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INTRODUCCAO
* >

O regimen alimentar accupa hoje um lugar dos mais im-
poriantes na medicacaodas dyspepsias ; constitue talvez a base
e a condi^ao essential Je successo no tratamento.

Fodas as indieacdes, como d i z Hayem, sao preenchidas
pelo emprego dos modidcadores bygienicos, pelo dos agentcs
physicos, e meios mechanicos auxihados por algumas praticas
revuLivas e pda udtninistracao de um cerro numero de agenies
medicamentosos. O numero destes agentes e grande, mas o
daquelles com que p6de-.se contar e muito lemitado, havendo
mesmo sobre dies, opinioes desencontradas.

Tratando dos principaes medicamentos preconistulns nas
dyspepsias, todos os therapeutas aflirmam que os a l /a l inos e
os acidos desde muito sao administradus e geralmente admit-
tidos como da incontestavel resuliadn. Entreuinto a tceao
destes medieamentos sobre a economia e aiuda ubjccio de
estudo e de opinioes em desaccordn

O que diz Trousseau quasi que
Depois de ter referido que i
os alcalinos antes da refeicao

sj prtdeamda n petir h qe.
muiias vexes chegou a p ; escre \ er

acidos depois, Trousseau
pratique : il mnntrc uux

que nous ne connaissons en realcte le tom de lien,

C ns
accrescenta : « Le fait a un interet
medecins
e que bien souvent nous ne connaissons rien de rien .

Nao es6mente sobre a accao destes medicamentos que as
opinioes daquelles que se tern *dedicado a estes indaguco ^ di-
vergent , as opinioes se debatem ainda cm desaccordo quanto
as doses que devem ser aaministradas e n momentn nppni tuno.
Fa /enJo -se um estudo Jos principal's agentes medicament ^ sos
empt egados nas dyspepsias, ver-se-ha que raciomdmente, visto
a inefficacia destes, o regimen alim ntar e um d s elemcntos
principaes da cura . De uma maneira geral p6Je-se n e > mo
affinnar que o regimen tern mais impnrtuncia que as diversus
medicares no tratamento das dyspepsias e q , ica de muiras
outras molestias.

A luteratura medico antiga e moderna nos tem tr.msm .ttido
a historia de illustres dyspeptieos que depots de tere n usado
todas as medicares, s6 encontraram allivio
alimentar o mais

no regimen
severo, entre dies Luiz Cornaro, conheetdo

IL
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pelo seu tratado de ia Vie sabre no qual rdata sua propria ob-
serva^ao. __

Voltaire dyspeptico dizia : Je n 'espere que dans le regime
car jusqu'a present c'est le regime seul qui m'a sauv6.

O regimen alimentar porem para que seja um elemento
primordial de successo no tratamento das dyspepsias 6 neces-
sario que el Le repouse em base scientifica.

Nao 6 sufficiente conhecer a composifiio ea manipulacao
dos alimentos do mesmo modoque a sua posologia e digesti-
bilidade.

f » *

E' necessario conhecer as transformafoes que soffrem os
alimentos no estomago funccionando normalmente,a sua accao
physiologica e o modo porque reage o estomago as excitafoes
produzidas por elles.

Apezar da grande importancia que se tern ligado a este
assumpto em tod os os tempos,apezar dos numcrosos trabalhos
dos hygicnistas e das acquisicoes intcressantes dos physio-
logistas, muitos pontos de importancia capital para o thera-
peuta saoainda pouco ducidados. A quesn’io e mais complexa
do que parece a primeira vista * Alem da pane physiologica
relativa a digestao propriamente dicta, a transforma^ao e a
absorpcao dos alimentos considerados no panto de vista da
manutencao da vida, que ja c por si complexa, e neccssario
sobretudo applicar o regimen em condicoes anormaes creadas
pela dyspepsia. Importa prindpalmente que os alimentos
sejao tolerados e utilisndos pelos orgaos doentes. Para aitin-
gir*se este desideratum, no ponto de vista therapeuta, tem-se
preocctipado com o estudo da digestibilidade dos alimentos
nas differentes formas mais appropriadas,

Complicada sob o ponto de vista physiologico, a questao
o 6 aiuda mais em condicoes creadas pela molestia*

Tratemos pois dos principios essenciaes a alimentacao.
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Base do regimen normal
k

Urn regimen al imemar pars ser sufficiente deve permittir
ao homem ou ao animal cncontrar nelte os dementos necessa-
rios para prod u dr pela sua combustao Lima quantidade de
calor e Je trabalho iguacs a quantidade despenaida.

A economia animal despeflde diariameute pela desasstmi-
la^ao :

Az 20 grammas
25O »
i i a 3 l itres

C
HfO.

necessario repara r esras perdas por meio da all men-E1

tafuo.
O homem eresce e eniretem a consmuicao histologiea e

ehimica dos seas orgaos etecidos pela alimenta^ao , O sou fim
pois , quer se trate do homem on dos animaes, e manter a in
tegridade das funcfSes physiological, de cujo equilibria resulta
a saude.

Nos alimcntos se encontram aqudlcs principlosp
Na grande maioria das casos a alimcntacao do homem

eompreheede as substancias das ires ordens que so seguem :

i °. Substancias azotadas ou albuminoides ;

2°, Os; hydrates de car&ono,, representadossobretudopela
iecula , amido e os assucares ;

3° < As materias graxas : manteiga, gorduras e oleos, Alim
da agua e materias salinas *

Para que haja equilibrio entre a reccita e a despeza e neces-
sario que o homem ingira Lima eerta e determinada quantidade
de alimcntos, que constituem a racao de con$ummo ou de ma-
nutencao, Segundo Littrd o uso racional e methodico dos
alimcntos e dc todas as cousas essenciacs i\ vida, tanto no es-
tado de satlde coino no estado morbido, consume o regimen ,

r
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¥As pergas incessantes da economia variando segundo
muitas dreuin&tancias,^ evident© que com etlas variarStambem
o regimen aiimentar. O trabalho, o getiero de vida , physica ou
intellectual * a idade, o sexo, o clima, etc., sao as circimistancias
que infiuem sobre as perdas da economia *

Para se preserver uni regimen que satislacn as exigcncias
organicas, 6 necessario eonhecer a quantidade e a proporcao
das substancias das trcs ordens ( albuininoides, hydra tos de
earbono e gruxas ) indispensaveis para entreter a vida e subs-titmt as dtespezas do organismo. A este conhecimento tem-sc
cbegado por processos e investigaeoes baseuJas na experimcn-
tacao e observafao.

A experiineniacao icm-se feito sobreiudo nos animaes e
tambem no homem. A observaeao se faz em condicoes diffe-
rentes, medindo cxactamente a quantidade e a proporcao dos
alimcntos das rres earegorias ingeridos por indlviduos abando-
nados as suas proprias inspiracoes ou entao por collecnvi-
dadei * Este processo estatistico seguido por Gautier, da , bem
sc ve, uma media gcral, mas que pouco se atFasta dos alga-
rismos oblidos pda experimenracao. A expertisenrac3@ repousa
sobre o principle gem I dn comparaeao das material alimcn-
tares em sua entraJa e >ahiJa doorgamsmo*

Ac perdas azotadas sao duzadas pdas urinas e materias
fecacs ; as perdas airhorudas pela respiracuo *

Dujardin Rjaumetz lai ieundoas bazes que nos devemguiar
na alimL- Liiaci la , apreseilUt a s/gumte. media : O bomem perde
em vinte s.- quatfo horus, Unit * pj lu \ urinascOmo pdas malarias
fecacs e e\ h ilacao cutunea, p )uco m i l s ou menos 2o grammas
de azote* Jio grammar de carb ):io das quaes 25o peta res-
piraeuo.

A

Em vinte e quatro hnitis, esras perdas se clevam para o
azot > , a 20 grammas assim decompostas ;

Nas urinas sob a f6"tna de urea e acidourico
Nc ; escfemeatOSj snores e rnucos

Para o carbono a perda em 24 boras £ de, * *

25Q grammas s'o queityrndas pel JS pulmoes ;

» eliminadas pdas urircas ;
» se acham nas nutras exerefoes da economia *

Resulta dcstas investigates baseadas na experimentafao
e na observacuo que o uso exclusive de uma das ires orders de

14 - 5
5 ,3

3 JO grammas *

45
i D

,

;
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substancias alimentares nao p6de scr sufficiente para cntreter a
vida e manter o equilibrio nutritivo.

O equilibrio e a propria vida sao compromettidos com a
alimenta9ao exclusiva.

Assim o tem deinonstrado a experiencia qucr feita cm ani-
maes quer feita nohomem *

E1 necessario que os alimentosazotados ou carbonados no:>

fornecam esta quantidade de azoto e carbono. Tem-se porem
verificado que * pelos amylaceos e pda gordura exclusivamcnte
ou pnr lima misiura de gordura c hydratos de carbono aali-
mema^ao 6 impossivel . A alimentacao epossive! pela carne e
pelos hydratos de carbono, e cm rigor pela carne e a graxa ; £
assim que se alimentam as Esquimaos.

Os amylaceos e feculentos de Lima parte e as graxas de
outra, sesubstituem cocnpletamente. Calcula-se assim que IOO
grammas de graxa correspondem a 240 grammas de hydratos
de carbono.

Finalmcnte, como conclusao geral deve-se dizer que as
tres ordens de substancias devem scr representadas na alimen-
la^ao normal *

Moleschott demonstrou que e necessario estabelecer unia
relacao constante entre as materias protcicas, os hydrocarbu-
retos e os corpos graxos. Esta relacao, diz elle, deve ser , entre
as material protcicas c os hydrocarburetos dc 1 a 3, 47, entre
os corpos graxos e as materias protcicas de 1 a o,q5 ,

Em zootechnica esta relacao denomina-se— relacao nutri-
tiva dos alimcntos. Referindo-se a estes prijicipios elle apre-
senta a seguinte racao para o homem adulto :

Materias protcicas.
Hydracarburetos. .
Graxa

124 grammas.
43o »

55

Esta racao approxima-sc da de Voir que reclama para o
adulto o seguinte:

Albuminoides
Graxa
Hydratos de carbono

Para a mulher :

Albuminoides
Graxa
Hydratos de carbono.

118 grammas.
56

5oo

90 grammas .
40

400
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fNem todos os autores
chegani ao mesmo resulta
dizem bastar apenas para um homem vigoroso, 90 grammas de
albumina ; com um trabalho mais ou mentis consideravel ,
deve-se elevardeyb a 107 grammas de albumina.

