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Sobre o mundo enlutado pela maior entre todas as
guerras, paira o espectro da Fome. O que é a Fome?
E' uma sensação terrivelmente desagradável resultante
da necessidade orgânica de alimento, responderemos. A
Fome é muito diferente do Apetite, uma sensação agradável de desejo pelo alimento. O apetite será uma defesa
primária do organismo, um primeiro sinal de alarme para
a necessidade de se dar combustível à máquina humana,
A Fome é um alarme acentuado, desesperado, pedindo
socorro para que a máquina não deixe de funcionar
duma vez.
Infelizmente, não é pequeno o número de seres
humanos que já experimentaram a terrível sensação,
roendo-lhes a boca do estômago ou apertando-lhes a
base do peito. Com a continuidade da fome, o organismo vai perdendo sua resistência. O homem torna-se sonolento, cansado, irritadiço, com dores violentas na cabeça.
Os estudiosos do assunto, isto é, as pessoas que
conhecem a Fome a fundo, porém teoricamente, afirmam
que é uma sensação geral, resultante da falta de alimento.
A falta de alimento estimula as células nervosas do cérebro devido ao empobrecimento do sang-ue. Estimuladas,
as tais células nervosas do cérebro dão o alarme desagradabilíssimo qu© é a terrível sensação de fome. Mas acontece que a gejito se acostuma com tudo, neste mundo, até
com a f orne! Quando a falta de alimento vem-se fazendo
sentir durante muito tempo, as dores passam. As células
nervosas desistem de dar o alarme. Outra coisa interes-
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sante observada pelos teoristas da fome é que, depois de
ingerir alimento, o esfomeado não sente mais dor alguma,
muito antes de o alimento ser digerido e absorvido pelo
sangue. Isto significa que as células nervosas do cérebro
tomam imediato conhecimento do feliz fato. Casos há em
que as células nervosas do cérebro são enganadas. O esfomeado faz passar as dores da fome ingerindo coisa indigeriveis! Logo, — assim concluem os pansudos teoristas
de fome, — a sensação de dor não é devida diretamente
à falta de alimento! As dores da fome são intermitentes,
durando de meio minuto a um minuto, para reaparecerem
daí a um minuto aproximadamente, e assim por diante.
Ora bem: a falta de alimento não é intermitente, como a
sensação. E a questão fica espetada para cima, numa
interrogação.
Vem então outra teoria: a Fome não é uma sensa^
cão geral, mas tem uma origem local! Sim, porque o
estômago vazio ou quase vazio, se contrai em intervalos
regulares, ocasionando a tal sensação intermitente e terrivelmente desagradável. O estômago é disciplinado.
Não quer perder o costume de trabalhar. A atividade
dum estômago vazio ocorre em ciclos. Começa por umas
contrações fraquinhas que duram uns trinta segundos.
Poderão desaparecer ou poderão tornar-se mais fortes,
com pequenos intervalos. Os músculos gástricos então
trabalham valentemente, revoltados contra a falta de
combustível. Acabado o ciclo, o estômago descansa,
como que para tomar fôlego, mas daí a pouco recomeça,
teimosamente.
As contrações da fome ocorrem também durante o
sono. Pela mastigação de qualquer coisa elas cessam,
assim como cessam temporariamente, quando se engole
saliva. Ao toque duma grande alegria, dalgum susto ou
dalgum acesso de raiva param as contrações! Fumar
também é um meio de enganar a fome, pois o tabaco ameniza oa debela as contrações do estômago vazio. Outro
sistema bom e grandemente divulgado entre os práticos
da fome é apertar o cinto na cintura, mas só faz efeito
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durante uns dez ou quinze minutos. Um exercício muscular violento faz-nos esquecer desta maldita sensação,
mas acontece que não se é motu-contínuo e, então, ao
pararmos, as contrações reaparecem com maior violência.
Portanto, até mesmo a radiografia é de opinião que
as dores da fome se originam no estômago, devidas a
fortes contrações gástricas, mas esta sensação, como qualquer outra, pode ser alterada em sua intensidade sob certas condições. Exemplo: as sensações de fome podem
desaparecer durante uma febre ou quando o estômago
passa sem alimento durante muito tempo, apesar de que
as contrações gástricas continuam. E outra coisa interessante : quanto mais se prestar atenção na fopae, mais dói!
Como se pode ver, esta história de fome é uma coisa
tão complicada teoricamente, como praticamente, com as
guerras, a miséria e os descontroles duma super-civilização que quer forçar o homem a evoluir sem respeito às
onipotentes leis naturais. A verdade nua e crua é que
os pansudos teoristas não sabem explicar bem claramente
a ocorrência das contrações da fome. Como observaram
que, aumentando a quantidade de açúcar no sangue, as
contrações da fome desaparecem, pensam que as dores da
fome resultam da falta de glucose, este poderoso gerador
de energia orgânica.
Por aí, nós compreendemos como o corpo humano é
um complexo de várias funções que deixam os cientistas
tontos! Os médicos honestamente já. afirmam que não
há doenças, há doentes! Cada corpo humano reage duma
certa maneira, toda sua, para grande desapontamento dos
nossos esculápios. Eles estão convencidos de que o homem é u'a máquina que precisa de combustível. Surge
um faquir hindu que se alimenta de brisas, roendo, de vez
em quando, alguma semente exquisita e vivo, desconcertadoramente vivo! Qual é o combustível secreto que esta
máquina humana vem gastando para não parar de funcionar? Os nossos esculápios cocam pensativãmente os
queixos sisudos e acabam convencidos de que há qualquer
coisa acima da compreensão humana... E, como são
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realmente cientistas, continuam estudando, observando,
meditando, escarafunchando a matéria viva e rumando
para novas diretrizes neste campo importantíssimo que é
o da Nutrição.
Mas nós vamos começar por uma verdade irrefutável: "saco vazio não fica em pé", ou melhor, para viver
é preciso comer. A máquina que é o corpo humano precisa de combustível que, neste caso, será o alimento. Conforme a sua quantidade ou a sua qualidade, o alimento
será um bom ou mau combustível...
Mas... o que é COMBUSTÍVEL? Combustível é
uma palavra derivada de combustão, ato de queimar. Um
dicionário dar~nos-á a definição da palavra "combustí-,
vel": "que tem a propriedade de arder, de se incendiar,
de se consumir pela combustão. Chama-se Combustível
a uma substância suscetível de arder em contacto com o
ar, produzindo uma quantidade! de calor que se pode utilizar para as necessidades econômicas."
Vemos perfeitamente que o carvão ou a lenha são
combustíveis que se queimam nas fornalhas duma locomotiva a vapor, por exemplo. Que história é esta de chamar o alimento de combustível? Por acaso o arroz'ou o
feijão que cqmemos é queimado no nosso estômago?
Sim, o alimento é um combustível que queima sem
fogo e sem fumaça. Para entendermos esta verdade científica, temos de recordar a fisiologia da digestão. E chegaremos à conclusão de que o homem é realmente semelhante a u'a máquina. Tanto o homem como a máquina
retiram sua força da combustão do Carbono, C; fornecido
pelas plantas, pois que, a maior parte dos combustíveis
naturais são de origem vegetal. A diferença está em que
o homem se utiliza de plantas frescas, enquanto a máquina
as consome secas ou mineralizadas, como a lenha, carvão
e carvão de pedra.
Mas, para se compreender bem o conjunto, é indispensável o conhecimento de certos detalhes básicos. Desfiemos pacientemente esta meada complicadíssima. Desde

