais effica-
zes que a therapeutica aconselha para destruir o gérmen d'es-
sas debilidades constitucionaes tão multiplicadas nos nossos 
dias, e operar assim uma benéfica metamorphose na deca
dente saúde dos povos. 

Ninguém contestara actualmente a poderosa efficacia da 
maior parte d'essas fontes d'aguas mineraes, que para bene
ficiar a humanidade enferma brotam á superficie da terra. Sa
bidas d'esté immenso e inimitável laboratório, de que o Au-
ctor da natureza é o verdadeiro chimico, são hoje empregadas 
na clinica diária. 

E a agua do mar que é senão uma agua mineral? 
É, sem duvida, a mais rica de todas por sua composição; 

com justo motivo, pois, deve ser chamada a agua mineral por 
excellencia. 

Empregada em banhos, bebidas, lavatórios, etc. constitue 
uma medicação, actuando como reparadora e tónica, não só 
por suas qualidades hydrolherapieas, mas também pelos ele
mentos que entram na composição d'ella, dos quaes alguns 
são verdadeiros modificadores e excitadores da nutrição, tor
nam a respiração mais larga e profunda, augmentam a urea, 
favorecem a desassimilação, e acceleram a circulação. 

Não desconheciam os antigos as virtudes therapeulicas 
d'esta agua. 

Nem de leve esboçaremos a historia da hydrotherapia ma
rítima, por que isso levar-nos-ia muito longe, mas em quatro 
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palavras mostraremos a verdade da asserção, que avança
mos. 

Ouçamos Plínio: Aquam maris efficaciorem discutiendis 
tumoribus putant mediei quidam, et quartanis dedere earn 
bibendam in tenesmis. 

Escutemos ainda Seneca, que, fallando da sua chegada á 
praia d'Ostia, escreveu graciosamente: haud aliter 
quam mures, qui ferrum edunt. Modo engraçado, mas expres
sivo, para mostrar quanto os banhos e o ar do mar lhe tinham 
aberto o appetite. 

Em França, só nos fins do século passado e princípios do 
actuaire que os banhos do mar começaram a ser emprega
dos como meio therapeutico. Em 1812 appareceu o primeiro 
escripto regular sobre este assumpto traduzido d'uma obra 
ingleza de Buchan. Desde esta epocha, Gaudet, Lecœur, Viel, 
Pouget, Aubert, Dauvergne, Roccas, Fonssagrives, Brochard, 
Bertillon, Dutroulau, e muitos outros, teem vulgarisado mui
to a hydriatria marítima pelos seus famosos escriptos. 

Em Portugal pouco se tem escripto acerca d'esté assum
pto. O primeiro dos nossos medicos que fallou dos banhos do 
mar, foi Zacuto Lusitano n'uma paraphrase da Historia LXXVI 
de Avenzoar no Livro n, onde se lê: balneum salsum, aut ex 
marina aqua paratum. 

Depois d'elle, Francisco Morato Roma, no cap. n do Li
vro iv da Luz da Medicina, diz: que o banho d'agua salgada 
purga copiosamente. 

Curvo Semedo aconselha os banhos do mar para os mor
didos de cães damnados. 

E o douto Francisco Tavares, com verdade e bom juizo, 
falia também d'elles nas suas Instrucções e Cautelas Praticas 
sobre o uso das aguas mineraes. 

Mais proximo de nós, Manoel Joaquim Moreira Coutinho 
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escreveu no Jornal das Sciencias Medicas de Lisboa, 2.a sé
rie, tomo v, pag. 49, uma memoria sobre os usos dos banhos 
do mar. 

Hoje está tão vulgarisada a practica de semelhante meio, 
que famílias inteiras, de todas as classes e profissões, aban
donam seus lares pátrios, para irem procurar nas terras da 
beira-mar remédio aos seus soffrimentos physicos e moraes. 
E serão os banhos do mar apenas uma phantasia da moda, 
remédio ultimo para as doenças incuráveis? 

São eloquentes as paginas de hydrotherapia marítima, 
para não sentirmos sequer o roçar do epigramma. 

Seja embora moda, mas bem apparecida a que como 
esta, se une em estreito abraço com a hygiene. D'esta vex 
não é o alvo da moda o espartilho que definha e deprime o 
corpo, difficulta a respiração, retarda e impede a circulação; 
é o mar que rejuvenesce, o mar que dá vida, energia e vigor. 
Michelet com todo o seu lyrismo, com toda a sua poesia tinha 
razão quando escreveu: Le beau sang rouge, le sang chaud, 
c'est le triomphe de la mer. Elle peut bien, vous roser, vous 
relever, pauvre fleur penchée, pâlie. 

A lei inexorável obrigava-nos a defender uma these sobre 
qualquer assumpto do campo medico-cirurgico. E porque so
mos natural d'uma praia de banhos, e visinho d'outra, onde 
milhares de pessoas vêem procurar allivio ao seu soffrer, e 
por que estamos convencidos da efficacia d'esté agente thera-
peutico, não só pela nossa propria observação, mas também 
por outras extranhas, escolhemos este assumpto para a nos
sa dissertação inaugural. Medindo a importância d'elle e os 
apoucados recursos intellectuaes, de que dispomos, vacina
mos a principio; mas a voz imperiosa da lei, cada vez cla
mando mais alto, e o tempo urgindo, impclliu-nos a encetar 
a tarefa, esquecendo-nos da fraqueza da nossa intelligencia, 
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e lembrando-nos apenas da extrema benevolência dos nossos 
professores. 

O tempo sendo excessivamente limitado, tivemos de cer
cear ao plano primitivamente concebido, só para nos occupar-
mos dos banhos frios e da atmosphera marítima. 

Dividiremos pois o nosso trabalho em cinco capítulos; no 
1.° exporemos as propriedades physicas e chimicas da agua 
do mar; no 2.° algumas palavras sobre a atmosphera maríti
ma; no 3." os effeitos physiologicos dos banhos do mar; no 
4." os effeitos therapeuticos, indicações e contra-indicações; 
no 5.° alguns preceitos hygienicos relativos aos mesmos 
banhos. 



I 

PROPRIEDADES PHYSICAS E CHIMICAS DA AGUA DO MAR 

1 i.° 

PROPRIEDADES PHYSICAS 

Da propriedade nasce a virtude. 

Exporemos n'este primeiro capitulo as propriedades phy-
sicas e chimicas da agua do mar, cujo prévio estudo julga
mos util para bem comprehender os effeilos physiologicos e 
therapeuticos dos banhos. 