Emfim a media estabelecida por Uffelnaantt e Munk para
um adulto de peso medio, e, cm repouso ;

Albumina.
Graxa
Hydratos de carbono

Com um trabalho moderado :

Albumina.
Graxa
Hydmtros de carbono

aue se tem occupado dcsie assumpto
do, Plluger e Bohland , entre outros ,

A
too grammas.
56

400

1 to grammas.
56 a

5oo »

A proporcao po's de albumima para as outras substancias
£ pouco trials on menos de r : 5 *

Csta relacao porem se refere as substancias puras * Como
sabemos, estas substancias se ucham misturadas inti ma merite
entre si em pruporcoes que variam em cada especie de alimento;
£ assinri qua as maierias azotadas sao encontradas em maior
quantidaue na earns que tambem comem sempre grax:a em
pruporcao vanaveL

O* hvdrmos de carbono represen tados sobrerudo pela fe-
eulft, anndo e assucar, se aeham nos fructose nos mais ali-
mentos de origem vegetal *

Cada um d < >s princij ios immediatos queeniram na raeao*ja o di^semos, nao podeni servir a nutrr ^ao e nao cohstitMem
alimento Senao quando associadosentre si * I la substancias que
content em proporcoes conveniences estes principles, consti-
tui-ndu o que se chama um alimemo complete ; quando porem
ellas s6 conlcm alguns e riao rodosos principles que constitcem
a racao, o alimento denominate compiexo.

O Leite pelas suas propnedades physicas, chtmicas e phy-
siological, nao sd de base aos eft versos regimens como
por si sti consume um regimen exclusive- Sera objecto de uma
desLTipfao deialhada*

i
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Leite e regimen lacteo

O Idle e um liquido branco, odor sui generis, sabor es-pecial , assucarado, agradavel. Sua densidade oscilla de io3o
a 1084 segundo as especies animaes. Sna reaccao e alcaliaa e
em estado fresco e um pouco acida.

Segundo Lewenhock o leite consiste em um plasma trans-
parente tendo cm suspensao pequenos globulos de graxa . Tem
a mesma composicao pouco mais on menos em todos os
animaes.

Encontra-se no leite constantcmente agua, caseina , assucar
de leite, manteiga, saes mineraese gazes. Pejas analyses feitas
por M . Fery e o leite da jumenta o que mats se approxima do
da mulher,

A propor^ao cm que se acliam os princtpios no leite varia
extraordinariamente de uma especie animal a outra e dadas
variascircunstancias na mesma especie, segundo os individuos,
a alimentafao e o estado de saude.

O Leite contem de 79 a 80 por 100 de agua, 1,5 a 8,6 de
albumins, de i ,5 a 8 de corposgraxos, de 2,5 a 8,5 de assucar
de leite e de 0,20 a o,5o de saes diversos segundo Gautier.

Pelas analyses dos diversos auctores e fad
differem os diversos leites
nos resultados.

O leite de vaeca £ mais rico em albuminoides que o da
mulher ; ao passo qua o da mulher encerra 1 ,9 po too de
albumina o da vaeca 4,92. O de cabra encerra o dobro de albu-ninoides do da vacca e quatro vezes mais que 0 da mulher.

Em corpos graxos ainda e o leite da cabra o mais rico,
mas em assucar de leite e o mais delficientc.

Com estes dados pode-se deduzir qual o valor nutritivo do
leite. Com effeitq, conhecida a propor^aoem que existem os
prinetpios essenciaes t alimentaeao no leite, sen') facil e de
grande impornmeia saber quanto e necessario para satistazera
ra;ao deconsumo. Parafornecer os hydratos de carbono suffi-
cientes sao necessarios 8 litros de leite de vacca e [ 6 litros do
de cabra.

ver em que
apezar das variantes que existem

to

G , t

*
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Esta quantidade de leite satisfaz a rafao cm hydratos de
carbono mas fornece lima quantidade excessiva de graxa, alem
de ser muito elevada para que possa ser tolerada sem incon-veniente para o estomago. Geralmente todos sao accordesem
prescrcver 3 a 4 litros por dia no regimen Jacteo completo.

Qnatro litros de leits representam :
3 litros •t litni$

189 grammas.Albuminoides.
Graxa
H. de carbono

'47
1611 2 1«

165 220

Ha neste quadro urn deficit em hydratos de carbono, um
ligeiro excesso de albuminoides e exagero notavel de graxa. O
deficit em hydratos de carbono e compensado pela maior pro-
porcao de graxa.

Esta, como ja tivemos oecasiao de dtzer, pode compensar
a defficiencia de hydratos de carbono ; porquanto ella repre-
senta ainda a vantagem dc formar duas vezes mats calorias,
em peso ignal que aquelles.

A quantidade de saes e agua que o leite content e mats
ue sutriciente ; segundo Bidder e Schmidt, a quantidade
agua ticcessaria em 24 horas e de 2635 grammas ,

Fazendo-se o calculo em calorias obtem-se : com 3 litros
1925 ; com 4 litros 2400. Theoricamente 3 a 4 litros cons-
tituent ra^ao para um regimen completo. A experience mostra
porem. que um regimen lacteo exclusivo e insufficiente para
satisfazer as necessidades da nutricao. E1 um regimen de
emmagrccimento, apenas convem aos doentes confinados em
um leito, sujeitos ao repouso. Em caso contrario, o leite nao
pdde manter o equilibrio nutritivo e determina phenomenos
de deminuicao dc peso do corpo, emmagrecimento, perda de
energia physica e moral, inconvenientes estes sobre os quaes
insistent G , See, Lecorch6 e Talamon.

A digestiio do leite e assumpto que tern sido ultimamente
objeeto de investigates.

Logo que o leite chega ao estomago modifica-se sob a
accao nao do acido lactico como se pensava outrora. mais sim
como demonstrou Hammarsten sob a accao do fermento lab,
donde resulta o desdobramento da cascina em albumose e
caseutn .
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Segundo o mcsmo observador, os sacs de calcio repre-
sentam um pa pel im porta nte na preci pitajao Jo caseutn ; sendo
necessario para que esta se de que o leite encerre saes de calcio
soluveis. As indugacues dc Arthus e Pages confirmaram a
opiniao de Hammarsten sobre o lini dos atealinos na preci-
pitacao do caseum .

Estes observadores reconheceram que a caseifica^ao pro-
duzida pela materia caseogena dilfcre da precipitacao da ca-
seina por um acidoe da coagulacao da mesma substancia pela
ebulicao em prcsenca do sulphate de magnesia . A caseifica^ao
diz Hayem, e um phenomeno complexes, caracterisado pda
transforma^ao mulecular de umu substancia albuminoide, a
caseina, e pela formacao de um composto alcalino terroso
insoluvel, o caseum, A parte solida cpmpoe-se da caseina ,
globules gordurosos e saes insoluveis, a parte liquida contdm
os saes soluveis, o assucar e uma pequena porcao ae albumina.

Segundo Bidder, Dogiel e M. Fery a digestibilidade do
leite depeude de sua riqueza era caseina e talvez tambem da
natureza variavel deste ultimo principio segundo as especies
animaes. A caseina desde que precipita-se, se transforma, mais
ou menos rapidamente em peptonas que sao absorvidas, como
as que provera da albumina.

Das experiencias feitas em individuos portadores de fis-
tulas gastricas, Hichct e Beaumont concluem que no lim de
uma horn apenas restam no estomago alguns tracos de leite,
o megmo admitte D. Beaumetz.

Para Reichman a evacuacao do leite do estomago seria
muito mais demorada, variando contudo se o leite C* fervido
ou cru.

O estudo da digestibilidade do leite tem sido feito prin-
cipalmente por Clopalt, com o auxilio do methodode Winter.

Os caractcres da digestao na crianca sao os mesmos que
no adulto ; fraca excitacao estomacal, digestao relativamente
curtae producao minima ou nulla de acido chlorhydrico. Pa-
rece que o leite da mulher e digerido mais rapidamente ; attri -
bue-se este facto ao modo pelo qual se comporta a caseina em
presenca do succo gastrico,

O leite de vacua coagula-se em massas espessas e e digerido
mais lentamente. Aconselha-se para remediar este inconve-
niente ingerir o leite por pequenas doses ,

O leite esterelisado tem a vaniagem dedar linos coalhos,
que sao muito mais facilmente aliacados pelos succos diges-
tivos que um coalho compacto.

A digestao do leite nos dyspepticos poueo mais ou
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menos a mesma. «E' o alimento o mais apropriado aos dys-pepticos.
E’ o que exige menos esforcoe que, produzindo o minimo

de excitacoes, representa o alimento sedativo por excellencia .
E’ indicaao etn todos os casos : na hyperpepsia, estado no qua!
ha excitacao, peptonisacao difficil e lenta ; na hypopepsia, em
que ser4 melhorutilisado que nenhum outroalimento, ( Hayem).

f

-wr



V MM16L.

Asepsia do Leite

Infelizmeote o leite e um meio exeellente de cultura dot
germens pathogenicos de diversas ordens, e a addicao que
fraudulentamente se Ihe faz de uma agua quasi sempre iinpura
torna esta quastao mais digna ainda dos cuidados do medico.
Olferece uma importancia de primeira ordern desde que se en-
care as applicates numerosas do leite. Desde que tem-se pro-
vado a existencia de microorganismos no Jeiitt, ao medico se
impoe a obrigacao de emprcgal-o aseptico, ou na duviJa, pres-
erver lima das operacues, taes corao a ebuli^ao, a pasteufi-
sacao ea estcrilisaoao, capazcs dc oppor obstaculo aosperigos
de um leite contaminado.

Si a absorpcao de qualquer agente pathogenieo deve ser
evirada pelo individuo eni estado desaude perTeita , com mais
forte razao por um organismo debilitado, convalescente ou cm
estado morbido.

Estas precaucdcs, sc se quizer !eval-as ao auge do rigor,
devem ser tomadas mesmo para com o leite cuja procedencia
se conhece porquanto, muitas vczes o indiviauo de especie
bovina ostenta notavd quantidade dc teeido adiposo estando
com as visceras tuberculisadas.

As experiences de Toussaint, dc Peuch e Martin, demons-
tram que o leite de vaccas tuberculosas sendo injectado em
animaes Ihes transmitte a tuberculose, aeontecendo o mesmo
aos individuos que se alimentam com o leite contaminado.