Comer

para

Viver

a escola primária que nos ensinam que na Natureza, há
duas espécies de seres: os corpos brutos que são os minerais e os corpos vivos que são os animais e os vegetais.
O que caracteriza os corpos vivos é sua ESTRUTURA
CELULAR ORGANIZADA, isto é, as células dos corpos
vivos se organizam em grupos, no desempenho de determinadas funções. A célula é um elementozinho fundamental, com vida própria, fazendo suas trocas com o meio
exterior, enquanto vive. O meio exterior fornece à célula
substâncias de que ela necessita. A célula é um dos pequeninos membros da vastíssima colônia que fôrma uma
planta ou um animal. Vivem numa disciplina perfeita,
comportando-se de maneira idêntica e garantindo para o
corpo vivo, do qual são parte integrante, o crescimento
que o caracteriza. Todo o ser vivo nasce, cresce, cnega ao
desenvolvimento máximo, vai decaindo e morre. Estes
fenômenos caracterizam a vida. Todo o ser vivo PRECISA
do meio exterior donde retira as energias para seu sustento. Portanto: a matéria viva, como toda a máquina em
funcionamento, precisa ser alimentada, restaurada, refeita! Dentro da matéria viva processa-se um trabalho
QUÍMICO, incessante, do qual depende a restauração das
forças desta máquina, para que não cesse de funcionar.
E as substâncias químicas que a alimentam são retiradas
do meio exterior.
E' para este fim que as plantas e os animais RESPIRAM. Do ar, absorvem continuamente o oxigênio, O,
e expelem, continuamente, o gaz carbônico (C02). Portanto: a matéria viva não pode evoluir senão num meio
que encerre oxigênio que é indispensável a todos os tecidos, tanto vegetais como animais, para as reações químicas que se processam em cada célula dum corpo vivo.
Penetrando no organismo, o oxigênio OXIDA as substâncias ingeridas pela alimentação, substâncias estas sobre as quais falaremos circunstanciadamente, mas que
agora nos limitamos a mencionar: matérias azotadas,
gorduras e glucoses. Ora bem: quando o oxigênio OXIDA
estas substâncias, formam-se vários compostos químicos,
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sendo um dos mais importantes o gaz carbônico (C02).
Mas este gaz carbônico não pode ficar dentro do organismo vivo. Seu contacto é mortal para os elementos vivos.
Por este motivo, expelimos o gás carbônico pela respiração, principalmente.
Mas há ainda outras coisas indispensáveis à vida,
além do oxigênio. Como condição INTERNA é indispensável que a célula esteja com seu protoplasma ativo.
Como condições .EXTERNAS, é também indispensável a
presença da ÁGUA e do CALOR. O meio exterior PRECISA fornecer aos corpos vivos oxigênio, água (H2Q) e
calor, do contrário a vida cessará. Mais uma vez ressalta a
grande semelhança entre o homem e a máquina a vapor!
Ora bem: para que a energia vital dum ser atinja o seu
máximo é preciso que as condições externas sejam ótimas
quanto à umidade, oxigênio e temperatura. Oxigênio de
menos ou de mais é prejudicial. O mesmo quanto à umidade e à temperatura. Portanto, a vitalidade dum ser
está condicionada a fatores externos e internos. Entre a
VIDA ATIVA e a INANIÇÃO, há uma série de estados
intermediários, nos quais o corpo vivo vai-se adatando
como pôde às condições que o ambiente lhe oferece .
As células que constituem as várias partes dum corpo
humano, que é o que nos interessa no momento, são diferentes na sua estrutura conforme a função que exercem.
No organismo, as células não estão espalhadas à vontade,
mas, sim, agrupadas em TECIDOS. Os cientistas dividiram os tecidos em quatro grupos: 1.°) os tecidos cujas,
células livres flutuam numa substância líquida abundante, como por exemplo, o sangue; 2.°) os tecidos cujas
células estão unidas, umas às outras, como por exemplo
o tecido epitelial que entra na. estrutura de vários órgãos;
3.°) os tecidos cujas células estão juntas mas há entre
elas muita substância inter-celular, como por exemplo o
tecido conjuntivo que serve de estrôma, do qual fazem
parte o tecido ósseo e as mucosas que forram nossa boca
e nosso aparelho digestivo; 4.°) os tecidos cujas células
se apresentam profundamente modificadas, quase irreco-