Côr—k agua do mar é límpida, transparente, incolor 
quando a observamos em pequena quantidade n'um copo, nas 
cavidades dos rochedos, ou ainda nos filetes que serpeam 
junto da praia; mas apresenta uma côr verde nas vagas, e 
azul mais ou menos escura ao largo. Estas cambiantes são 
devidas a circumstancias particulares; assim: a côr azul tor-
nar-se-ha mais clara ou escura, segundo observamos o mar 
perto ou distante da praia, mais superficialmente, que emlo-
gares profundos, em dias de ceu azul ou pluviosos. 
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Cheiro—A agua do mar tem um cheiro —sui generis 
—attribiiido principalmente a matérias vegetaes e ani-
maes, que têm em decomposição. Este não tem sempre a 
mesma intensidade; é mais ou menos sensível, segundo a 
hora do dia, estado da atmosphera, e natureza da praia. De 
manhã é mais intenso do que de tarde, menos em dias de 
calma que de tempestade, mais quando na praia se encontram 
algas do que quando estas não apparcccm. 

Sabor—A agua do mar, apanhada á flor, tem um sabor 
salgado, amargo, e um pouco nauseante, devido ao chlorureto 
de sódio, aos saes de soda e magnesia, a muitos outros que 
tem em dissolução, e á accumulação de matérias vegetaes e 
animaes, que encerra. Sperman, diz, que o sabor se mo
difica á medida que se extrahe a agua das camadas mais pro
fundas, chegando a tornar-se insípida a grande profundidade. 

Densidade—Sempre superior á da agua ordinária, a den
sidade da agua do mar varia segundo sua riqueza de minera-
lisação, mares e profundidade. 

Segundo experiências de Marsigli, é de 1,089 no Medi
terrâneo; segundo as de Gay-Lussac e Despretz é de 1,072 
no Oceano Atlântico. 

Temperatura—A temperatura da agua do mar é muito 
menos variável do que a dos lagos, rios, e ribeiros. Attri-
bue-se este phenomeno por um lado á densidade, pelo outro 
aos movimentos, de que o mar está incessantemente animado. 
Esta temperatura diffère comtudo segundo as estações, horas 
do dia, localidades, ventos e profundidade. 

Gaudet, que estudou estas variantes durante dez annos 
cansecutivos, nos mezes de julho, agosto e septembre no
tou que a temperatura se elevava progressivamente a três ou 
quatro graus durante o mez de julho, ficava estacionaria no 
mez d'agosto (independente das mudanças thermometricas 
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da atmosphera), e descia gradualmente em septembre como 
tinha augmentado em julho. 

Segundo Auber, a temperatura da agua do mar elevava-
se quatro a cinco graus desde junho a septembro; assim, mar
cando no mez de junho dezoito graus centígrados, não era ra
ro subir a vinte, e mesmo vinte e cinco durante os mezes de 
julho e agosto. 

N'outras epochas a temperatura oscilla entre dezesseis e 
dezoito graus. 

A hora do dia influe também nas mudanças de tempera
tura. Nota-se em geral que é mais fria a agua de manhã do 
que de tarde. A partir do meio dia, três ou quatro horas de
pois, augmenta sensivelmente, e sobretudo se a preamar 
occorre n'este tempo, porque é então que as vagas se es
tendem sobre a areia aquecida pelos raios do sol. Obser
vações de Gaudet demonstram ainda, para cada periodo de 
vinte e quadro horas, que o minimum de temperatura da agua 
se fixa antes das onze horas da manhã, e o maximum depois 
do meio dia até ás cinco horas da tarde. 

As localidades exercem também notável influencia sobre 
a temperatura. Sabe-se que esta diminue do equador para os 
polos, e eleva-se mais no littoral que em pleno mar. 

Os ventos do mesmo modo teem sua influencia. 
M. Dutroulau observou que, com os ventos noroeste e su

doeste, ella baixava dois graus e cinco décimos n'uma noite; 
com os ventos sul e este, augmentava, podendo subir um grau 
d'um dia para o outro. 

A temperatura da agua do mar é mais elevada á superfí
cie, do que a certa profundidade. O capitão Sabine notou que 
no Oceano Atlântico, a agua d'esté mar marcava vinte e seis 
graus á superficie, e só sete graus e cinco décimos, a mil oi
tocentos e trinta e três metros de profundidade. Esta ob-
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servação, confirmada por Aimé, d'Humbold, William, e ou
tros, permitte suppôr que os abysmos os mais profundos do 
mar, assim como os píncaros das mais altas montanhas, es
tão eternamente nevados. 

Phosphor escencia e electricidade—O phenomeno da phos-
phorescencia do mar é principalmente visivel perto do equa
dor e zona tórrida. De noite em torno dos barcos ou melhor 
no sulco que estes deixam após si, nota-se uma espécie d'es-
puma nacarada, que ao longe apresenta o aspecto d'uma bri
lhante lamina prateada. 

Não discutirei aqui a verdadeira origem do phenomeno; 
electricidade accidentai, animaculos phosphorescentes,eprin
cipalmente matérias orgânicas mortas e phosphoradas lhe po
dem dar origem. 

Quanto á electricidade propria, continuamente produzida 
pelas reacções chimicas, ou accidentalmente accumulada pelo 
estado da atmosphera, manifesta-se por muitos phenomenos, 
taes como: chammas, clarões ou simples faíscas, para que 
possamos negar a existência d'ella. 

Movimento—O movimento de que o mar está constante
mente animado, é um de seus caracteres mais essenciaes, é 
por assim dizer a sua vida, como a thermalidade é a vida de 
muitas aguas mineraes. 

As causas do movimento são diversas: ora os ventos com 
as suas variantes de força e direcção dão logar ás correntes e 
aos relevos, que apparecem á superfície do mar, e que consti
tuem a marota, onda, ou vaga, segundo o volume e força de 
impulsão; ora as marés, etc. 

O mar no seu movimento d'oscillaçao perpetua eleva-se 
e abate-se duas vezes em vinte e quatro horas, invadindo e 
abandonando alternativamente a praia. E' este o grande phe
nomeno vital que se chama maré, O mar sobe gradualmente 



- 27 -

durante seis horas (fluxo), fica quasi estacionário durante um 
quarto d'hora,em seguida baixa do mesmo modo durante seis 
horas (refluxo), para começar o mesmo movimento passado 
um quarto d'hora, e assim consecutivamente. 

Não me demorarei a enumerar as diversas hypotheses, 
que teem sido aventadas para explicar o phenomeno, pois 
que é a Kepler, que cabe a gloria de ter reconhecido que a 
principal causa da fluctuação do mar era a attracção exercida 
pelos astros sobre as aguas; e ao génio de Newton a de ter 
demonstrado depois a harmonia perfeita d'esta theoria com 
as leis geraes da gravitação. 

§ 2.° 

PROPRIEDADES CHIMICAS 

A agua do mar é essencialmente mineral. 
A analyse chimica d'esta agua tem dado resultados diver

sos, não só segundo os différentes analysadores, mas tam
bém segundo os mares cuja agua analysam. 