Landouzy e Legrou atiirmam que a frcquencia da tuber-culose nos ganglios mesentcrtCOs durante a intancia 6 devido a
ingestao do leite contendo o bacillus productor desta mo-
iestia.>

Alem del tuberculose pulmonar, cujo bacillus centamma o
leite por cireumstancias varius, lemos a diphteria, a escarlatina,
o cholera, a febre typhoide, susceptiveis de serem propagadas
pelo leite * O leite tern sido considerado as vezes, como ounico
agenie iransmissor da diphteria em certas epidemias, csta opi-mao ioi reforfada pdas experiences de Klein.
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Lofler, baseando-se na extrema facilidade de dcsenvolvi-mento do bacillus da diphteria nesie liquido, aconselha formal-
mente abolir-se do consume, 0 que t procedente de lugarcs
em que existe a diphteria.

A transmissgo da escariatina pelo leite tcm-se averiguado
sobretudo na Inglaterra, em diversas epidemias. Em 1890, em
uma epidemia que grassou nos arrabaldes de New-York, L,
H. Miller reconheceu que todos os doenles tinham bebido
Leite contamtnado, ao passo que os individuos poupados pelu
molestia epidemica tinham-se abstido. Results desta experien-
cia e das de Klein, Hart, Landouzy e outros, uma conciusao
cminentemenie praties — asepsis do leite a consumir-se.

EBULICAO E ESTERJLISA^AO Fem-se geralmenLe adoptado
a ebulicao principalmente depois que foi preconisada no Con-
gres de lo tuberculose 11884) e pelu Academia de Mcdicina em
1889 a 1890.

Reich man considers o leite fervido menos peptonisado na
crianca que o leite cru ; por sua vez Laurent, o accusa de en-
treter perturbaedes digestivas e retardar as diversas funccoes
physiological. A estas opiniut-s porem se oppoem as de Rondot
que longe de acceitar as opinides de Laurent, diz que as suas
experiences nas creches Ihe sao inteiramente favoraveis e que
elle constitue, pelo contrario, uma garamia contra as infcccoes
gastro-intestinaes.

Segundo Thomas, de Genova , as criancas toleram mal o
leite esterilisado em casos de dyspepsia intestinal, oblendo ex-
cellentes resultados com o leite fervido.

A ebulicao produz algumas modiftcacdes no leite - O seu
volume e muito reduzido, ha exputsao de gazes e evaporacao
de uma certa quantidade de agua, coagulacao da albumina e
perda de algtms de sens principios albuminoides.

Em todo caso a ebulicao satisfaz o fim a que se deseja ;
mata os germens pathogenicos existentes no leite , posto que
certos esporos resistant. Para que seja efficaz e necessario man-
ter a ebulicSc por espaco de 20 minutos.

i odos os clinicos que tem prescripto o leite fervido, julgam
que o leite fervido pdde substituir sem inconvenienle algum
o leite cru . Quando porem, o leite fervido nao for bem sup-
portado pelos doentes, pdde-sc recorrer ao leite esterilizado,
que offerecc vantagens incontestaveis sobre qualquer outro e
alem disto pdde-se obter facilmente gracas a apparelhos sim-
ples. Esta esterilizafao pode ser feita nos domiedios, segundo
as necessidades de niomento. Na industria se esteriliza o leite

4
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por diversos processos, mas aqui apenas exporemos a marcha
geralmente seguida nos processos simplificados, empregados
nos domicilios.

As vanragens do leitc esterilizado sao taes que seu uso sera
geralmente espalhado, quando forem vulgarisados os meios
praticos e faceis em levar a efFeito tal processo digno de en-
comios.

Mesmo para o aleitamento artificial elle e de uni efFeito
maravilhoso, nao so pdas garantias que offerece contra a irans-
missao de germens pathogenicos, como tambem pela sua
identidade com o leite natural.

PROCESSO DE ESTERILIZACAO — A marcha geralmente se-
guida nos processos simplificados, consists em mergulhar pe-
quenos recipieniesdecapacidade de too a 200 grammas, cheios
at6 o meio, em uni banho-maria fechado em que a agua e
elevada a ebulicao durante 40 minutos.

Os frascos sao fechados logo com rolha de algodao ester i*
lizado oil entao de cautchuc para itnpedir a entrada de germens
athmosphericos, que a condemsacao produzida pelo resfria-
mento do leite arrastaria sem esta preeaucao. Para conservar-se
longamente, ofrasco deve ser fechado hermetica e solidamente.

A grande superioridade da esterilizacao esta na possibili-
dade de ser posta etn pratica com urn pequcno numcro de
utensis e por conseguinte pode ser mais facilmente renlisada
pelas familias - O inconveniente deste processo consists cm
operacoes successivas somente.

A Sociedade Protectora da Infaneia, Bordeaux prepara
em grande quantidade leite esterilizado & vapor d’agua, sob
pressao para as criancas.

Segundo Chavanne* o coalho do leite esterilizado e mais
lino e approxima-se mais do da mulher .

E ' menos espesso que o do leite cru e fervido ; ao micros-
copio as granulacoes da caseina sao mais finas, do que resulta
a sua digestibtlidade mais notavcl na crianca e sua grande van -
tagem no tratamento das molestias do estomago*

O leite pelo seu grande consumo e pelo facto de ser o
unico alimento, pode-se dizer, convenientc a infancia — idade
em que o organismo ainda imperfeito pbde sem resistencia suf -
ficiente ser infeccionado por um leite contaminado, deve ser
cercado de todos os cuidados hygienicos.

Na Europa, os estabelecimemos fundados com o fim de
eornecer leite as populacoes das eidude$,sao dignos de servirem
pf norma a outros congeneres.

1
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Em nossa Capital Federal nao existem taes estabeleci-
memos, mas alguns estabulos vcrdadeiras cloacas onde se de-senvolve a luberculose pulmonar *

LGITARIAS MODELOS SUA PB.OPHVLAXIA Estes cstabele-
cimentos tem sido fundados com o fim de fornecer nni lcite ao
coosumo oftercccndo todas as garantias redamadas pela hy-
giene , O primeiro foi fundado em Stuttgard por M. Grub- O
segundo cm 1877 em Francfort-sur-le^Maine sob a vigi'laada
do cdrpo medico. Apenas descrevo succintameiite o de Franc-fort *

-4

Este estabdecimento esta sob a vigilancia de uma com -
missao permanente, compqsta de 3 medicos, um veterinurio e
urn chnnieo eleilo pelo sociedade medica .

O terrene sob o qual csta situado e perfeitamente canalF
sado c provido de uma distribuicao d agua campleta. O esta-
bulo pdde conter 104 animaes, gozando cada um delies de uma
cubagem de 22 metros. O solo, os muros e o tecto sao reves-
tidos de cimento -A aereacao e provida por despositivos taes, que a leitaria
propriamente dicta tem um solo de cimentb e apparelhos de
ventilacao*

O publico exeree por sun vez uma certa vigilancia sobre
o estabelecimento que Hie eaccessivel em todo o tempo. O leitc
antes de ser distribuido & examinado ,

A alimentacao Jus animaes 6 escolhida* tmfim, com estas
precaneoes pode ser fornecido um leitecom pouca probabili-
dade de ser nocivo.

Um processo sobre o qua! insiste o Dr , Rocha Faria} dis-tincto professor desta Faeuldade, e o do emprego da lympha
de Koch no exame das vaccas leiteiras.

E‘ baseado 11a propriedade que tem o organismo tuhercu-
loso de rcagir seftdo-lhe feita uma injeccao da mesma lympha .

U animal tubereuloso denuncia-se logo e desde entao deve
ser alfasrado e tratado conveirienlemente * Submettido a novo
exame si o animal nao reagir, podera continuar a fornecer o
leite.

1

iEsto processo alcrr. da grande uiilidade Jem a vantagem de
ser levado a efleito com facilidade.
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Indicates do regimen dietetico nas
dyspepsias

Se observarmos a evolmjao porque tem passado o estudo
da physiologia da digestao, veremos quanto tem-se modificado
os conhecimentos modernos em relafao as dyspepsias.

Encontra-se nos mais velhos tratados de medicina a des-cripfao da dyspepsia,
A ideia que della teniae feito nao e a mesma alravez dos

tempos e do progresso da sciencia ; ella tem variado segundo
as escolas.

Hypocrates e Galeno, rezam os eommemadores, descre-
veram como entidades morbidas : a Bradyspepsia (lentidao
da digestao) ; a dyspepsia (um grao de mats) e a cardialgia
(violenta dor epigastrica). Attribuiam estas molestias a cor-
rupfao dos alimemos sob a inftuencia da humidade, frio e
calor.

Os dados fornecidos por Galeno serviram de base a medi -
cina at6 o XVI seculo em que comecaram a apparecer os
primeiros elementos da sciencia que tanto modiiicou os con*

hecimentos medicos — a physiologia pathologtca . Os conhe-
cimentos adquiridos sobre a funccao do estomago trouxeram
muita luz a pathologia das affec^oes gastricas.

A dyspepsia, como indica a sua etymologia, difficuldade
de digcrir, existe sempre que a funccao digestiva e anormal-mente preenchida e se acompanha regularmente de sensaeoes
diversas e de phenomenos variados.

Ella seapresenta sempre, quer seja idiopatica ou sympto-
matica por uma reuniao muito complexa de symptomas di-
versamente combinados.

Os autores a dividem geralmente em dyspepsia primitiva
e secundaria . Primitiva e a que se manifesta por perturbances
gastricas que resultam de um desaranjo puramente funccional
sem lesaodo orgao.

Quando por£m se manifesta no curso de umamolestia
local ou geral ella constitue a dyspepsia secundaria.

\
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Aldm desta classificafao, muitas outras se tem feito ; enu-
meral-as seria fastidioso.

Conceber a dyspepsia conforme as diversas escolas £ en-
carar no quadro morbido que nos offerece o dyspeptico, este
ou aquelle symptoma, esta on aquella sensacao.

E' assim que Laseguc, por exemplo, dizia :
lamentar sao as duas condicoes sem as quaes nao ha dys-
peptico. A dor viva ou leve e o phenomena sobre o qual, di-
zem os adeptos desta theoria, o medico deve convergir toda a
sua atten^ao e a cnergia na medica^ao.