C o me r

para

Viver

11

nhecíveis em relação umas às outras, como por exemplo
o tecido muscular, com suas fibras lisas ou estriadas, e o
tecido nervoso cujos neurones (célula nervosa) são cheios
de ramificações.
Estes diversos tecidos agrupam-se de diversas maneiras e constituem os órgãos, cada qual com sua função.
Por exemplo: os olhos, o estômago, os rins, são órgãos.
Estes órgãos, por sua vez, agrupam-se conforme suas
funções, formando um APARELHO. Assim, por exemplo, o aparelho digestivo é constituído pelos órgãos encarregados do trabalho da digestão; o aparelho circulatório
compõe-se dos que exercem o trabalho da circulação. A
ciência que estuda estes aparelhos com seus respectivos
órgãos é a ANATOMIA. Agora, quando estes órgãos são
considerados sob o ponto de vista de suas FUNÇÕES,
este estudo compete à FISIOLOGIA.
No momento, interessa-nos a Fisiologia, mais do que
a Anatomia, posto que não seja possível separar uma
ciência da outra.
As funções dos diferentes órgãos agrupados em vários
aparelhos são divididas em duas grandes secções:
l.n) as funções de NUTRIÇÃO e 2.a) as funções de
RELAÇÃO. Ora bem: não basta sentir necessidade de
restaurar a máquina viva por meio de substâncias que a
alimentam como o azeite a uma lamparina acesa. E'
preciso que o ser possa MOVER-SE para ir procurar o
alimento de que necessita! Desta maneira, os seres entram em RELAÇÃO com o mundo exterior e, conforme
diz o vulgo, "defendendo-se" como podem. Uma vez adquirido o alimento, o animal o ingere e o digere. Mas
esta digestão seria impossível se o nosso amigo oxigênio
não viesse dar ao alimento a sua bênção da oxidação.
Portanto: a respiração e a digestão se associam. Mas...
de nada adiantaria digerir e respirar se o alimento não
circulasse pelo corpo todo, nutrindo as células ainda as
mais distantes. Os alimentos absorvidos e o oxigênio respirado penetram no interior do corpo sob a fôrma do
SANGUE que CIRCULA entre os vários órgãos levando
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a cada um o material de que necessitam e, ao mesmo tempo, recebendo de volta os resíduos que sobram. Estes resíduos PRECISAM sair do corpo, como um lixo que se
põe à porta diariamente. Certos órgãos especiais, chamados GLÂNDULAS, tratam de eliminar estes resíduos
pela SECREÇÃO de produtos que são expelidos (excreções). Como vemos, a organização é simplesmente admirável. Daí o agruparmos as funções em duas grandes
partes: FUNÇÕES DE NUTRIÇÃO, compreendendo não
apenas a digestão mas ainda a respiração, a circulação, a
assimilação, a secreção e a excreção; e as FUNÇÕES DE
RELAÇÃO exercidas pelos órgãos do movimento (esqueleto, músculos e o laringe na sua qualidade de produtor da
palavra) e pelos órgãos de sensibilidade, que constituem
os cinco sentidos.
Por aí já podemos ter uma idéia da complexidade da
estrutura da máquina que é o nosso corpo. E' máquina
que precisa ser mantida em ordem, reformada de vez em
quando, para que não fique enferrujada ou entupida ou
incapaz de funcionar. E quando não tomamos conta direito da nossa máquina, adoecemos. E, quando adoecemos,
procuramos REMÉDIOS, quando deveríamos pensar no
ditado: "é melhor prevenir do que remediar". E o melhor
meio de prevenirmos será dando ao nosso organismo um
alimento que lhe seja adequado em quantidade e qualidade. Precisamos pensar nas várias espécies de células
que constituem os tecidos de nossos vários órgãos. Umas
precisam de cálcio e fósforo, outras precisam de ferro,
todas elas precisam de oxigênio, hidrogênio e azôto. Com
gosto ou não, temos de admitir 1que somos um laboratório
químico ambulante, habilmente regido pela Inteligência
Criadora que se manifesta grandiosa em sua obra. Tudo
é previsto, nos menores detalhes. Precisamos de órgãos
para nos comunicarmos com o meio exterior. Temos o
cérebro, dirigindo as operações do corpo e os órgãos dos
sentidos transmitindo ao cérebro as impressões recebidas.
Urna rede telegráfica de nervos comunica o cérebro com
as várias partes do corpo. Temos o .esqueleto como ar-
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mação. Os músculos nos dão movimento. O sangue nos
vitaliza. Os pulmões recebem o oxigênio que queima as
substâncias gastas.
Chegámos finalmente ao escopo deste Capítulo. Vamos provar que o .alimento é um combustível, pois é suscetível de arder ao contacto com o ar, produzindo uma
quantidade de calor utilizada nas necessidades econômicas
do organismo humano.
Os pulmões, órgãos esponjosos e porosos, constituídos por tecidos muito elásticos, são o centro do nosso aparelho respiratório e diretamente ligados ao coração pelas artérias e veias. Como sabemos, o sangue sai do coração pelas artérias (sangue arterial) dia um passeio
conciencioso por todo o nosso corpo, vitalizando-o, alímentando-o e fortalecendo-o. Depois volta ao coração carregado de impurezas e por outro caminho: pelas veias
(sangue venoso). O que faz o coração? Descarrega o
sangue venoso nos pulmões, um sangue pobre, azul, sem
brilho, carregado de detritos. Os pulmões então o distribuem pelos milhões de vasos capilares cheios de oxigênio
que respiramos. A Natureza proveu estas células delicadas dum envólucro suficientemente forte para conter o
sangue e suficientemente poroso para dar passagem ao
oxigênio.
E' então que se dá a combustão química. O sangue
absorve o oxigênio, oxidando-se, e desprende o ácido carbônico (CQ2) produzido pelos detritos do corpo. Este
sangue oxidado, purificado, volta ao coração para circuJar
pelo corpo pelas artérias. E o venenoso gaz carbônico é
expelido pelos pulmões! Em vinte-e-quatro horas,, cerca de vinte mil litros de sangue atravessam os vasos capilares dos pulmões para a oxidação. Portanto, desde já
fica ressaltada a enorme importância de respirarmos ar
puro, fartamente oxigenado. Nem que nos alimentemos
o mais cientificamente possível, não teremos saúde se respirarmos um .ar confinado e impuro! Além disso, o oxigênio também circula no sangue vigorizando os órgãos e
substituindo as células e tecidos gastos por novos mate-
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rias que a Natureza vai transformando de acordo com
as necessidades orgânicas. Desta troca de matérias gastas também resulta uma combustão que gera calor e equilibra a temperatura do corpo. A combustão consiste1 na
decomposição destas moléculas combustíveis sob a ação
do oxigênio. Naturalmente que a combustão da lenha numa
fornalha de locomotiva a vapor é coisa violenta, enquanto no nosso organismo a combustão é lenta e sistemática, resultante de transformações químicas muito bem reguladas. Na combustão orgânica não há destruição e sim,
decomposição. Portanto: os alimentos, — estas substâncias que a matéria viva ou protoplasma retira do mundo
exterior para se refazer, — são submetidos a reações químicas contínuas. Nestas reações, o protoplasma se destrói
incessantemente e incessantemente se regenera graças aos
alimentos que transforma em nova matéria viva. A vida
é movimento! O que se chama vulgarmente de COMBUSTÃO nada mais é, pois, que a combinação do hidrogênio
e, principalmente, do carbono de certas substâncias com
o oxigênio do ar, produzindo calor e luz. Os produtos desta reação consistem em vapor dágua e gaz carbônico. No
caso da combustão orgânica outros corpos, como fósforo,
enxofre, magnésio, etc. também são queimados pelo oxigênio respirado.
Mas acontece que o protoplasma só pode assimilar as
substâncias alimentares sob determinadas fôrmas químicas. Por exemplo: comemos uma colherinha de açúcar
de cana. Este açúcar para ser assimilado é transformado em glucose. 12Em
fórmula química: o açúcar da canaB
22 1:1
ou12sacarose
(C
H
0
) é transformado em glucose (C
H 06). Quando se injeta água com açúcar diretamente
nas veias, onde não poderá passar pela ação dos sucos digestivos, o açúcar não é absorvido. E' expelido integralmente na urina.
A água, as substâncias minerais, os ácidos orgânicos
e o álcool "não absorvidos sem passarem por nenhuma
transformação.