As analyses mais conhecidas dão para números geraes 
de princípios mineralisadores, em mil partes d'agua, 32,65 
(Mialhe e Figuier), ou 34,73 (Bouillon-Lagrange e Yogel) no 
mar da Mancha; 38,727 (Fauré), ou 34,73 (Bouillon-Lagran
ge e Vogel) no Atlântico; 38,625 (Ursiglio) ou 36,90 (Bouil
lon-Lagrange e Vogel) no Mediterrâneo. 

A característica d'esta mineralisação é o chlorureto de só
dio, já porque é o elemento mais invariável, já porque forma 
os três quartos do numero total dos princípios fixos. 

As substancias principaes, que se encontram na agua do 
mar além do chlorureto de sódio, são os chloruretos de po-
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tassio e magnesia, sulfatos de magnesia e cal, carbonatos de 
magnesia, de cal e de potassa, ainda bromuretos, ioduretos, 
silicatos e sal ammoniaco. 

E' notável que as analyses deem apenas vestígios d'iodo 
e bromo, quando se sabe que é do varech que se extrahe 
aquelle metaloide, e que nas aguas mães das salinas, se en
contram grandes quantidades1 de bromureto de potássio. 

Quanto ás matérias orgânicas, de que as analyses fazem 
apenas menção, tem muita importância o conhecerem-se, 
porque é a ellas que deve a agua do mar o cheiro, viscosida
de, e a propriedade de se putrificar facilmente, produzindo o 
hydrogenio sulphurado e o sulphydrato d'ammoniaco. 

Bory de Saint-Vicent encontrou na agua do mar um prin
cipio orgânico, a que chamou mucosidade do mar. Esta sub
stancia, dizem MM. Littré e Robin, é análoga a certas sub
stancias coaguláveis dos seres vivos, mas não se sabe ainda 
se é azotada, ou análoga ás mucilagens. Será uma exsudação 
das algas que se encontram sempre gelatinosas? Ou algum 
producto proveniente da putrefacção dos animaes e vegetaes? 

São questões cuja solução satisfactoria ainda até hoje se 
não tem podido dar. 

A composição chimica da agua do mar, apresenta varian
tes, que encontram razão de ser, no clima, latitude, visinhan-
ça da praia, curso da agua, e muitas outras circumstancias. 
Na nossa costa, a proporção dos princípios mineralisadores 
não diffère muito, a ponto de constituírem uma mudança no
tável na sua acção mineral. 

O quadro seguinte, que pedimos vénia para transcrever, 
nos elucidará relativamente ás analyses que se teem feito, 
não só no mesmo mar, mas também nos diversos mares se
gundo différentes analysadores. 

/ 
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ATMOSPHERA MARÍTIMA 

Le voyage, l'espoir de réussir, la 
diversité des nourritures, l'air sur
tout qu'on se respire, et qui baigne et 
pénètre le corps, le changement de 
sensations habituelles, les connais
sances nouvelles qu'on fait  

tout cela change, bouleverse, détruit 
les habitudes des incommodités et 
des maladies. 

BORDEU. 

Consagrarei algumas palavras a este assumpto, porque 
todos os medicos e hygienistas estão concordes em que o ar 
marítimo representa um papel importante nas curas, que se 
registram todos os dias, attribuidas ás vezes com pouca jus
tiça aos banhos do mar. 
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Em todos os tempos o ar do mar tem sido recommenda-
do por sua frescura, pureza e salubridade. 

Experiências de Buchan e outros provam evidentemente, 
que o ar do mar é mais puro, e contém maior proporção de 
oxygenic 

Buchan, depois de ter demonstrado que sem ar a vida é 
impossível, e que o ar viciado corrompe a economia, estudou 
as causas que o podiam mais ou menos contaminar. Entre 
estas figuram em primeiro logar a combustão, a putrefacção, 
e a respiração dos animaes, que roubam o que o ar tem de 
mais puro, e lhe dão em troca, entre outros produetos, o acido 
carbónico, gaz impróprio para a vida. 

A natureza sempre previdente, sempre conservadora 
soube empregar meios, para que a accumulação d'esté gaz 
nocivo não destruísse a pureza d'atmosphera. Creou a ve
getação, os rios, os lagos, e essa grande massa d'agua salga
da, que além do magestoso e imponente espectáculo, que 
apresenta aos olhos do observador, presta incalculáveis servi
ços, tanto debaixo do ponto de vista commercial, como thera-
peutico. 

Sabe-se, com effeito, que em geral a agua, e especial
mente a agua do mar, absorve uma grande quantidade 
d'acido carbónico, o que as experiências de Buchan provam 
sufGcientemente. Numerosas experiências se teem feito ain
da para apreciar a salubridade relativa do ar do mar, das 
praias, e dos grandes centros de população. Notou-se que o 
primeiro era o mais puro, que o ar das praias se approxi-
mava muito do ar marítimo, e que o menos puro era o dos 
grandes centros. 

0 ar que se respira nas praias é mais oxygenado, e por 
conseguinte mais vital que o ar das terras centraes, por
que é continuamente renovado pelas brisas do mar, e satu-
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rado de princípios mineralisadores, que até certo ponto im
pedem a sua alteração, e ainda de princípios bromados e io
dados, que são considerados hoje verdadeiros modificadores 
e excitadores da nutrição. 

O ar maritimo, adquirindo então propriedades tónicas e 
excitantes, vai, mediante a mucosa-broncho-pulmonar tão 
apta por sua natureza e extensão para a absorpção d'esses 
princípios, reanimar os organismos gastos e depauperados. 

EFFEITOS PHYSIOLOGICOS DO AR DAS PRAIAS 

Posto isto, é fácil comprehender-se que a respiração tor-
nar-se-ha mais activa, a hematose mais rápida, a circulação 
e a digestão mais regulares, a locomoção mais fácil, o somno 
mais reparador, e o systema nervoso tomando parte n'esta 
animação geral chega a produzir uma excitação, que Roccas 
diz ter observado nas pessoas fracas, e a que chama febre 
ephemera. 

E' principalmente ao ar do mar, que os habitantes das 
praias devem em geral o serem mais fortes e musculosos, e 
gozar melhor saúde. 

EFFEITOS THERAPEUTICOS 

Fallando dos effeitos hygienicos e therapeuticos, diz Tour-
telle: «O ar do mar convém particularmente ás pessoas lym-
phaticas cuja fibra é molle e cujos tecidos se acham engorgi-
tados de serosidade, é util aos indivíduos affectados de ca-

3 
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chexia húmida, humores frios, escrófulas, chlorose, e em ge
ral a todas as moléstias caracterisadas pelo estiolamento, 
isto é, pela pallidez, fraqueza e lentidão de movimentos.» 