Si se designasse exclusivamente pelo nome de dyspepsia
aquelles que soffrem do cstomago ou do intestino, seria ne-
cessano inventor uma outra palavra para designar aquelles
que digerem mal sem soffrer (Mathieu)*

Como sabemos, diversos sao os elementos que romam parte
activa na complexa funecao digestiva, e que, a cada elemento,
corresponde um fim a preencher no funcionalismo regular da
digestao. E* evidente pois, que nao se deve deixar de dedicar
particular attenfao a qualquer das outras alteracoes do pro-
cesso chimico ou motor da digestao e do vicio de utilisafao
dosalimentos ingeridos.

A16m do elemento dor, considerado como o elemento prin-
cipal na concepeao da dyspepsia, temos ainda a nevropathia ,
a altcracao do processo chimico da digestao, as lesoes da
mucosa estomacal , as perturbafoes da motricidade e as auto-
intoxicacoes.

Muftos auctores deixaram entrever a influencia da nevro-
pathia nagenese das dyspepsias.

A influencia Ju nevropathia na genese das dyspepsias, nao
se p6Je negar. Naoexiste, por6m,accordo para explicar as re*

lafoes que unem estas duas ordens de phenomenos ; dizem
uns, que as dyspepsias dao origem as perturbacoes nervosas ;
outros pensam que a dyspepsia e occasionada por um estado
prtmitivo de nevropathia.

Diversos sao os elementos que tomam parte na funefao
digestiva . Provavelmente, lodos estes elementos estao sob a
dependeneia do systema nervoso, cuja influencia £ como diz M.
Raymond « Para que a digestao se passe normalmente, e pre-
ciso que os arcos nervosos diastalticos, que intervem na pro-
duefao do reflexo circulatorio e secretor, estejaro nas condicoes
normaes de cxcitabilidade, de maneira que, a excitafao, cor-
responda uma aeijao conveniente dos vasos.

O intestino delgado, cuja funcffio t completar a chimifi-
cacao dos alimentos e absorvel-os, que como orgao de

« Soffrer e

i
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absorpfao, esta sujeito ao grande principio da conservafao dos
seres, segundo o qual, a funccao mats importante do actu Ja
digestao — a absorpcao, devendo escapar tanto quanto possivd
as perturbaeoes permanenies que arrastam rapidamente A
morte, e muitas vezes sede de perturbaeoes nas dyspepsias,
que succedem as refeicoes tnal reguladas ; e o systema nervoso
o intermediario *

As perturbaeoes do chimismo estomacal, que a escola
allema considera de importancia primordial, tem nestes ultimos
tempos feito uma revolu<jao na therapeutica e diagnostico das
dyspepsias.

Para se conhecer estas alteracoes, faz-se a analyse do
sueco gastrico em pleno fimccionatncnto do orgao.

Os processes de que se tem ^ervtdo para a indagacao das
altera^Ses do chimismo sao baseados na physiologia. Os pri*
meiros processos cram apenas de determinacao quaiitativa do
acido chlorhydrico, hoje, porem, tem-se servido de processos
niais perfeitos de determinacao quantitativa. Actualmente
dosa-se a accidez total, oacido chiorhydrico livre e comhinado
e os acidos organicos — e o proccsso de Hayem e Winter ,

NTao se deve, porem, dar aos resuhados da analyse senao
o valor real.

Utilisemos as nocoes fornecidas pelo chimismo, como um
dado symptomatico de grande importancia,

As lesoes da mucosa estomacal, eunsideradas por Broussais
e Beau, como origem das dyspepsias, tem sempreachado de-
fensores.

Bouchard, tornando conliecida a dilatacao do estomago e
a sua grande Irequencia, parece tel a anresentado, como uma
molestia primitivu, capuz Je exisrir pelo menus durante um
primeiro periodo, sem perturbaeoes digest ! vas, originando no
fim de um certo tempo a dyspepsia . Serin a dilatacao a causa
primeiradas fermentacoes anormaes e das auto-inioxicaeoes.

Emlim, eis o que diz Hayem sobre este assumpto: « Depots
de tamos esfor^os, nestes ultimos tempos,para estudar-sea pa-
thogia gastrica, nem um passo temos adiantado em nosologia.
As antigas divisoes, gastrite, ulcera, cancro, dyspepsia (per-"
turbafdes das funefoes digestivas sem lesao apparente) estao de
pd; tem sido apenas complicadas por consideracoes novas sobre
perturbaeoes chimicas e estaticas.

Concebendo a dyspepsia conforme esta ou aquella escola,
os clinicos tem-na classificado, com um fim didactico alguns,
outrosTcom o fim de poder classificar todos Os tratamentos que
se pdde oppor As perturbaeoes funcctonaes do estomago. A

t
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difficuldade em ciassificar as dyspepsias esta no earacter pro-
teiforme que assume este syndroma, de modo que, nenliuma
das formas da dyspepsia estabelecidas, 6 isolada, el las se f un-
dent sempre, se combinando intimamente.

Apezar das divergencias que separam as escolas no modo
de interpretal-a , apezar do earacter proteiforme pelo qual se
nos apresenta a dyspepsia, as indicafoes dieteticas principaes
podem se reduzir a um numero determinado de formulas
simples.

As indicafoes principaes do regimen sao as mesmas no
maior numero de casos, tanto sob o ponto de vista therapeutico,
como da dietetica geral .

As leisgeraes que servem de base a applica^ao do regimen,
sao factos adquiridos pela physiologia pathologica, auxiliada
pela clinica epelo estudo daevolu^aodos alimentos nn digestao
estomacal.

Os preceitos indicados correspondent, ainda, aos grandes
complexos symptomaticos e clinicos em que se tern dividido
as dyspepsias.

Files resultant tambem da eliologia das dyspepsias, ex-
cepto das secundarias nas quaesas indicacdes dependem o mais
das vezes, da molestia principal.

Sendo impossivel, pelas sensacoes dodoente e pelos pheno-
menos que observamos no dyspeptico, conhecer o desvio chi-
mico da digestao, para assim Ihe ser feito uma indicacao ra-
cional. quer medicamentosa, quer alimentar, faz-se a analyse
do conteudo estomacal, em pleno funcionamento do orgao. Na
indica<;ao do regimen e necessario, pois, conhecer as modi-
ficafoes verificadas pelos processos modernos de analyse.

Sem o conhecimcnto destas modificacoes, no curso da di-
gestao normal, mto se pdde indicar o regimen conveniente,
como adiante veremos.

Um regimen alimentar, como ja vimos, para que seja suf-
ficiente, deve permiitir ao individuo encontrar nelle os ele-
menlos necessarios para produzir, pela sua conbustao, uma
quantidadc de calor e de trabalho iguaes a quantidade des-
pend ida.

i

Para se conseguir este desideratum, deve-se indicar uma
alimenta .- .'o que se approsime, tanto quanto lor possivel, da
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formula conhecida da raciio de consumo, estabelecida por
Uffelman e Munk.

E’ necessario, principalmente, que os alimemos sejant to-
lerados e utilisados pelos orgaos doentes,

Numerosos sao os casos em que se deve einpregar uni
regimen, que satisfaca ao mesmo tempo as necessidad
triqao e tavoreca o trabalho da digcsiao, poupando-lbe o es-
for'90 que deve ser minima ; mas na dyspesia, a indicafao do
regimen tem outra signilicaqao. A indicacao visa, nao uma
alteracao longinqua, uma molestia de orgao aftastado, mas
sim, a perturbacao da funccao estomacal.

Qualquer d’esvio, pois, do regimen instituido, aggravar4 o
estado do orgao directamente.

Para que os alimentos scjam tolerados e utilisados pelo
estomago e pelo mtesttno, 6 necessario que a sua indicacao
seja baseada na analyse chimica e 11a digcsttbilidade dos
mesmos.

es da nu-
X

Quaes serao as consequencias da ma indicacao dos ali-
mentos ?!

A estagnacao dos mesmos no estomago, a sua consequente
fermentacao e as auto-intoxicacoes,

Assim pois, para que o regimen alimentar seja de bene-
ficos resultados na pratica, satisfazendo ao mesmo tempo as
cxigencias organicase as indioacoes clinicas, e necessario :

lndicar uma alimentaciio que se approxime, tanto quanto
possive) , da formula conbccida da raaio de consumo e que
corresponds as indicates fornecldas pela variedade physio-
logica da dyspepsia ;

Nao sobrecarregar o tubo digestive? ;
Evitar as irrilacocs inuteis da mucosa gastro- intestinal ;
E finalmente, reduzir ao minimo a auto-intoxicacao de

origem gasto-intestinal.
Fa9amos, pois

defrontar com a dyspepsia, accordes com os principios funda-
mentaes acima exarados.

indleacbes do regimen conveniente aoas

II
ft

indicar uma alimentacao, que se approxime, o mais que
for possivel , da formula ja con recida da racao de consumo, &
um dos pontos essenciaes 4 considcrar no regimen alimentar .

A melhor adaptaciio dos elementos a consumer na manu-
ten^ao do organismo, isto e, a cscolha dos alimentos os mais
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aptos a master o funcioaalismo regular dos diversos appa-
rdhos, quo coustituem o ser vivoTnas differentes coadifoes que
a nature/a Ihe Jmpoe, c ouiro ponto es^ncial que deve-se,
sempre, ter em niente, na indteaeao de urn regimen .

E1 de execLieuo impreierivel, independence da molestia ,
Qualquer que seja a molestia que invadir o organismo, a ali-
menta9S0 sera necessaria , porquaiuo, a autophagia tom lemites-No caso vertentc, trata*se de indicar uma alimentacao a
mails ttutritiva, quanto for passively sob um pequeno volume.

E’ m3? preceito geral que se ref ere a todas as alkccoes
gastricus.

Se percorrermos as listas de Leubjs e Penzold , que tem-se
dedicado ao esrudo dos diversos alinientos, de um mode digno
de oncomios, yeremos que o alimento prototypo c que pela
sua composicao e transformacao aa digestao * ptide consiimir a
base do regimen alimentar na dyspepsia , -— eo leite . O regimen
lacreo exclusivo nao pode ser duradpuro por ser insutfkiente,

Adiume veremos a conduct® a seguir para transpor as diffi-
culdudes na indicacao do regimen lacteo ,

A segunda parte do preceito que explauamos :
alimenracao que correspond® a variedade physiologica da
dyspepsia, comport® indicacoes especiaes.