CAPÍTULO II
Já vimos como as células do corpo passam por transformações incessantes. A vida é movimento. As células
dos ossos, da carne, dos nervos estão sendo constantemente destruídas e renovadas, pelo processo da NUTRIÇÃO
que, como dissemos, não abrange apenas a digestão, mas
ainda respiração, circulação, assimilação, secreção e excreção. Vamos agora provar que aquele que vive para
comer está se matando! O que nutre um homem não é o
que ele como e sim, o que ele assimila. Portanto: não
basta dominar a gula e comer para viver, mas comer para
viver com saúde .e energia! E a coisa não é impraticável,
mesmo nas circunstâncias desfavoráveis das filas de leite
e carne e do racionamento do açúcar. O homem civilizado é um paradoxo. Cultiva a inteligência e vive imbecilmente! ~E' um ser que tem sede de cerveja e fome de
vatapá apimentado, posto que saiba que o álcool lhe envenena o sangue e que a pimenta lhe dá dispepsía. Sabe que
precisa de ar puro e de exercício e passa oito horas fechado num escritório! O homem civilizado caminha para a
artificialização e com sua evolução, também evoluem as
doenças, cada vez mais variadas.
Mas afinal, o que é DIGESTÃO? Digestão é uma
função orgânica. Por ela, o animal retira do meio externo certas"substâncias nutritivas (alimento) que são transformadas em matéria líquida e assimilável pela ação de
reativos apropriados, os SUCOS DIGESTIVOS. Os resíduos da digestão são eliminados nos excrementos. Portento, o tubo digestivo é pura e simplesmente um labo-
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ratório de química. Se o alimento não fosse digerido, isto
é, transformado numa substância líquida e assimilável,
não poderia circular pelo sangue! Vejamos agora alguma
coisa sobre a, composição dos alimentos tão necessários
para renovação de nossas células.
As PROTEÍNAS, os HIDRATOS DE CARBONO ou
CARBO-HIDRATOS e as MATÉRIAS GRAXAS ou GORDURAS são as três substâncias fundamentais na nossa
alimentação, como fonte de energia para o nosso organismo.
O protoplasma, substractum morfológico de todas as
manifestações da vida, é constituído principalmente pelas
PROTEÍNAS. Todas as proteínas contêm oxigênio (O),
hidrogênio (H), carbono (C) e azoto (AZ). Quanto aos
carbo-hidratos ou hidrates de carbono contêm oxigênio,
hidrogênio e carbono. As matérias graxas são combinações dum álcool trivalente, a glicerina, com ácidos graxos.
Os alimentos são classificados conforme sua composição química. Admitem-se quatro grandes categorias, a
saber:
'-M