Os indivíduos que, pela sua idade, ou por se sentirem ex
tremamente debilitados, ou porque entregues a occupações 
sedentárias, são victimas de cephaleas pertinazes ou terríveis 
insomnias e não podem fazer uso dos banhos do mar, en
contrarão na atmosphera marítima bálsamo salutar para os 
seus soffrimentos. 

O ar do mar preenche muitas indicações em therapeu-
tica. 

E' assim que, como meio hygienico, está indicado na pri
meira infância ou na velhice, nas pessoas d'um temperamento 
exageradamente nervoso e lymphatico, nas convalescenças 
de certas moléstias graves, etc. 

As indicações especiaes, que a pathologia fornece, são 
entre outras: a hysteria, quando existem accessos frequen
tes, que os banhos do mar, longe de os moderar, provo-
cam-os; certas doenças diathesicas, e entre estas especial
mente o scorbuto, a gotta, o rheumatismo e a phtysica pul
monar. 

Os doentes podem colher efeitos salutares com a aspira
ção do ar do mar, porque este, melhorando as funcções de 
nutrição, tornando mais perfeita a hematose, modera tam
bém as perturbações nervosas e os estados mórbidos, que 
n'ellas se filiam. 

Poderíamos citar milhares d'observaçoes apontadas por 
Danvergne, Roccas, Dutroulau, e outros que provam á sacie
dade a efficacia d'esté agente therapeutico; mas nem se allia 
a escassez do tempo de que dispomos com o grande desen
volvimento, que este assumpto demanda, nem aquelle cabe
ria propriamente em trabalhos d'esta ordem. 
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Entre as contra-indicações devemos mencionar os indiví
duos predispostos a frequentes hemoptyses, a hypertrophia 
do coração, emphysema pulmonar, e outras moléstias de que 
fallaremos, quando expozermos as contra-indicações dos ba
nhos do mar. 
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EFFEITOS PHYSIOLOGICOS 

Toute la puissance médicatrice, 
que nous pouvons avoir, se résume à 
bien connaître les effets, que nos mé
dicaments peuvent produire sur nos 
fonctions. 

DAUVERGNE. 

Fizemos a apologia do ar do mar, mas não queremos di
zer que elle de per si baste para em todos os casos operar 
as curas que se pretendem. A' influencia benéfica dos dois 
agentes, ar e banho, deve-se o vulgarisar-se tanto a hydria-
tria maritima. Apresentaremos a descripção dos effeitos dos 
banhos de mar feita por Dupouy, por ser uma d'aquellas 
que mais se coaduna com a nossa propria observação. 

Ao entrarmos no mar, sentimos ordinariamente uma op-
pressão, inquietação geral, arripios mais ou menos violentos, 
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tal ou qual entorpecimento das extremidades inferiores, suf-
focação e constricção do thorax, oppressão epigaslrica, e 
quasi ao mesmo tempo o rosto empallidece, a pelle toma um 
aspecto rugoso e horripilado, o sangue abandona a periphe-
ria e refugia-se para o centro, a respiração torna-se anciosa, 
e o pulso mais pequeno, diminue também de frequência. 

Porém estes primeiros effeitos (primitivos ou immedia-
tos), cuja intensidade se pôde minorar mergulhando logo 
todo o corpo na agua, são de curta duração. Poucos segun
dos bastam para sentirmos de novo um bem-estar, que faz 
esquecer a sensação penosa, que soffremos ao principio. 

A respiração torna-se então mais larga e profunda, o ca
lor augmenta, accelera-se o pulso, córa-se a pelle, sente-se 
emfim em todo o organismo uma energia e vitalidade, que 
convidam ao movimento. 

Este estado dura mais ou menos tempo, conforme as va
gas são mais ou menos fortes, segundo o individuo é novo e 
vigoroso ou fraco, e possue ou não o habito dos banhos do 
mar. Depois d'um tempo variável, oscillando entre cinco e 
dez minutos, nota-se um segundo arripio, que indica a ne
cessidade de sahir logo do banho, sendo mesmo conveniente 
não esperar por elle; porque muitas vezes nos aconteceu 
sermos affectados d'uma cephalalgia intensa, que durava 
uma grande parte do dia, por não tomarmos em devida con
sideração este preceito. 

Foram estes, em resumo, os effeitos primitivos ou im
médiates, que observamos em nós próprios; mas é claro que 
ha susceptibilidades individuaes, e devem portanto variar 
singularmente segundo a idade, força, saúde e constituição 
dos banhistas. 

Assim os indivíduos, que estão em via d'um crescimento 
rápido, ou que já são muito idosos, os gastralgicos e as 
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pessoas muito fracas são acommettidas ao entrar no mar 
por um frio intenso; seu rosto adquire uma côr violácea e 
contrahe-se; a suffocação é grande; os arripios desapparecem 
por instantes para reapparecerem sem cessar; emfim, o ba
nhista sabe do banho incommodado, o que o faz desanimar, 
e muitas vezes desistir d'uma medicação, que lhe traria 
grandes benefícios, se esta reacção franca, que se opera pelo 
contacto do corpo com a agua, viesse a estabelecer-se. Vêem-
se ainda outros, que em virtude d'uma idiosyncrasia parti
cular não podem supportar os banhos do mar. 

Em geral o habito faz com que os phenomenos penosos 
da primeira impressão diminuam sensivelmente, e acabem 
mesmo por desapparecer. E' sobretudo nos chloroticos e 
nas creanças que se observa o quanto o habito modifica a 
repugnância, que os banhistas sentem a principio. 

Passaremos agora a descrever os effeitos consecutivos 
ou mediatos. 

Logo que sahimos do banho e enxugamos o corpo, senti
mos ordinariamente uma sensação de calor, uma reacção com
pleta. Depois, nos primeiros dias, notamos uma frouxidão ge
ral, uma tal ou qual inaptidão para o trabalho physico e intelle
ctual, certa molleza, que convida ao somno mesmo durante o 
dia e de noite é elle mais profundo que habitualmente; mas 
esta laxidão, esta preguiça do corpo e espirito, desapparece 
em poucos dias para voltar maior força, mais animação, ha
ver mais côr e vascularisação na,pelle, grande appetite, faci
lidade na digestão, maior energia em todas as funcções, e 
portanto mais vitalidade. 

Muitas vezes nas pessoas nervosas e nevropathicas dá-
se uma excitação notável dos phenomenos nervosos, que na 
generalidade dos casos desapparece passados os primeiros 
banhos. 
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Um dos phenomenos frequentes e muito para attender, 
que se observa nos indivíduos sanguíneos, é a congestão ce-
phalica ou pulmonar. 