As aller&coes do chimismo estornacal acarretam difficul-
dades na digestao de ccrtos alimentos ,

E assiiii que na hyperchtorhydria, a peptonisacao se faz
em geral mtlito bem , ao passo que a digestao dos hydrates
de carbbno e difficil pelo exeesso de addez e pela eslase
gastric®*

4

dar uma

Na hypochlomydria da-se justamente 0 contrario, os albu-
rn inoides sSo muito mal digeridos ,

E’ na hyperchtorhydfia que se acccntua naturalmonte a
importancia desta indicaeao.

O regimen alimentar e a base do tratamento da byper-
clhorhydria.

E’ sdmente gracas a um regimen convenienteque se po-
dera Jeter a evoiucao Jesta alteraeao Jo chimismo, grave, nao
s6 por si , coma pelas suas con1pbca9.de*.

O alimento que, pelas suas propriedades, deve constituir
a base do regimen, o dissemos, £ o leite.

O regimen indicaJo deve ser cada vez mais rico e variado,
correspondendo, assim, a phases decrescehtes ou a graos cada
ves.mais notaveis da molestia. Exclusive, mitigado ou mixto,
o regimen lacteo saiisfaz, plenamente, as mdicafues em talcaso.

Mesmo que haja hypersecrecao continua, dores vivas, vo-
mitos, intolerance gastrica e dilatacao, a administrafao me-

4
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thodica de uma alimentacao conveniente ser&, quifat a causa
de successo no tratamento *

Nos casos do grande hypersecrefSo chlorhydricu , convem
dar nma alimentafao devidida , quanto for posslvel, c mcsmo,
exclusivamente liquida *

O 1 cite c o p6 de earns sao os alimcntos naturalmente in-
dicados, pelas segutntes razoes :

Os resultados das inv&stigacoes sobre a transformafao do
leite na digestao estao eomplotamentc cm barmonia com o sen
emprego cm clinica * Haycm t estudando-o. chegou a eonclusao
de que, e o alimento mais a propriaJo ao dyspeptieo.

A suadigestao 6 rapida e faeil.
Como diz Hayem, e o loiie que , produzindo o minimo de

excitacao, represeuta o alimento sedarivo DOT excellence.
E7 especialmente itidicado na hy perchlorhyd na, estado no

qual ha excitacao, peptonisacao dirndl e lenta ,

O regimen laeteo , instituido por Curveillier no Iratamento
da ulcera redonda, tern produzido tao cxcellentes resultados,
que 6 t rhuitas vezes, o unico tratamento prescripto *

Resta-nos, porim , estabelecer a quanfida.de neceslaria a
ingenr *

Os clinicos em geral prcscrevem trcs a quatro litres por
dia, que satisfazend a formula da racao, dando-os em doses
repetidas e fraccionadas, a fazao de am meio litro de leite,
todas as trcs boras. As dores dcsapparccem com a ingesiao do
ieiie para reapparecerem muito tempo depots.

Todos aquelles que tern jjrescripiQ o uso do leite fervido
na clinica , baseados cm experienpias, affirmam que o leite fer-
vido pride substituir sem inconvenlente algum o leite era*
Quando, porum , o leite fervido nao for tolerado, recorre-se ao
leite csterelisado, desdc que nao sc tenha confianca na sua pro-
cedencia

Resulta das experiencias de Arthiis e Pages que o leite se
co&guM com mats fectlidade em presenfa dos sacs de calcio *

Dahi deduz^se a vantagem em accrescentar-lhe uma pequena
quamidade de agua de cal *

Nao convem, sempre, ajuntar an leite dcstinado ao hyper-
chlorhydrico, pequenas doses de bicarbonato de soda * para que
nao haja excitacao da sccrecao e malor producao de acido
chlorhydrico ; 6 necessario, pelo contrario, prescrever altas
doses quando a dor recrudesccr *

Nos hypochlarhydricos, aproveita-se a ac5o excitante das
pequenas doses de bicarbonato de soda, ajimtando-o ao leite
que deve ser ingerido.

r
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A vantagem resultante sera a akalinisaqao do liquido es-
tomacal e 0 augmento da secreciio do acido chlorhydrico, eamo
demonstraram Gilbert, Linossier e Limoine, era suas inves*

tiga^des sobre a acfao dos alcalinos na digestao.
O ponto em que todos os auctores estao accordes 6 que,

sob a influencia do regimen lacteo exclusive, tem-se visto as
dores e os vomitos diminuir.

Qnando, porem, comecam a amainar sensivclmente os
symptomas raais aiarmames, dores, vomitos e etc ; que se
deve passar a segunda phase do regimen .

A segunda phase do regimen 6 consrituida pelo regimen
lacteo mitigado, que sera o tratamento de transicao para o
regimen mixto. O regimen lacteo exclusive causa quasi sempre
desgosto, alem de ser insufficiente, primJpalmente naquelles
doentes em que a excitabilidade nervosa muito manifests nos
dyspepticos, nao os leva a se convencerem de que ha absoluta
necessidade de suspender qualquer outra alimentacfto ,

Ao medico, nestas eondicoes, compete provar-lhes o con-

-I

trano.
0 regimen lacteo mitigado consiste em prncurar intro-duzir na alimema^ao do dyspeptico, ate entao prescripta,

hydratosde carbono que no regimen exclusive constituent o
deficit.

os

Com o regimen lacteo e o p6 de carne ha exagero de subs-
tancias azutadas. Os hydratos Je carbono, represemados no
leite pda lactose, cxistem era quantidade insuffictente.

A quaniidade de kite, esluhdccida no regimen lacteo, e de
tres a quatro l i t r e s que re presen ram em hydratos de carbono
de 165 a 22bgram mas. PuJer-se-hia estubdecer o equilibria na
altmenta^ao, compensando-se pdas gordLiras a insutficienda
dos hydratos de carbono, mesmo porqueellas tem a vumagem
de foraecer o duplo de calorias em peso igual aos hydratos de
carbono; seria, porem, necessario que asgorduras tossem uti-lisadas, a pratica tern demonstrado ocontrario.

Soupouil e Malhieu tiveram a ideta de augmentar a q
tidadc de lactose no leite para compensaro deficit dos hyd
de carbono. Segundo dies, pdde-se sem inconvenicnte ajuntar
ao kite 20 grammas de lactose por litro. Os doentes toleram
perfeitamente este accrescimo.

O regimen lacteo mitigado serve de transicao insensivd
para o regimen normal , Ao prescrevel-o, o medico tern em
mente procurar adaptar ao orgao doentc a alimentajao que
melhor se coaduna com o seu estado, fornecendo-Ihe os ali-mentos de facil digestao sob a melhor formula.

uan-
ratos

4
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No regimen tJlltigado os anaylaceos e os feculentos davem
entrar na alimentaeao,

Aconselham gcralmente os dinicos a sun presort pcao em
dtversus preparacdes cona o kite.

As formulas em pure, o creme sao as mais toleradas pelo
dyapeptico - O pao torrado, a tapioca, a aktria e etc siio do
mfesmo modo cooveuientes neste periodo de traasifao, qrue
pode ser feito inserisivelmente. Mcsmo as subsiancUis azOtadas
modern ser variadas para que $e estabde^a a tokraneia p;ui-
atinamentc.

Dos all memos complexus os Ovos suo > specimen que se
podera uconselhar nestc periodo Je trapsteao, Undo* porep?, o
cuidado de recommendar uma coccao ligeira , Elks exigem
mn trabalho estomacal mais lento * Esie ti afealho depende,
principal meme, da forma, culinaria sob a qual sao ingeridos.

Us ovos crus ou eniao pouco eozldos sao perkitamente
tokrudos. A albumina do ovo e faciluietite atucada pelo succo
gastrico ; quando porem e cozida, resiste e torna-se lentamente
digerivd.

A gemma do ovo nao e maisque uma emulsao de gordura
que lorna-o menus digestJveL Iilla encerra, segundo Prout,
17 p. 100 de albumina , 29 p* 1o& de gordura 6 55 p- ioode
agua . Encontra-se, por vezes , a gemma JM OVQ 110s risiduos,
principalmente 'em certas dyspepsias. Eis purquu a 1guns chi-
micos accoaselham que sedeve separar a gemma, quando se
prescreve ovos aos dyspepticos*

Os ovos ppdem unirar no regimen tanto dos hyperchlo-
rydicos comedos hypochlorhydricos ,

O po de earne, muito empregado na transient do regimen
mitigado, deve ser preparado no domicUio *

Encontra-se muito no commercioja preparado^ mas Lem
sens incODvenieates, alum Jo sen odor desagradavel e por
vezes nauzeabundo - Preparado no domieiliot e de cxcellcnte
resultado nas dyspepsias. Segundo Debove e Remond, o po de
carne deve ser indicado, g$ralraente; cm todas as dyspepsias
quatquer que seja o estado ehimicp do sucoo gastrico. Estes
cimicos afurmam que sob a iaflueticia desic alimento, osdys-
pepticos tem grande tendeneia a se restabeleceretU*Dizem dies que a atonia das paredeS musculares do
tomago, aiteaua-se e a esta se tendea desapparecer ; quando ha
hyperseere^So, v£-se diminuir o aeido chlorhydrico .

O que na verdade justifies plenameote a mdicatjab do p6
de carne e elle reduzir ao miniino 0 trabalho do estomago.

O regimen lacteo mitigado deve ser mantido ate o rcstabe-
lecimento complete do dyspeptico.

*

es-
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Desde que 0 dyspeptico tolere as diversas substancias
acima mencionadas podera entrar na terceira phase do regi-men, constituido pelo regimen lacteo mixio. O leite continuard
ainda a ser o alimento basico. Deve-se procurar estabelecer a
tolerancia augmentando progressivamente a quantidade
variedade das diversas especies de alimentos.

Acarne podera ser prescripta sob diversas fdrmas ; se bem
que crua seja mais digestivel, contudo, tem o inconveniente de
nao ser ingcrida pclos doentes e de servir de transmissora de
agentes parhogenicos. A forma culinaria muito bem tolerada, t
em bife. A temperatura que 6 necessaria para a preparacao do
bife, nao attingindo a parte interna d’este, deixa incolume os
vermes ; se a carne & de individuo tuberculoso, a sua ingestao 6
prejudicial. Excluindo-se, porem, esta hypothese, 100 a t 5o
grammas tod os os dias devem ser ingertdas nesta phase do
tratamento.