—O

A —• Boca
B — Traquéia artéria
F — Esôfago

H — Estômago
I a J —• intestino
K a P — intestino grosso

Ia.) ALIMENTOS TERNÁRIOS, assim chamados
por serem formados de três elementos combinados em
proporções variáveis: C (carbono) mais H (hidrogênio)
mais O (oxigênio). Estes alimentos ternários admitem
três subdivisões que são: a) os amidos ou feculentos,
os
açúcares e as matérias graxas. O amido (C6 H10 O 5 ) nos
é fornecido especialmente pelos grãos (arroz, feijão, lentilha, ervilha, trigo) ou pelos tubérculos (batata). O pão
é essencialmente feculento. A.
b) os açúcares nos são fornecidos quase que totalmente pelos vegetais. Há açúcares de várias espécies com
propriedades e composição diferentes.^ Por exemplo a sacarose (C12 H22 O11) que é o açúcar, da cana e da beterraba ; a glucose (6H120G) que se encontra no suco de uva;
a lactose que existe em proporções variadas no leite dos
mamíferos.
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c) as matérias graxas nos vêem das gorduras das
carnes, de certos grãos ou frutas (noz, amendoin, azeitona). A gema do ovo é essencialmente matéria graxa.
A manteiga também aqui serve de exemplo.
Temos ainda a considerar neste grupo dos alimentos
ternários muitas frutas como limão, laranja, pera, maçã,
etc., que nos fornecem ácidos animados e são refreseantes.
"*2a.) ALIMENTOS QUATERNÁRIOS cuja compoeição é de quatro elementos: C (carbono) mais H (hidrogênio) mais O (oxigênio) mais Az (azoto), combinados
em variadíssimas proporções. Geralmente contêm também um pouco de fósforo e enxofre. São comumente chamados de ALIMENTOS AZOTADOS, devido ao azoto que
encerram, ou ainda, ALIMENTOS ALBUMINÓIDES porque o tipo dos alimentos desta categoria é a clara do ovo ou
albumina. Este é o grupo onde estão as PROTEÍNAS tão
faladas em técnica de Nutrição.^Dentre os alimentos mais
conhecidos, citaremos o leite, cujas proteínas são muito
bem dotadas de amino-ácido ou ácido aminados de modo
<jue é um dos mais completos. O feijão, chamado "a carne
dos pobres" também é rico em proteínas, assim como a deliciosa castanha do Pará. Mais alguns exemplos de alimentos proteinados usuais (frescos e ao natural) : queijo de
Minas, carne de boi, carne de galinha, lentilhas e ervilhas.
3a. SAIS MINERAIS que nos são fornecidos pelos
alimentos usuais, sob fôrmas variadíssimas. Os alimentos
de origem animal contêm, além dos albuminóides, fósforo
e enxofre orgânicos. Estes metaloides, sob a ação do oxigênio que respiramos, transformam-se em ácidos fosfórico e sulfúrico que vão acidificar o sangue. O melhor meio
de suprir o organismo com fósforo e enxofre é pelos alimentos orgânicos que ingerimos.-K Esta história do indivíduo encher-se de remédios é, por vezes, contraproducente.
O melhor é alimentar-se com inteligência. Os alimentos
comuns possuem, tanto qualitativa como quantitativamente,
todos os minerais necessários ao organismo humano. O artificialismo de certos regimes é que nos leva a doenças e,
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conseqüentemente, aos remédios. Outra coisa prejudicial
são os processos de preparação destes alimentos. Fervuras, lavagens, escaldamentos, jogando-se fora a água do
cozimento contribuem para a perda dos sais minerais, empobrecendo o alimento. Os cientistas comprovaram este
fato com experiências concludentes e indiscutíveis. Pegaram cenouras e picaram-nas em pedaços pequenos, médios
e grandes. Observaram que, pelo cozimento as seguintes
substâncias passavam para a água ou caldo:
PERDAS PELO COZIMENTO
CENOURAS
pedaços pequenos
pedaços médios
pedaços grandes

Sólidos

Azoto

açúcar

Sais minerais

29,9%
23,5%
20,2%

42,5%
27,5%
20%

26%
26,5%
15,5%

47,3%
37,3%
29,3%

Depois fizeram a mesma experiência com batatas com
cascas e descascadas.

PERDAS PELO COZIMENTO
BATATAS

Sólidos

Azoto

com casca
sem casca

0,4%
3,1%

1%
15,8%

Carbo
hidrato»