Além da maior vascularisacão, apparece em certos ba
nhistas uma ou outra erupção de pelle, que se caractérisa 
por simples rubor, ou por vesículas, bolhas, etc. 

Do lado do apparelho digestivo são frequentes as pertur
bações durante os dois ou três primeiros banhos, mas que se 
dissipam depois. 

N'alguns indivíduos desenvolve-se um pequeno movi
mento febril análogo á febre thermal, que determinam algu
mas vezes as aguas thermaes. 

Todos estes effeitos geraes ou especiaes são variáveis 
segundo circumstancias já descriptas, e alguns d'estes dei
xam de ser apreciáveis depois dos primeiros banhos. 

As propriedades physicas e chimicas, que ha pouco estu
damos, poder-nos-hão dar agora uma tal ou qual explicação 
d'estes différentes effeitos physiologicos. 

A temperatura da agua do mar, muito inferior á ordiná
ria do corpo humano, deve produzir necessariamente uma 
viva impressão de frio. 

Se nós collocarmos n'um liquido a 22° centígrados (tem
peratura ordinária da agua do mar durante a estação do es
tio) um corpo qualquer, tendo a temperatura de 37° (tempe
ratura do corpo humano), este corpo perderá uma parte do 
seu calor e contrahir-se-ha; é um facto physico, fatal, que 
não pôde deixar de se não dar. Esta lei é a primeira que nós 
experimentamos pelo contacto da agua do mar, e é devido a 
ella que todo o invólucro cutâneo se retrahe. 

Milhares de papillas nervosas, collocadas como sentinel-
las á superfície do corpo, são irritadas, e advertem logo o cé
rebro d'esta impressão; depois, com a instantaneidade do 
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raio, o eixo cerebro-spinal envia aos órgãos visinhos da pe-
ripheria ordem para se contrahirem e porem em guarda con
tra este agente exterior. A consequência immediata d'esté 
phenomeno é diminuir o calibre de todos os numerosos ca-
naes sanguineus, que serpeam na pelie. 

O sangue, que elles contéem, refugia-se pouco a pouco 
para os grossos vasos e coração, e assim se encontram ex
plicadas naturalmente as pulsações precipitadas d'esté órgão, 
a pallidez e rugosidades da superfície cutanea, a oppressão, 
o incommodo da respiração, etc. E' o frio ainda que, pela 
subtracção d'uma certa quantidade de calórico, produz arri-
pios e o embotamento da sensibilidade. 

Mas outras propriedades vêem, por assim dizer, corrigir 
o que estas teriam d'exagerado e nocivo. 

A densidade, pela pressão que exerce, põe obstáculo á 
depressão, favorece o movimento da reacção, e concorre para 
estabelecer o equilíbrio e as sensações de bem-estar, que 
posteriormente se manifestam. 

O movimento, por outro lado, é um correctivo mais apre
ciável e mais enérgico das sensações oppressivas; é elle que 
torna o banho do mar tão superior ao do rio, e que ministra 
a todas as synergias uma impressão salutar em relação com 
a força d'elle. O movimento da onda, fazendo-se alternativa
mente em sentido inverso, põe em jogo a elasticidade da 
fibra, por meio da qual todo o órgão vivo, desviado momen
taneamente do seu rythmo normal, retoma a sua posição ou 
vai mais além, proporcionalmente ao grau de desvio; é uma 
espécie de gymnastica que faz opposição aos effeitos exces
sivos do frio, como muito bem diz Dutroulau. 

A mineraMsação da agua e as qualidades do ar, tomam 
parte n'esta especialidade correctiva, e, se não podemos in
vocar a absorpção dos diversos saes pela pelle, comprehen-
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der-se-hão bem seus effeitos, já pela absorpção pulmonar, já 
pela acção que estes exercem em contacto com o invólucro 
cutâneo, e pela embebição até um certo grau de que aquelle 
é a sede, havendo assim uma espécie de salgadura, que tem, 
como se sabe, a propriedade de fortificar e tonificar os teci
dos (Dutroulau). 

Todavia, qualquer que seja o modo d'introducçao dos saes 
e dos princípios mineralisadores no sangue, elles ahi pene
tram, e devemos apontar aqui os resultados das analyses fei
tas por M. Lefort, que encontrou nas urinas pertencentes a 
diversos indivíduos, uns doentes, outros sãos, estes banhan-
do-se todos os dias, aquelles respirando o ar do mar, uma 
proporção de chlorureto de sódio duas ou três vezes maior 
do que a ordinária. Este principio é um verdadeiro excita-
dor da nutrição, e concorre em parte para a animação geral. 

Assim pois, corrigidos os primeiros effeitos, á defeza 
passiva suecede-se a defeza activa; ó coração modificado no 
seu modo de ser faz um supremo esforço sobre si próprio, e 
impelle o sangue com uma energia superior á ordinária, de 
novo chamando-o aos mais pequenos vasos da peripheria. 

Sobrevem então a reacção, espécie de luta salutar trava
da entre o organismo e o seu incitante natural — o frio. 

Resumindo diremos: o banho do mar pela refrigeração 
súbita, que produz no corpo, desvia a principio os movimen
tos circulatórios para os órgãos internos, mas logo pela pres
são que exerce sobre a superficie, e também pela percussão 
das ondas ou vagas estabelece uma reacção, que faz de novo 
affluir o sangue aos vasos periphericos; e d'esta dupla cor
rente d'excitaçao e calor, do exterior para o interior, do cen
tro para a peripheria, resulta para o organismo uma maior 
actividade e energia, que desvanece o estado d'abatimento. 
E porque o apparelho digestivo partilha d'esta excitação, o 
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appetite augmenta e a assimilação se facilita; a respiração 
accelera-se e é mais larga e profunda, por consequência a 
hematose é mais perfeita e activa. O sangue, em virtude da 
excitação, é levado com mais energia á textura intima dos 
órgãos, que estimula e vivifica, e até aos capillares da pelle, 
que se torna mais corada. Esta, impressionada além d'isso 
pelo contacto dos saes, e pelos movimentos das vagas, encon-
tra-se fortemente tonificada, e resiste melhor ã acção dos 
agentes exteriores. O systema nervoso goza também como 
os outros d'esta excitação geral, que actua por outro lado, 
do modo o mais favorável sobre o moral dos indivíduos. 

N'uma palavra, debaixo da influencia d'esta estimulação 
complexa, todas as funcções se executam com mais regulari
dade e energia, e uma impulsão firme e progressiva é dada 
á saúde, impulsão, que, se é communicada logo na infân
cia, pôde ir até a transformação d'um temperamento, es
tendendo assim seus benéficos effeitos por toda a vida do in
dividuo. 

O banho do mar recobra a energia physica e moral dos 
doentes, e oppõem-se á serie interminável das doenças pro
duzidas por asthenia. 