A diffkuldade maior na pratica do regimen 6 a introduc-
cao lenta na alimentafao do dyspeptico, dos hydratos dc car-
bono.principalmente quando se trata de um hyperchlorhydrico,
no qual, a digestao das substancias que contdm este principio 6
diflicil e quasi impossivel. Nosh \rpochlorhydricos, da-se o con-
trario, 6 a digestao dos albuminoides que torna-se difficil. As
substancias albuminoides sao difficilmente digiridas, por causa
da insufficiency na secie^ao do acido chlorhydrico. Os hy-
dratos de carbono sao difficilmente transformados, pelo exccsso
de acidez e por causada stase gastrica ; dies sao submettidos a
acjao da saliva, em presemja de uma grande quantidade de
acido chlohrydrico. Estas difficuldades pordm, s5o levadas de
vencida pelo regimen graduado e methodicamente prescripto.

e a

II

Na indicafao do regimen alimentar, qualquer que elle seja,
deve-se prescrever os alimentos que pelas suas propriedades
organolepticas e physiologicas satisfacam 0 seguinte preceito:—evitar a sobrecarga do tubo digestivo.

A realisacao efficaz deste preceito resulta da etiologia da
dyspepsia.

Entre os factores etiologicos estao os desvios de regimen,
os excessos de toda ordem representados principalmente pela
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ingestao de grande quantidade c ma qualidade de alimentos,
sob f6rma culinaria mconveniente , precedida de uma masti-
gafao imperfeita.

E' para a realisacao daquelle desideratum que se deve
attender a fbrma culinaria dos alimentos cuja digestibllidade
depende principalmente do sen prepuro ,

A digestibilidade dos alimentos e o sen valor nutritivo
constituent a parte do estudo mais interessante e ao mesmo
tempo mais complexa do regimen alimentar .

O sen estudo, ja o dissemos, de realisacao complicada no
estado ghysiologico, tonia-se mats ainda pelas condicoes anor *

maes creadas pelas molestias*

Em lodo caso, fa reinos algumas consideracoes sobre as
fOrmas mais usuaes e recommendadas pelos especialistas em
molestias do estomago *

O preceito geral de que tratamos e tanto mais importante,
quanto a sua eonstante infraceao termina nas complicates as
mais desastradas das molestias do estomago — a atonia da pa-
rede muscular e a dilatacao do estomago *

Do mesmo modo que a asystolia ameaca todos os cardiacos,
a atonia do estomago e a paresia da tunica muscular ameacam
o dyspeptico. Ao descreverem as diversas fdrmas clinicas em
que se tem dividido as dyspepsias, todos os clinicos nos
apontam corao consequencia das dyspepsias * a dilatacao, a
atonia da musculaiura, a ulcera redonda * Todos sao accordes
em conlirmar, que, examinando-se o conleudo estomacal do
dyspeptico, principalmente dc manh^ encontra -senell ^detrictos
de alimentos ingendos na vespera e as vezes na antivesperg*

As substancias albuminoides nao sfio encontradas nos
hyperchlorhydricQS* mas sim, restos de alimentos araylaceos e
feculentos nao digeridos.

A permanencia dos alimentos 110 estomago, por muito
tempo, 6 de alta gravidade pelas fermentacoes que originam e
forma (;ao de substancias nocivas ao organismo *

na ac^ao physiologica das toxinas, or Lindas das for-
menta^oes gastro-tntestinaes que Bouchard funda a theoria
das auto-intoxicacaes, Acstagnacao dos alimentos no estomago
depende principalmente da especie deaiimento, da quantidade
e da fOrma culinaria * A quantidade exagerada de alimentos
exige maior trabaiho do estomago ; os succos digestivos se
infiltram com mais difficuldade na massa consideravel . A es-
pecie do alimento,sobretudo, influe na estagnafao dos alimentos
no estomago * E' assim que, os graos e legumes farinaceos
geralmente revestidos por uma especie de ganga de cellulose*

r

E'
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resistcntc e i-xtrcmamente rebelde a digestao, contendo em seu
interior substancias muito nutritivas, albumina , hydrates de
carbono e etc, sao utilisadas pelo organismo e digeridas com
maior ou inenor difficuldade, conforme 6 a forma sob a qual
sao ingeridos, A cspecie de alimento c a forma culinaria sao,
pois, de summa importancia.

A cspecie de alimentacao deve ser consthuida pelos ali-
mentos de mais facil digestao. Para se prescrever o afimento
e nccessario saber sc o dyspeptico 6 hyper ou bypochlorhydrico
pelas razoes jd mencionadas.

A forma culinaria, sob a qual se deve prescrever os diffe-
rentes alimentos, basea-sc no facto de que, o alimento e tanto
mais facilmeme digerido quanto 6 mais devidido cm peqnenas
particulas.

A natureza dotou os animaes de meios proprios para
attingir cste fim , conforme o seu genero Je alimentacao , Ao
carnivo.ro, deudhe a natureza os can!nos, ao homem, todos
os meios neccssarios para sc adapter a sua alimentacao
variada.

A influence da mastigacao eessencial, c utn complemento
necessario na digestao que foi muito hem expresso pelos amigos
nas seguintes palavras . prima digestio in ore .

As operacoes principaes pelas quaes se faz passar os ali-
memos tem por fim tornal-os mais faciltnente divididos c
assimilaveis*

Outras vczes, porem, as operacoes a que sujcitam-se os
alimentos modiiticani-nos fundamentalmente. Vejamos as mo-
dificaqocs porqne passam os alimentos, sob a influenciu das
operacoes culhiarias. A coccao e sobretudo a mais importante,

A coccao exercc sobre a carne duas modilicacoes prin-
cipaes :

1 coagula a album111a ;
2 ,

11 tende a gelatinisar e dissolver o tecido aponevrotico
da carne,

Se por um lado pois, a coccao acarreta uma modificacao
que muito facilita a digestao, por outre lado porem, a coagu-
lacao da albumina torna a carnc monos digestive] , A gela-
tinisacao, teudendo a desaggregar 0 trama aponevrotico da
carne, faz com que el la seja mais facilmente dividida pela
mastigacao e por conseguinte mais facil a ser attingida inti-
mamente pelos succos digestivos.

As modificacoes que soflfre a carne, sob a influencia da
coccao, variam conforme o modo pedo qual se procede nesta
opera ^ao.
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A carne pMii ser mergulhada na agua fria quo se aquece
progress]vamente oil directamente na agua cm ebulicuo .

No primeirn caso, a carne perde, sob a influe ncia da agua
alguns principles constitumtes.

A albumina sotuvel e os sacs sao acarretadcs pela agua.
A albumina , assim desinvolvida, cOtjgula-.se logo e apparece na
superlieie do liquido, em forma dc espuroa.

A came cosida fica pois disprovida dc algous principles,
entre estes, 2|5 de acido phosphofico, quasi todos os sacs dc
potassa , tpdo o chlorureto de sodio e apedas uma parte minima
dos sacs terrosos.

Se poretfi, a carri'e c mergullfadu directamente
ebulicao, nao sc dit o raesmo. Forma-sc, na sua
uma camada protectora que impede a albumina soluvcl
e as gordnras de sereni ievadas pelo vehicuio.

A camada protectora e formada pela albumina coagulada.
A carne preparada deste moJo tem um vaJor nutriiivo quo nao
possue a que e mergulhada n’agua fria e submettida a um
aquecimento progressive. E' nmritiva, porem, dc difficil diges-
tao : a cocciio, coagulaado a albumina, torna-a mais indigesta
que a carne crua . Para que seja folerada pelo dispeptico, dove
ser reduzida a partlculas finamente divididas, quer pela masti-gaqto, quer polos metos mecanicos empregados.

O grtio de digestibilidade da carne, estudado por muitos
invesligadores, e muilo maior na carne crua. A difficuldade,
por^m, esta na sua ingestao.

UfFelmamn estudou a Jigistibilidade da carne em um in-dividuo portador de uma fistula gasrrioa e chegou a conclusao
de quo a carne crua e mais digesfivel dc que qualquer das
outras formas.

A digestibilidade da carne varia com as especies animaes,
assim como a sua riqueza em principiol alimentares.

Segundo Konig, a riqueza cm substancias albuminoides
das diversus variedades de carne por too 6 a seguinte :

19,0 a 20,8 albumina c geiatina
‘71 «
1 9,9
23,3
j 9»7

A carne e um dos alimentos mais usuaes e convenientes
para a alimentacao e 6 muitas vezes bem supportado pclo
dispeptico principaimcnte hyperchlorbydrico. Qimndo houver

n agua em
superficie,

]» os saes

Vacca . .
Carneirn
Porco . ,

Lebre.. .
Gull inha

»
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excita^ao estomacal clla nao deveser indicada , Comtudo, du-
rante a primeira phase da digestao, quando ha excesso de
acido chlorhydrico, este combinando-se com os albuminoides
da carne, torna-se apto a preencher uni papel salutar na
digestao.

Os trabalhos chimicos de mais importancia sobre este
assumpto sao os de Calm, de Ellemberger, Hofemeier e ulti-
mamente Hayem e Winter. Estes investigadores chcgaram a
conclusao seguinte ;

Quc a digestao da carne c acompanhada de maior exci-
ta^ao estomacal que a do leite e pao ; que ella e mais penosa e
mais lenta que a digestao do leite e pao .

A carne crua, usada na Russia e inrroduzida na thera-peutica por Trousseau, e hoje de um emprego corrente. As in-
vestigates principaes sao devidas a Honigsberg e a PapolE
Eis os resuhados a que chegaram : A peptonisacao 6 mais
rapida com a carne crua de vacca e de peixe. Ella e tanto
mais lenta quanto estas carries sao mais cozidas ; cm iguaes
conduces, a digestao da carne de vacca e mais rapida que a
do peixe ,

Em geral , as mais digestivcis sao as de vacca, gallinha e

4

carneiro.
Quanto maisgorda for a carne, mais indigesta. A gordura ,

formando verdadeiros cochins em torno das fibras musculares,
protege-as contra a accao do succo gastrico. O inconveniente
da ingestao da carne crua, ja o dissemos, & ser vectora de
gemiens pathogenicos . Aquelles que nao tiverem conftaiifa
neste genero de alimenta^ao, sob a forma culinaria geralmente
con’vumiJa, podera ingeril-a bem assada ou cozida .