0,1%

1%

Sais
minerais

3,4%
18,3%

Como se pode observar nestes quadros, o que mais se
perde pelo cozimento são os sais minerais. Esta perda pode
ser diminuída quando as-raízes ou tubérculos forem cozinhados inteiros. Também é útil aproveitar a água em que
os vegetais são cozidos. E' o caso do leite condensado
que os pediatras condenam, dando preferência ao leite
fresco. O leite para ficar condensado é submetido a uma
longa cocção que o empobrece, principalmente em cálcio e
fósforo, duas coisas de que as criancinhas precisam muito.
Quando o leite é aquecido perde muito do cálcio que contém. Quanto mais fresco o leite, tanto melhor. Infeliz-
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mente, na cidade, somos obrigados a ferver bem o leite,
pois não podemos confiar no produto que é entregue ao
consumidor. E1' preferível tomar um leite empobrecido ao
risco de apanharmos uma tuberculose ou uma febre aftósa.
Dos males o menor, aconselha a sabedoria popular. E' importante ressaltarmos um ponto essencial: devemos dar
preferência ao alimento em estado natural, sempre que nos
seja possível ingeri-lo em tal estado. Não podemos comer
feijão cru, mas podemos comer frutas, legumes, verduras,
nozes, amêndoas, castanha do Pará em estado natural. E,
sempre que possível, devemos comê-los com a casca e
cutícula.
A importância dos sais minerais é indiscutível. A
parte fundamental do nosso esqueleto e dos nossos dentes
é constituída de carbonates, fosfatos e fluoretos de CÁLCIO. Os fosfatos e carbonates de POTÁSSIO encontramse sempre nos glóbulos do sangue. Carbonates, fosfatos,
""* sulfatos e cloreto de SÓDIO existem no líquido sangüíneo
e em todos os líquidos digestivos, como a saliva, a bile,
ele. Aliás todos os nossos tecidos acham-se impregnados
de sais de SÓDIO que constituem o meio normal no qual
se processam as manifestações vitais da célula. O cloreto
de sódio (NaCL), o nosso conhecido sal de cozinha, é abundantíssimo em toda a natureza, tanto no seio da terra (minas de salgema), como dissolvido nas águas 0 no nosso
sangue e urina.
4a. LÍQUIDOS que nos são fornecidos especialmente
pela água e pelas bebidas em geral. São absorvidos, sem
passarem por transformações químicas. A água tem um
papel importantíssimo na economia do organismo humano.|(
O homem ingere diariamente cerca de 2 litros de água em
fôrma líquida e, mais l litro, pelos alimentos sólidos, como
pão, frutas, legumes, etc.. Estes alimentos que nos parecem secos possuem de 30 a 90% de água. Sem contar estes três litros que o homem tira do meio exterior, entre
os órgãos circulam mais de 10 litros de água. Em rigor,
nosso corpo humano é um legítimo reservatório de água!
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Nós possuímos, no corpo, mais ou menos uns 5 litros de
sangue. Destes 5 litros, três representam a água onda
estão contidos os restantes dois litros de células, sais e fibrinas.
Mas onde é que fica tanta água?! A água fica espalhada pelos vários órgãos de nosso corpo. O fígado, por
exemplo, é um grande reservatório de líquido. O fígado é
uma espécie de caixa dágua, colocado entre o estômago e
os vasos sangüíneos, com o fim de proteger o sangue contra o líquido absorvido pelos intestinos. E' por este motivo que a bebedeira ataca o fígado e os bêbedos ficam
sempre sofrendo de lesões neste órgão. Os músculos também são reservatórios de água. Um homem tem, em média, 25 quilos de músculos em fôrma de carne que absorve
uma enorme quantidade de água. Quanto aos rins, são o
filtro que separa o que ha de bom do que ha de resíduo no
sangue. Os rins mandam a excreção (urina) para a bexiga que a expele para fora do corpo.
E, já que estamos falando em bebidas, vejamos como
o homem aproveita sua inteligência para apressar sua
morte, em vez de retardá-la. Não vamos fazer uma campanha contra o álcool, o que seria simplesmente ridículo.
Quem quiser se encher de álcool, encha-se à vontade, mas,
pelo menos, SAIBA o que está fazendo! Pratique o suicídio lento concientemente!
Como são preparadas as bebidas alcoólicas? São bebidas FERMENTADAS que encerram uma certa quantidade de álcool resultante da fermentação. O levêdo de cerveja, por exemplo, é um cogumelo, com o nome científico
de "Saccharomyces cerevisiae" e que é formado de pequenas células ovoides, isoladas ou em colônias.
Colocado numa vasilha de boca larga, este cogumelo
respira como qualquer outro vegetal, absorvendo oxigênio
e expelindo gaz carbônico. Mas, se ficar fechado dentro
dum vidro tampado, o levêdo morre, depois de liquidar a
reserva de oxigênio que ficou dentro do vidro. Entretanto,
se pusermos um pouco de glucose (Cr'H120B) dentro do f rãs-
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co para alimentar o cogumelo, a coisa muda inteiramente
de aspecto. As células do levêdo secretam um fermento
solúvel que em linguagem científica se chama DIÁSTASE,
cuja propriedade consiste em desdobrar a glucose em álcool
etílico e gaz carbônico, na fórmula:
glucose C6H1206 mais diástase 2 C2H6O (álcool) mais 2 C0a
Desta maneira, o líquido se torna alcoolizado, enquanto o ácido carbônico se desprende para uma proveta com
água.
Esta decomposição do açúcar pelo levêdo constitue a
FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA, princípio sobre o qual
repousa a fabricação de qualquer bebida alcoólica. No
caso do vinho, o suco açucarado das uvas é fermentado
graças a uns pequenos cogumelos parecidos com o levêdo
da cerveja, que existem normalmente na superfície destas
frutas. Uvas, maçãs e peras, trazem, na superfície, estes