Quanto aos effeitos accidentaes, ou mesmo tópicos, que 
se traduzem por erupções, etc. são apenas epiphenomenos 
devidos a causas excepcionaes ou disposições individuaes. 



IV 

EFFEITOS THERAPEUTICOS 

La forme est un principe de faibles
se organique ou fonctionnelle, une 
hyposthénie plastique ou nerveuse; 
la période, le moment où l'acuité des 
symptômes a cessé, et où la force de 
réaction contre les causes morbides 
ne trouve plus un appui suffisant 
dans les actes physiologiques. 

DUTROULAU. 

INDICAÇÕES 

Teem-se multiplicado muito as indicações dos banhos do 
mar, d'onde provém o epigrammatico titulo de panacea. 
Mas, se por um lado ha exageração, pelo outro se consultar
mos as obras recentemente publicadas sobre este assumpto, 
surprehende-nos o numero considerável de doenças, em que 
esta medicação tem dado excellentes resultados. Quasi todo 
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o quadro nosologico tem sido submettido com proveito a este 
meio terapêutico. Nós, deduzindo-as dos effeitos physiolo-
gicos, apontaremos as principaes indicações. 

DOENÇAS DAS CREANÇAS 

Diathese escrofulosa—escrófula.—A diathese escrofulosa 
deve ser collocada em primeiro logar; é mesmo aquella que 
reclama mais imperiosamente o uso dos banhos do mar. So
bretudo as creanças, que apresentam um temperamento lym-
phatico bem pronunciado ou qualquer manifestação da dia
these escrofulosa, devem fazer uso d'elles, ou pelo menos 
respirar o ar das praias. 

Estas creanças são em geral caracterisadas pelo aspecto 
triste, marcha languida, carnes brancas e flácidas, pelle fina, 
digestões laboriosas, pulso pequeno e variável, desenvolvi
mento lento, magreza, e muitas vezes pela presença de nó
dulos ou engorgitamentos ganglionares, principalmente no 
pescoço, o que torna a diathese claramente manifesta. 

Rachitismo. — Esta doença, que se observa principal
mente nas creanças, demanda claramente a hydriatria ma
rinha. Esta e o ar maritimo, auxiliados com uso interno da 
agua, apparelhos orthopedicos, e exercidos gymnasticos, são 
os melhores meios therapeuticos, que se podem empregar 
n'estes casos. 

Effectivamente, é sempre tonificando, activando a nutri
ção, que nós melhoramos ou mesmo vencemos os estados 
mórbidos acima mencionados. 

Para apreciarmos a efíicacia dos banhos e do ar do mar 
n'estes estados mórbidos, basta recordar as suas proprieda-
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des tónicas, e o grande numero de creanças escrofulosas e 
rachiticas, que teem encontrado no bem instituído hospital 
de Berck, em França, saude e vigor de que tanto precisam 
só e exclusivamente com a hydrotherapia maritima e uma 
conveniente alimentação. 

Um medico de Florença confiava tanto n'ella, que vendo 
duas creanças enfesadas e mortas n'um dos hospitaes d'esta 
cidade, exclamou cbeio de tristeza e commiseração: «Não te
ríeis morrido, se recorrêsseis aos banhos ou respirásseis o 
ar das praias.» 

DOENÇAS DAS MULHERES 

As doenças das mulheres são, depois das da infância, as 
que exigem mais vezes esta therapeutica. 

Na epocha da puberdade, estabelece-se uma nova ordem 
de funcções, que influem poderosamente na organisação da 
mulher: o utero até então imperfeito e inerte, desenvolve-se, 
e d'esté trabalho intimo, resulta o fluxo periódico. 

Indicaremos rapidamente primeiro, os effeitos dos ba
nhos do mar sobre a menstruação, depois, as diversas indi
cações consoante as perturbações d'esta funcção. 

Menstruação-seu estabelecimento.—-Nas mulheres dota
das d'uma boa organisação, o fluxo menstrual estabelece-se 
muitas vezes sem perturbar a economia, mas nem sempre 
succède assim. As que são fracas e delicadas, ou por que te
nham tido um crescimento rápido, ou por que tenham sido 
doentes durante a infância e adolescência, experimentam na 
occasião da menstruação um enfraquecimento geral, pallidez, 
abatimento physico e moral, maior susceptibilidade do syste-
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ma nervoso, e é n'estas circumslancias que os banhos do mar 
estão bem indicados. 

Poder-se-hão tomar estes durante o período menstrual? 
Poderão continuar a tomal-os aquellas mulheres que, sen

do pouco menstruadas, tem obtido por este meio com que o 
fluxo catamenico seja mais abundante, e basear sobre este 
facto uma regra geral, estabelecendo a inocuidade dos banhos 
durante os catamenios? 

Uma tal asserção seria a nosso vêr imprudente e cheia 
de perigos. Desde que apparece o fluxo menstrual, devem 
suspender-se; mas, se a duração d'aquelle exceder o tempo 
ordinário, podem sem inconveniente continuar-se, porque em 
geral suspendem o excesso do fluxo menstrual. 

Perturbações de menstruação. Menorrhagia.—Ha. me-
norrhagia todas as vezes que o esgoto sanguineo excede os 
limites normaes, ou quando se produz fora das regras. 

As mulheres, que soffrem estes accidentes são por via de 
regra fracas e pallidas; e a esta debilidade vem juntar-se si-
gnaes de chloro-anemia, cephalalgia, gastralgia, excitação do 
systema nervoso, etc. N'este caso os banhos do mar, acompa
nhados da medicação ferruginosa, preenchem muito bem esta 
indicação. 

Amenorrhea.—Este nome abrange a demora, a ausência, 
a suppressão, ou simples diminuição das regras. Estes esta
dos quasi sempre são dependentes d'um fundo asthenico, por 
isso escusado é justificar o tratamento marítimo. 

Dysmenorrhea. — A dysmenorrhea é caracterisada por 
uma difíiculdade mais ou menos dolorosa da menstruação 
com tendência para bemorrhagias periódicas. Ou seja de na
tureza congestiva ou nervosa, pôde egualmente ser debella-
da pelo mesmo meio. 

Leiicorrhea.—A leucorrhea é caracterisada por um catar-
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rho mais ou menos chronico da mucosa do utero, e particu

larmente do collo e da vagina, acompanhada d'um esgoto 
mucoso. 

Esta doença affecta principalmente as mulheres d'uma 
constituição fraca, e que vivem em más condições hygienicas. 
A indicação, pois, é evidente. 