Descrevendo as inodificacoes porque passa a carne cozida,
vimos que ella, mergulhada n'agua fria e aquecida lentamente,
perde um pouco da sua albumins soluvel e alguns saes ; sao
estas substancias que geralmente compbem o caldo, que espe-
cialmente <!; administrado aos convalescentes. O caldo contem
2 por too de substancias solidas e extractivas, taeseomo a xan-
thina, hypoxantina eetc - Segundo alguns auctores, Herzen e
Corvisart, e um alimento necessario aos dyspepticos por causa
das suas propriedades peptogenicas ; sua absorpcao, antes da
refeifao, teria a vantagem de permittir as glandulas da mucosa
estomacal de se proverem de pepsina . A propriedade que lhe
admitte Herzen e porem ainda objecto de estudo. O seu valor
nutritivo 6 considerado como nullo.

As carnes peptonisadas ainda nao estao estudadas scienti-
ficament®.

4
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Segundo a opiniao de Hayem, convem prescrevel-as so-
brctudo no perioao de transicao de um regimen a outro, prin-cipalmente durante o regimen rriitigado em que deve-se utilisar
os alimentos menos excitantes c de facil digestao.

Legumes feculentos : — A coccao modifica consideravel-
mente os legumes feculentos. O amido contido nelles augmenta,
extraordinariamente de volume, absorveQdogrande quantidade
d 'agua , o que faz romper o pericarpo.

Auxilia-sc esta accao, fazendo-sc passar o producto da
coccao em um lamis. Assim se preparam os pares, que tern a
vantagem de purifiear a substancia amylacea ou feculenta, e
tornal-as muiio divididas e em via de dissolu^ao. Esta pre-
pa ragao culinaria tern o inconveniente de augmentar muito o
volume do amido e da fecula ; mas ha compensacao, esta hy-dratagao produzida no exterior evita a que se produziria for-
gosamente no interior a custa das secrccbes gastro-intestinal e
salivar. A utilisacao destes legumes e tanto raaior quanto mais
complete e a sua divisao.

As investigagoes emprehendidas neste sentido tem de-
monslrado que usfarinhas de legumes seccos, preparadas com o
leite e manteiga, sao utilisadas na proporcao de mais de 90 por
100 de sua substancia azotada . Os hhdratos de carbono sao
ainda mais utilisados, pois que, encontra-se nas fezes pouco
mais ou menos 3 por 100,

A difficuldade que os dyspeptieos manifestam na digestao
dos feculentos e amylaceos crea grandes embaracos a intro-
duegao dos bydratos de carbono no regimen.

Bouveret e Devic, no tratamento da molestia de1 Reichman,
aconselham fazer a lavageni do estnmago do manha em jejuni
e injectar immediatamente depots, feculentos em pb, fortemente
alcalinisados. Antes que a acidez do estomago tenha sauirado
oalcalino ingerido, a pthalina da saliva teria assim o tempo
de agir, hydratando e saccharificando a fecula ou o amido.
Comprehende-se, porim, que esta pratica tem o iocouveniente
de dilatar o estomago, com as lavagens diarias.

Na realisagao deste preceito, e de primordial importaneia,
a fixaefto da hora em que devem ser feitas as refeigoes. Como
6 natural, deve-se seguir neste pontp os habitos do doente,
devendo as refeiedes ser feitas espacadas para que evite-se o
accumulo de alimentos no estomago.

Escolhido pois o alimento, determinada a fbrrna culinaria
adequada e a hora das refeicoes, tendo-se em mente as con-sideragoes ocima expend id as, p6de-se com a minima proba-
bilidade de erro, aconselhar uina alimentagao adaptive! ao
estado anomalo da digestao, sem sobrecarrcgar o estomago.

1

l
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A ad&ptafao dos alimentQS a amsumir na manutenfao do
organismo, isto 6, a escolha dos ali memos os mats aptos a
maatcr o fuucionamento regular dos diversos apparelhas que
const!mem a ser vivo, nas differentes Contmgencias cm que a
naturcza o colloca , nao e um problema iaciB

Desde a mats rcmota aniiguidade, tern elle side o objecto
da attenfao dos medicos e dos legisladores,

Se hoje gozatiios de todos os recti rsos e preventos restil-
iantes Jo desenvolvimento das jndustrias, t£*mbem somosyic-
timas das fulsihcafoes da maior parte Jos generos alimeaticios,
Assim pols, a I cm da difficuldade na escolha , preparo e etc, do
genero de alimentacao, teoios que a rear com as falsifieacoes
dos alimentos.

A pureza do alimento e uma conditio esseacial para se
evitar as irritacoes inuteis do tube gastrointestinal/

Na genese das dyspepsias, as irritacoes produzidas pelos
alimentos oecupam um ugar predominante.

Kstas irritsjoes podem scr de ordem cbimica ou me-

1

A

)

chanica .
Os acidos j o alcool , o vinho lincto e outras especies de

bebldas alcoulicfts agem , como verdadeiras substancias tnxieus,
sob re as parades do estomago* irritando-as continupneute*

A gastrite alcoolica representa por si so a maior parte das
gastriles de origem toxica ,

A accao que ppdem exercer as ditferentes bebidas alcoo-
lica.s sobre a d
imperfeito.

Re^ulta das expenencias de Gtuziiukl, C. Bernard e oiitros
que as pequenas doses de alcool exeitam a secrejao gastriea,
ari passo que as alias doses emburacam consideravelmeote o
funcionamento regular da digestao *

A maior ia dos auciores prosereve o aso das bebidas
alcoohcas,

Apezar da tnflueneta nociva que exercem as bebidas aU
coolicas sobre a digestao, sao ellas constantemente prescript®
como vehiculo dos mcdicamemos na maior parte das moiestias.

Haycm diz que a dyspepsia dos chloroncos e tuberculosos,
dev ida era grande parte ao ubuso dos medicamentos, e tambem
auxiliada pelos effeilos nocivos dos vinhos que Ihes servem de
vehiculo.

As preparafoes aperitives exercem sobre a mucosa esto*

macal uma irritacao nociva .

igestao nao tern sido estudada senao de mode

i
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Os effeitos dosalcooJs, de atomicidade superior, fabricados
em grandes porpofoes, sao segundo as experiencias de M. Lan-cereause, Cadiax e Munir de uma tocidez particulare muito
intensa.

Quanto aos vinhos, a sua composicao varia considera-velmente.
O vinho tincto, pela sua aeidez e grande proporfao de

tanino que contem t prescripto do uso do dyspeptico.
As irritafoes de ordem mechanica produzidas geralmente

pelos alimentos sao evitadas desde que se prescreva os ali-
mentos de facil digestao e segundo as melhores formas culi-
narias. Ellas resultant da infracfao dos preceitos ja explanados.

Finalmente, os alimentos devem ser administrados sob
formas mais simples, sem condimentos, a excepcao do sal em
quantidade moderada.

as

IV

Si bent que as auto-intoxicafoes de origem puramente
gastricas possam se dar, comtudo, admitte-se, de um modo ge-
ral, que as condicoes das fcrmemaeOes sao muito mais favo-raveis no intestino que no estomago.

Alem da permanencia dos alimentos nesta porcao do tubo
digestive ser mais prolongada, as condicoes favoraveis a mul-tiplicafao dos microbios siio outros tantos motivos para que
de a formafao de substancias toxicas.

O meio acido do estomago nao existe no intestino. No
intestino, pelo contrario, ha riqueza de substancias salinas, de
peptonas nutritivas, ea presenfa de liquidos muito facilmente
alteraveis . No intestino, as fermentafoes sao muito mais nurae-
rosas que em qualquer outra parte do tubo digestivo. Ahi.
formam-se acidos, taes enmo : o acetico, lactico, butyrtco, va-lerico e productos ammoniacaes, o scatol , phenol , indol, a
leucina, a tyrosina e diversos gazes que se desprendem du-
rante as decomposifues que dao origem a estes corpos. Por
conseguinte, o medico deve procurar por todos os meios pos-siveis evitar as auto-intoxicafoes, prescrevendo uma alimen-
tafao apropriada, que pela sua boa qualidade nao acarrete to-xinas e nenhum producto de putrefaccao e que deixe pouco
residuo,

se

V

Sob este ponto de vista , 6 ainda de summa importancia a
escolha naosddo alimento como da sua preparafao.

2. 5
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O alimenio facilmente digerivel e preparado de modo a
ser facilmente attingido pelos succos digestivos, restringe,
quanto se deseja , a sobrecarga do estomago, as fermentacoes
e a putrefaccao intestinal.

Grande numero de perturbacoes das funccoes estomacaes
estao em relacao com as auto intoxicacoes, nao sera pois ne-eessario insistir sobre a sollicitude com que o medico deve
procurar affastar os seus inconvenientes, combatendo pelos
meios a seu aicance, nao s<5 suas manifestacoes, mas as per-
turbacoes do rim e figado, a que podom dar origem, creando
a insufficiencia hepatico-renal,

O regimen lacteo nestas condi^oes, offerece incontestavel
vantagem . lv nas intoxicacoes que resultam da eiiminafao
iusufflcieute das materias excrementicias. quando o leite tern
nma das suas mais uteis applicafoes.

Prescreve-se, pois, o regimen lacteo durante um certo
tempo, para substituil-o, mais tarde, por uma alimentafao da
qual devem ser excluidas as substancias que podem dar
origem a uma formacao abundante de ptomainas ou de leu-comainas.

L
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Proposi^oes

a»
Cadeira de phjiica medlca

I

A temperatura e a base da classificacao dos dimas.
u

E' submettida a causas perturbadoras tao numerosas
que seu decrescimento nao parece sujeito a nenhuma lei
geral.

( II

A temperatura em geral esta cm relafao inversa a co-
lumna barometrica.

Cadeira de ehtinlca mineral cmineralogia

I

No ar athrnospherico encontra-se sempre o acido car-bonico em propor^oes variaveis.
li

0 are tanto mais nocivo quanto mais acido carbonico
contem.

in

Na agua, o acido carbonico representa um importante
papel, 6 a custa delle que o carbonato calcario indispensavef
em uma boa agua potavel torna-se soluvel.

(
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Cadeira do botanies e zoologin

l

Os vegetaes formam uma categoria de seres que tem a
especialidade de assimiiar a materia mineral para transfor-mal~a em materia viva .

*it

Em quantidade, o carbono e a substancia mais im-, ellc representa q5 a 5o por 100 na constituicao dosportante
vegetaes.

III

A assimilacao do carbono se faz sob a influencia da luz
c do calor solar pelas partes verdes rlos vegetaes.

tail^irn lie anatomia (icscripUra

I

O estnmago e uma bolsa musculo-membranosa tendo
a forma dc um cone achatado de diante para traz e cuja base
e arredondada.