cogumelos microscópicos e, quando a fruta é esmagada, o
suco açucarado passa pela fermentação alcoólica, isto é,
decompõe-se em álcool etílico e ácido carbônico, sob a ação
dos tais cogumelos.
Qual é a composição do vinho? O vinho compõe-se
essencialmente de água, contendo em dissolução um certo
número de substâncias cujas principais são: 1.°) ÁLCOOL ETÍLICO (C2H60) numa proporção de 7 a 8 por
cento nos vinhos fracos, de 10 por cento nos vinhos comuns e de 15 a 20 por cento nos licores; 2.°) ÁLCOOL
BUTÍLICO e ÁLCOOL AMÍLICO (15 a 25 gr. por hectolitro de vinho) que são muito tóxicos e existem principalmente no vinho branco; 3.°) ÁCIDOS ORGÂNICOS
como o ácido cítrico, o ácido málico, o ácido tartárico;
4.°) GLICERINA numa proporção de 5 a 6 gramas por
litro; 5.°) sais, cloretos, fosfatos e, principalmente-, bitartarato de potássio ou cremor de tártaro que se deposita nos toneis, como resíduo. Se evaporarmos um litro
de vinho até secar, ficará um depósito de matérias sólidas
numa quantidade de 25 a 30 gramas.
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O tanino e as matérias corantes do vinho tinto proveem da casca da uva. Sé o vinho legitimo não é muito
nocivo, o vinho falsificado é um verdadeiro veneno engarrafado, e, infelizmente, é o que mais circula pelo motivo
simples de ser mais barato. Há centenas de maneiras de
jfalsificarem vinho: pondo-lhe matérias corantes artificiais, usando água nem sempre potável, empregando álcool barato e mais tóxico que o do vinho legitimo, acrescentando açúcar que aumenta a porcentagem de álcool
ajuntado-Jhe sulfato de cálcio (gesso) para dar-lhe uma
coloração mais viva, enfim preparando uma bebida que,
submetida à ação química do aparelho digestivo, vai irritar o estômago e envenenar o sangue.
Se fosse possível adquirirmos um vinho puro e se
fosse possível bebermos apenas pequenas quantidades às
refeições, como estimulante para secreção do suco gástrico, um tal vinho seria um alimento devido às suas 6 gramas de glicerina, seus sais minerais e suas matérias azotadas. Seria um tônico pelo seu tanino. Mas. • • onde
encontrar vinho puro? Este é o problema. O que acontece é que o vinho não presta e é bebido em quantidades
pouco recomendáveis e seu efeito é desastroso. E então
a nossa maldita pinga, é um verdadeiro flagelo social.
Contém muito álcool que p-enetra no sangue, através do
intestino, com uma rapidez devastadora. Uma pequenina
quantidade de álcool, ingerida durante a refeição, diluese com os alimentos e os sucos digestivos, decompondo-se
rapidamente no organismo e queimando-se como os açúcares e as matérias graxas. Daí o uso d© vinhos puros
em certos fortificantes tomados em dose de pequenos cálices ou uma colher de sopa. A cerveja, obtida pela fermentação da cevada, não é nem tônica e nem estimulante,
porém é nutritiva,- pois contém 5 a 6 gramas de matérias
albuminoides por litro, além de fosfatos e açúcar. O mal
porém está na falsificação da cerveja por interesses comerciais. O produto falsificado torna-se tóxico, venenoso.
Há uma série variada de bebidas alcoólicas, umas
fortes, outras mais fracas. A fórmula bruta de álcool
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ordinário é C2H60. O álcool etílico tem vários sinônimos
que são: espírito de vinho, álcool, hidrato de etileno, etanol. .. Note-se que o álcool para fins industriais é preparado diferentemente do álcool chamado NATURAL,
usado nas bebidas fermentadas. A indústria recorre a
várias frutas, raízes ou substâncias sacarinas para delas
retirar álcool. Tira-se álcool de figo, de beterraba, de
batata, de mandioca, da cana de açúcar. O álcool industrial é obtido pela distilação dos líquidos fermentados, mas
não nos interessa no momento. O que nos interessa é a
aguardente que vulgarmente chamamos de pinga, tão
profundamente nociva e grande responsável pela degenerescência da raça brasileira em formação. Uma distilação perfeita custa dinheiro. Em química, chama-se
RETIFICAÇÃO à distilação que torna os líquidos mais
puros. Pela retificação, que não é bem feita porque é
dispendiosa, a pinga seria muito menos tóxica do que é.
Quando se injeta, subcutaneamente, numa cobaia, um centímetro cúbico de álcool etílico retificado, o animalzinho
rola por terra e cai num sono, até que o álcool se decomponha e seja eliminado. Ao despertar, a cobaia volta ao
estado normal, pois estava apenas embriagada, isto é, sob
o efeito duma paralisia temporária dos centros nervosos.
Mas, se o álcool não é retificado, a cobaia passa para o
sono eterno, sem mais aquela, sumariamente envenenada!
O álcool exerce uma influência formidável sobre o sistema
nervoso do homem! Quando ingerida, uma bebida alcoólica dá uma sensação imediata de bem-estar, passam os
arrepios de frio temporariamente e as dores morais e físicas ficam menos agudas, graças ao entorpecente. Porém, quando as doses ingeridas vão aumentando de quantidade, o beberrão passa do bem estar para a excitação.
Perde o controle do movimento e seu rosto assume uma
expressão bestial. Daí passa para um torpor completo
que dura enquanto o álcool absorvido não foi oxidado pelo
organismo. E o indivíduo acorda febril, abatido, doente,
enjoado, os ouvidos zumbindo, a cabeça estalando de dor.
Que coisa deliciosa, uma bebedeira! O veneno afeta pri-
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mariamente os lóbulos cerebrais e, conseqüentemente,
outras partes do sistema cérebro-espinhal. O grande perigo está exatamente no fato que o mau-estar ocasionado
pela bebedeira desaparece com a repetição da causa, isto