Esterilidade.—lia muito que os parteiros teem por habi

to enviar aos banhos do mar mulheres estéreis. Alguns au

thores citam casos de cura muito concludentes. 
Chlorose.—Esta moléstia frequente n'este sexo d'ordina

rio ligada a perturbações da menstruação, em que predo

minam desordens variadas de nutrição e innervação, empo

brecimento de sangue, debilidade geral, pallidez dos tecidos, 
etc. pede idêntico tratamento. 

Hysteria.—Emflm uma outra doença, quasi privativa da 
mulher—a hysteria—deve ser collocada entre as affecções, 
contra as quaes os banhos do mar teem sido prescriptos. To

davia em muitos casos podem estes excitar a irritabilidade 
nervosa, e, longe de úteis, ser prejudiciaes. E' preciso por

tanto attender ás circumstancias da doença e doente, e, se

gundo ellas, indicar ou contraindicar esta medicação. 

DOENÇAS DO SYSTEMA NERVOSO 

Não podemos dar como desejávamos o desenvolvimento 
que carece este assumpto, não só pelas razões que já apon

tamos, mas também porque não temos sufíicientes factos de 
observação para o fazer. Por isso limitarnoshemos a referir 
o que dizem a este respeito os autores mais abalisados, e en

tre estes nomeadamente M. Dutroulau. 



- so -
«As affecções, diz elle, caraclerisadas por symptomas ne

vrálgicos superficiaes, mas sem erethismo pronunciado, mo-
diflcam-se sensivelmente pela acção dos banhos do mar. As 
nevralgias locaes e rebeldes, e entre estas, as mais frequentes 
e dolorosas, as do quinto par e nervo-sciatico, quando sejam 
antigas a ponto de terem alterado a constituição, podem ser 
melhoradas ou mesmo debelladas pelos banhos curtos e de 
reacção viva; mas é sempre conveniente evitar o frio prolon
gado.» 

Diversas paralysias, paraplegias, ainda que estejam liga
das a outras lesões dos centros e troncos nervosos, são habi
tualmente modificadas d'um modo favorável. As paraplegias, 
consequência da myélite, não parecem soffrer com a acção 
dos banhos alguma modificação, em quanto que as que são 
de natureza hysterica podem desapparecer algumas vezes. 

Prescrevem-se ainda aos doentes affectados de perturba
ções cerebraes, que tem por feição predominante vertigens 
hyposthenicas, fraqueza de memoria, inaptidão para o menor 
trabalho intellectual, symptomas nervosos coincidindo com 
fraqueza nervosa ou anemica, porque então o banho do mar, 
tonificando, modera estes estados mórbidos. 

A hypochondria susceptivel das mesmas formas que a 
hysteria na mulher, variadas e phantasticas, differindo ape
nas na actividade, e produzindo perturbações cerebraes, a 
spermatorrhea por vezes ligada á hypochondria e dando lo-
gar a uma anemia anaglobulica podem ser dominadas pela 
hydriatria marinha. 

Relativamente ás doenças mentaes confirmadas, os escri-
ptores de hydrotherapia mostram-se em geral muito reserva
dos nas indicações que ellas podem fornecer. Imitaremos sua 
reserva prudente, porque não temos por em quanto factos 
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que nos anthorisem a julgar da opportunidade ou não oppor-
tunidade d'ella. 

No rheumatismo, averiguou-se pela discussão da So
ciedade d'Hydrologia de Paris, que só as formas atonicas com 
empastamento das articulações poderiam justificar a hydro-
therapia marítima. Ainda assim convém haver muita circum-
specção na selecção do clima, e evitar cuidadosamente o frio; 
sendo preferível o banho tépido. 

DOENÇAS DAS VIAS RESPIRATÓRIAS 

Não faremos menção das doenças agudas das vias respi
ratórias nem d'algumas chronicas, porque longe d'indicarem 
contraindicam esta espécie de tratamento. Todavia está indi
cado no catarrho bronchico sem reacções vasculares, mor
mente nas creanças lymphaticas; na asthma intermittente sem 
expectoração abundante, em que o banho alonga os períodos 
de repouso e permitte o somno. 

Nos indivíduos predispostos para frequentes catarrhos 
bronchicos, e que soffrem muito d'esté incommodo durante o 
inverno, os banhos do mar combatem esta predisposição. 

M. Dutroulau, a propósito de suppuração pulmonar, cita 
um caso d'abscesso consecutivo a gangrena, que, depois de 
ter resistido ao tratamento empregado, cedeu alfim á hydro-
therapia marítima. 

Buchan, referindo-se ás indicações d'esté meio therapeu-
tico na phtysica pulmonar, diz: «Parece extraordinário recom-
mendar a um individuo affectado da phtysica os banhos; to
davia se reflectirmos n'uma tal ou qual connexão entre a phty
sica e o estado ercrofuloso, se attentarmos no fundo astheni-
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co, que preside a estas moléstias, seremos obrigados a con
vir que esta practica dirigida por um medico prudente pôde 
ser indicada racionalmente. 

O doutor Faduille aponta também exemplos de cura, e a 
d'elle em particular. Assim, declarado pbtysico pelos medi
cos do hospital de Bordeaux no principio do seu tirocinio es
colar medico, conseguiu curar-se, ora respirando o ar puro do 
mar, ora fazendo uso moderado de banhos. 

DOENÇAS DAS VIAS DIGESTIVAS 

Cônscios da acção physiologica dos banhos, não nos sur-
prehende que o apparelho digestivo, quando alterado parti
lhe dos seus effeitos therapeuticos. 

As gastrites chronicas, revestidas com todas as suas for
mas, são modificadas por este tratamento. Os engorgitamen-
tos de diversa natureza, localisados nas glândulas e vísceras 
abdominaes, podem-no ser egualmente, na hypothèse, diz M. 
Dutroulau,, de que os não acompanhem reacção vascular. 

DOENÇAS DA PELLE 

Poremos de parte a forma aguda das affecções cutâneas, 
porém, aquellas que tiverem um caracter de chronicidade, e 
estiverem filiadas em algum vicio escrofuloso, são fonte d'in-
dicação dos banhos. 

Gaudet e Roccas citam nos seus tratados sobre banhos do 
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mar casos clínicos de pemphigus e outras moléstias de pelle 
vencidas pelo tratamento marítimo. 

Lebert aconselha-o ainda com o fim de evitar as recahidas 
d'estas moléstias. 

«Les bains salés conviennent surtout après la guérison 
des eruptions, pour empêcher les rechutes; ils ont en même 
temps une action salutaire sur le essemble de la constitution. 
Lebert. (Traité des maladies scrophuloses).» 

DOENÇAS CIRÚRGICAS 

N'esté grupo de doenças os banhos do mar tem valioso 
cabimento. A acção tópica detersiva e reconstituinte da agua 
do mar revela seus benéficos effeitos, nomeadamente nas 
lesões chronicas dos ossos, carias, necroses, feridas com tra
jectos fistulosos, bem como nas disformidades derivativas de 
fracturas, ou quaesquer outras lesões traumáticas. 