H

Descrevem-se duas faces, uma anterior e outra poste-
rior, dous bordos: superior e inferior; uma base formada pela
grossa tnberosidade a esquerda; urn vertice a direita formado
pela pequena tuberosidade e dous orificios, o cardia e o
pyloro.

ill

As arterias sao ramos do tronco celiaco e os filetes
nervosos sao fornecidos em parte pelo vago e pelo plexo
solar.



v lol £99

L 39
ad«lra tie Iilstologla theorlca c pratlea

1

As paredes do estomago comp5em-se de quatro cama-

- a serosa, a musculosa, a cellulosa e a mucosa.das :

% ii

Admitte-se que a musculosa se divide em tres pianos.
Sua espessura nas faces e de um millimetro e junto ao pyloro e
de tres mais ou menos.

in

O primeiro piano e constituido por fibras longitudinaes,
o segundo por fibras circulares e o terceiro por ellipticas e
parabolicas.

Cadetra «lc plijslologin Ihcoricn e experimental

1

A pepsina 6 um dos etementos essenciaes que enrram
na composicao do succo gastrico.

11

Sua accao physiologica e transformar as materias al-
buminoides em peptonas, em presenca do acido chlorhy-
drico.

in

¥ Kste acido ou um outro acido mineral e neccssario
para que a pepsina possa agir.

i

I
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Cailelra ilc pliarmACologia e arte tie formalar

]

A admiaistracao dos medicamenlos era solucao 6 scm-
pre preferivel a qualquer outra forma .

4
i t

Um medicamento sera tanto mais absorvido quanto
mats soluvel for .

111

A agua 6 o vehiculo preferivel a qualquer outro.

C'adeirn de rhimica organica e l>lologlc*
• f

I

A saliva encerra um ferraento especial capaz de sac-chariflcar o atnido — a ptyalina.
II

A accao da ptyalina continua durante os primeiros pc~
riodos da digestao estomacaL

HI

iA ptyalina nao age era meio acido.
1

1l
H

1

J
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td«tr« de pathologla drurglca

1

As relates intimas do nervo radial com o humeros
na parte media deste osso tornam mais oil menos graves as
fracturas neste ponto.

11

A dor constante 6 um symptoma de compressao do
nervo pelas extremidades osseas.

in

Na forma^ao do callo, a sua integridade pdde ser com-
proraettida.

Cjidelra do clilmica analytlca o toxlcologica

I

O apparelho de Marsh baseia -se na fnrmacao do hy*

drogenio arseaiado e sua deeomposiciio pelo calor com de-posito de arsenico.
11

A pureza rigorosa dos ingredientes empregados £ in-dispensevel.
m

E’ grande a sensibilidade deste apparelho, que 6 capaz
de revelar os roais ligeiros traces de arsenico.k

n * f t

L
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Ciuleira de anatomia medko-cftrnrglea

I

No braco, o nervo mediano e cubital sao ambos acom-
panbados por duas arterias e duas veias .

n

0 mediano occupa a loja anterior e o cubital a po.S'
tenor.

in

Sao muito approximados, apenas os separa 0 septo
intermuscular interno.

iadelra de operate* e apparelIk0«

1

Na ligadura da humeral £ facil confundil -a com a
cubital .

11

O resultado depende da incisao e ponto de reparo.

in

A incisao varia conforme o brafo se acha em pronacao
ou supina^ao ; a posi^ao propria 6 em supina^ao .

4
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Cadefra de pntliologla mediea

1

A dyspepsia podc ser symptoma de muitas molestias.

n

O exame do dyspeptico dcve ser minucioso e referir-se
a todas as molestias das quaes a dyspepsia pdde ser o pri-
meiro symptoma *

m

O tratamento dependc da molestia primitiva .

1Cadelni do aoatomia e physiologia patliologica*

I 4

A ulcera simples do estomago, ulcus rotundumy apre^
senta-se habitualmente arrcdondada, conica , de dimensao va^

riavel e de bordus talhados a pique.

11

Tende scmpre a destruir as tunicas do estomago ; a
profundidade varia segundo o tecido destruido.sua

Ul

A ulcera eome^a por uma erosao, toraa-se ulcera^ao
e termina por pcrfurafao ou cicatrisafao.

•

i



CM VV
44

C»tieira do materia mcdlca e therapeutic*
l

Os alcalinos e os acidos sao os medicamentos adminis-
trados nas dyspepsias, cuja indicacao se basea no estudo do
chimismo estomacaL

u

Para se prescrever estes medicamentos 6 necessario a
analyse previa do conteudo estomacaL

ill

A sua ac^ao varia conform? a dose e a hora em que
sao administrados *

CndeirR do obstctrud»

i !

A contrac^ao uterina e urn phenomeno physiologico
da gravtdez e do parto.

u

Duranteo parto, apresenta tres earacteres importantes,
e dolorosa, interraittente e involunfaria.

m

Durante a gravidez e pouco intensa e in dolor .

. - *

i
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Caielrn de mealclni legal

1

O exame analytico das manchas de sarcgue presta re-
levantes servieos na rasolucao de probtemas judiciarios.

LI

O exanie pode ser ehimico, chirnico-microscopico e
espect roscopico*

1

in

O cbimico-microscopico tem por tim reconhccer us
crystaes de hemina, aija existencia e signal certo de sangue
na mancha.

('ailcirn Jc hygiene e ineaolugla

t

O saneamento de ana cidade basea-se em duas con -
dicoes: remocao prompta du iixo e abastecimento ahundame
d’agua.

I!

A cidadc do Rio de Janeiro sob este duplo ponto
de vista n&o satisiaz os preccitos da hygiene.

l i t

A distribuicao imperfeita d’agna, a quota insufficiente
fornecida a cada’habitante e as mas eondicoes da remoeSo
do lixo, influem consideravelroente sobre 0 estado sani-
tario.

1

** •
*

A
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Cadclrup dc patliologta geral e hlstoria da medic!n»

l

Os estudos sobre as auto- intoxicafoes vieram explicar
de urn modo brilhante a genese de 11m grande numero de
molestias.

11

Todos os liquidos da desmitriyao tern propriedades
toxicas, por isso devem ser eliminados do orgamsmo promp-
tamente .

k

l i t

Desde que essa eliminacao seja embara^ada , derrama-
dos os liquidos na corrente sanguinea determinam symptomas
de verdadeiro envenenamento.>

1

3' cj&deira de clinics clrurglcn

1

priacipaes facto-A antisepsia e a anesthesia sao
res Jo progresso da cirurgia.

os

11

O chloroformio e a cocaina sao os anesthesicos por
excellencia .

in 1
O sublimado .orrosivo e o acido phenico sao as duas

substancias antisepticas mais fraquentemente empregadas.

•*•
*

L
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Cadetni de clltlica dermfttolo^icH « nyplii11graplii««

1

A syphilis apresenta em sua marcha tres periodos :
o syphilomatoso, o condylomatoso ou em placas e o dia-
thesico ou sclero-gommoso.

f
4* M

A transimssibilidade da syphilis dd-se ordinariamente
por contacto directo.

M I

So nos dous primeiros periodos e que se da essa
iransmissibilidade directa .

tadetra de Hinlca propedeutira

1

A ausculta^ao e um poderoso recurso de explora ^ao.
]|

P6dc ser feira por dous methodos : a auscultate im-mediata e mediata .

in

O conhecimento da ausculta^ao mediata e immediata
4 indispensavel ao clinico.*

4

*•*
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Cadeirn de elinlcu cirurgica (I* cadelra)

I

Nas fructuras expostas ou subcutaneas a primeira in-
dicacao 6 a immobilisafao.

I t 4
Nas fracturas expostas o tratamento do ferimento e de

summa importancia.
us

O prognostico das fracturas expostas 6 rclativamente
grave.

Cadeira dc diniru obsletrica e g-ynecologlea

1

Nao se deve fazer intervencao obstetrica sem o prdvio
diagnosttco da posicao e apresentacao do leto.

li

A infracfao dc tal preceito 6 de graves consequencias.

in

Durante o parto e o toque o principal meio de dia- tgnostico . 4

u
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CMdelra «le clinicn optitalmologica

I

0 leucoma adherente c sempre o resultado da per-
fura^ao da cornea .

u

principal complicacao e o glaucomo conse-A sua
cutivo.

in

( ) seu tratamento e exclusivamente cirurgico.

Cadeftra de cllntca medica ( £• eadefraf

t

As gastro-pathias apresentam geralmente um conjuncto
muito complexo de symptomas.

I I

0 chimismo estomacal e sempre alterado nas gastro-
pathias.

m

ser baseada no exameA indicacao do tratamento deve
pr^vio do succo gastrico.

a. 7

>
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Cndelra d<k clInten psychfatricft e niolesUas n r̂voia*
I

A hysteria e uma nevrose *

H

K ‘ mais frequence na mulher que no homem. 1in

A heranca e a educacao representam os factores prin-
cfpaes no apparecimento da hysieria .

CAdeira de cliniva pedlatrlca

I

A eoquducbe 6 uma molestia contagiosa, que ataca
de prefcreneia as criancas*

n
Apresenta em sea marcha does eslados : urn catarrhal

e outro convulsivo.
in

As suas compticacues pulmonares suo as mais graves.

('addra de clinic* ;* medieu ( I * ^addraf
I

A dyspepsia muito commum no curso das molestias
chronicas, merece attencao especial no trataraento destas
molestms.

H

Ella p6de apresentar-se sob as diversas formas ell—nicas e chimicas que se the tem attribuido fora daquellas
condicoes particulurcs*

HI

O clinico deve conciliar , quamo for possivel , duas

^jrdens de indicates : as que resuitam da molestia principal
e as que dependem da dyspepsia.

1
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HYPPOCRATIS APHORISMI
1

Cibus, potus. Venus, omnia moderata sint .
i i

Porn quam sibo relict proelivius est .
Sect. II . Aph . X.

m

Ubi copioser prceter naturam cibus ingestus, fuerit,
id morbum creat , quod etiam curatio indicat.

Sect . II. Aph. XVIH*

I V

Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experiencia
fallax judicium difficile.

Sect. 1. Aph. I.
v

Dolores et febres contingunt magis circa juris gene—rationem quam eo confecto.
Sect. II . Aph. 47,

vi

In acutis morbis extremum refrigeratio, malum *

Sect. VII * Aph. LXVIII,

Secretaria da Faculdade de Medicina e de
Pharmacia do Rio de Janeiro, 3 de Novembro de 1894.—O Secretario, Dt\ A . F . Munij Maia .

Visto.
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