As feridas, mediante lavatórios ou simples immersões, 
perdem seu mau aspecto, a reunião cicatricial é o ultimatum 
d'esté tratamento. 

Taes são as indicações mais frisantes baseadas sobre os 
effeitos physiologicos da hydriatria maritima. 

CONTRA INDICAÇÕES 

Posto que seja incontestável a efficacia dos banhos do mar 
nas afíecções precedentemente apontadas, não è tanta a sua la-
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titude que abranja indistinctamente todos os casos. Comef-
feito, muitos ha em que ella se não patenteia, e em que os 
banhos devem ser proscriptos. Assim, devem proscrever-se: 

Em todas as doenças agudas e affecções em que subsista 
uma exaltação de forças vitaes; nas affecções orgânicas do 
coração; no emphysema pulmonar; no rheumatismo articular 
agudo; nos indivíduos predispostos para congestões cerebraes 
e pulmonares, e particularmente nos velhos, em que esta pre
disposição é coadjuvada notavelmente pela reacção lenta e dif-
ficil, que, prejudicando o effeito do banho, o torna contrapro
ducente. 



V 

HYGIENE 

Dans tous ces cas, les moyens 
hygiéniques adjuvants peuvent tous 
et de différentes manières être utili
sés. Je dis plus; ils sont ordinaire
ment indispensables. 

DAUVERGKE. 

O banho frio do mar é de todos os modos de applicação 
da hydrotherapia marítima o mais recommendado, é mesmo 
a este que se referem todas as considerações, que deixamos 
exaradas nos capítulos precedentes. 

Mas, para que o banho produza seus salutares effeitos, é 
mister attender a um certo numero de preceitos hygienicos, 
cuja falta arrastava comsigo inconvenientes. 

Resumiremos, pois, n'este capitulo os principaes cuida
dos, que o banhista deve tomar antes, durante e depois do 
banho. 
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Precauções a tomar antes do banho. Em que epocha do 
anno, e a que hora do dia convém tomar o banho? Em todo o 
tempo; mas prefere-se o que decorre desde julho a novem
bro. A hora do dia dependerá de circumstancias particulares 
relativas ao doente e á doença. Aos indivíduos fracos e ne
vrálgicos convém uma temperatura um pouco mais elevada, 
por isso deverão banhar-se depois das 11 horas. 

Nas nossas praias a hora destinada para estes exercícios 
balneologicos é das seis ás onze da manhã. 

A que distancia da refeição se poderá tomar o banho? 
Nunca deve decorrer um intervallo menor de duas ou três 
horas, entre este e a ultima refeição, e, se o banhista tiver 
uma digestão difJQcil, alongar-se-ha ainda o praso. 

O dr. Claparede aconselha ás pessoas fracas a não irem 
para o banho em jejum, mas só depois de haverem digerido 
um caldo leve, porque, diz elle, será mais fácil a reacção. 

Em que estado deve estar o corpo immediatamente antes 
do banho? Nunca deve mergulhar-se quando esteja transpi
rando, ou demasiado frio, é bom estar quente na occasiâo do 
banho; a reacção será mais franca. 

Da conducta do banhista durante o banho. A immersão 
rápida do corpo é mais conveniente do que a pratica mal ins
pirada de entrar timida, lenta e progressivamente no mar. 
Este ultimo modo dispõe mais para as congestões. 

Quando o banhista souber nadar é sempre bom praticar 
a natação, no caso contrario exercer alguns movimentos. 

Qual deve ser a duração do banho? Não podemos demar
car limites; deve ser tanto mais curto, quanto maior fôr a fra
queza do doente, a força da onda, e quanto mais baixa fôr a 
temperatura. Na generalidade dos casos, um banho de cinco 
a dez minutos é o sufíiciente. 

Precauções a tomar depois do banho. Depois de vestido 
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e preparado o banhista deve, para que melhor se opere a 
reacção, passear, e quando seja possível fazer exercidos gym-
nasticos no trapesio; e as senhoras e os indivíduos fracos 
recolher-se-hão aos seus quartos e tomarão um cálix de vi
nho generoso, ou qualquer bebida tónica e estimulante. 

Um dos primeiros effeitos dos banhos do mar é a excita
ção do appetite; porém não se satisfará logo a todas as exi
gências do estômago. E' preciso ser moderado e rigoroso 
na alimentação; quando não, as indigestões e diarrheas são 
a consequência. 

Os passeios á beira-mar são extremamente convenientes, 
quando não haja muito vento ou frio. 

Estamos muito longe de condemnar as diversões que se 
proporcionam nas praias, como são: os saraus, reuniões, 
theatros, etc, que exercem poderosa influencia na moral de 
certos indivíduos; mas reprovamos o luxo e as modas, que 
insultarem a hygiene, e o prolongarem-se aquellas por horas 
avançadas da noite, porque esta foi destinada para o descan-
ço e somno, elementos tão necessários como a propria alimen
tação. 

Por ultimo, diremos, que o tempo que o banhista deve 
permanecer na praia dependerá do effeito produzido pelo ba
nho, da constituição do individuo, e da força e saúde de que 
dispõe. 

Três a quatro semanas, é tempo sufficiente para que os 
banhos produzam seus benéficos effeitos. 

Concluímos. Conhecemos quanto imperfeito e defeituoso 
nos sahiu este trabalho, mas as forças do viandante eram dé
beis, e elle não chegaria ao seu termo se não tivesse sempre 
por norte a protecção do jury. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia—E' o microiyma e não a cellula o primeiro ele
mento da organisação. 

Physiologia—A bile não toma parte directa na transfor
mação do bolo alimentar. 

Materia medica—O chlorure to de sódio é um verdadeiro 
excitador da nutrição. 

Operações—Nos grandes hospitaes desprovidos de con
dições hygienicas não devem praticar-se as grandes opera
ções, salvo em casos d'absoluta urgência. 

Pathologia externa—As manifestações locaes d'uma dia-
these não exigem tratamento tópico. 

Pathologia interna—Um dos melhores tratamentos a ins-
tituir-se no escrofulismo e rachitismo, é a hydrotherapia ma
rítima. 

Anatomia pathologica —Não ha cellula cancrosa especi
fica. 

Partos—A esponja preparada é o processo que adopta
mos para provocar o parto prematuro. 

Hygiene—Votamos pela creação, em Portugal, d'um hos
pício á beira-mar, onde se recolham creanças eivadas de es
crofulismo e rachitismo. 

Approvada Pôde imprimir-se. 
Dr. José Carlos, o CONSELHEIRO DIRECTOR 

Costa Leite. 
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