é, com uma nova bebedeira! E quanto mais bebe o indivíduo, mais embrutecido fica, mais se enfraquece sua
vontade, de modo que o ato de beber se transforma num
hábito, num vício inveterado! O bêbedo é um louco, temporariamente! E, no caso da pinga ordinária, o aspecto
é ainda mais grave, devido à intensidade do envenenamento cujas conseqüências são tragédias não de uma vida
apenas, mas de muitas vidas e gerações. O homem civilizado fica com saudades do tempo em que era um bruto,
selvagem, troglodita, dominado pelo instinto' e, então,
embriaga-se!
E, entretanto, o álcool pelo seu grande poder como
dissolvente, tem grande utilidade na preparação de medicamentos, como por exemplo: soluções de alcalóides, resinas ,óleos voláteis, iodoform, etc. O efeito do álcool aplicado externamente no corpo humano depende do concentrado da solução e das condições de aplicação. Um concentrado de álcool acima de 10% tem valor antissético.
O álcool é um desinfetante. Também é agradável passar
álcool na testa, quando se tem dor de cabeça. A evaporação é rápida, produzindo uma sensação refrescante. Porém, para uso INTERNO, quando ingerido, o álcool é
completa e rapidamente1 absorvido pelo estômago e intestinos e distribuído pelo sangue aos vários órgãos do corpo.
Uma pequena porção do álcool ingerido é expelido pelo
hálito e pela urina. O restante é vagarosamente oxidado
no corpo, desaparecendo lentamente, sem proveito algum
para o homem fraco que cedeu ao desejo de beber.
A absorção regular de álcool tem as seguintes conseqüências:
1.°) A mucosa do estômago congestiona-se e o indivíduo sente sensação de queimadura. A secreção gástrica
diminue, o aparelho digestivo vai emperrando como u'a
máquina enferrujada, até qu© não seja mais capaz de di-
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gerir. Este mal, é a gastrite. O indivíduo vai perdendo
o apetite e sua digestão é lenta e difícil. Em certos casos,
o álcool poderá produzir uma úlcera incurável que fura a
parede do estômago e coroa a vida do beberrão... com
uma legítima coroa de defunto!
2.°) O fígado recebe ,0 álcool e sofre terrivelmente
com este visitante indesejável. As células do fígado ficam emperradas e não conseguem mais trabalhar na sua
nobre missão de eliminadoras. Este mal é a cirrose alcoólica. Os rins também vão perdendo sua capacidade
de ação e o indivíduo acaba por urinar sangue.
3.°) O coração e os vasos sangüíneos também não
agüentam por muito tempo os assaltos do álcool. As artérias endurecem. Vem o aneurisma... As pulsações do
coração ficam fracas e lentas. Os pulmões ficam irritados. O indivíduo, se é de compleição forte, agüenta durante certo tempo, mas, sua resistência física diminue na
luta do organismo contra o veneno lento que o consome.
Uma gripe comum pode transformar-se em pneumonia,
•ou mesmo, tuberculose, neste organismo gasto pelo álcool.
4.°) Mas o pior de tudo isto é que o cérebro é uma
espécie de esponja que se embebe no álcool! Sua ação pior
é sobre o cérebro! Este é o motivo pelo qual o bêbedo
se torna um louco temporário, irritadiço, perigoso, violento! A falta de apetite, o mau estar, a digestão difícil
tudo contribue para aumentar sua exasperação. Há uma
paralisia gradual do cérebro5 e o bêbedo vai perdendo suas
faculdades intelectuais. E o caminho para a loucura
permanente. O álcool é, em verdade, um veneno para a
inteligência. Vai agindo insidiosamente, lentamente, perigosamente. O álcool é um dos grandes responsáveis
pela geração de débeis mentais e débeis físicos, assim como
pela mortalidade infantil.
Como debelar esta ma!? Como impedir que o nosso
caipira fique de molho na pinga, todos os domingos?
Proibir? Não! A Lei Seca fracassou nos Estados-Uni-
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dos. O problema é realmente sério. A educação e a elevação do nivel intelectual talvez consigam agir sobre os
cérebros e sobre os corações, de modo a convencer o indivíduo duma coisa: "O que nutre um homem não é o que
ele come ou bebe ,e sim, o que seu organismo assimila."
Filmes de cinema, bem realistas, patenteando com
exemplos verdadeiros as conseqüências do alcoolismo talvez tivessem uma ação decisiva neste sentido. • • Nas prisões e nos berçários dos asilos não faltam destes exemplos!
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Em vista do que temos estudado, nossos alimentos
se reduzem basicamente a três substâncias químicas que
são: o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o azoto acrescidos de minerais como o fósforo, o cálcio e o enxofre em
variadíssimas combinações químicas. Nosso organismo
é um laboratório onde os alimentos são transformados,
assimilados e espalhados pelo corpo por meio da circulação do sangue. Por exemplo: quando comemos uma banana pintadinha, de tamanho médio, ela, no nosso estômago, decompõe-se em água (75,30%), proteína (1,30%),
matérias graxas (0,20%), carbo-hidratos (22%), cinza
(0,80%) e 95 unidades nutritivas ou calorias.
Que história é esta, de CALORIAS ou unidades nutritivas? Já vimos como as proteínas, os carbo-hidratos
e as matérias graxas constituem um material de consumo,
um legítimo combustível, e uma fonte de energia, que renova as células gastas, nas várias partes do nosso corpo.
Pois bem: estas energias são calculadas em CALORIAS
ou UNIDADES NUTRITIVAS. Quanto maiores forem
as combustões no organismo, mais calorias serão necessárias.
Já vimos como os alimentos se decompõem por meio
de fermentes que são os sucos digestivos, sob a ação do
oxigênio que os oxida. Assim, a combustão dos carbohidratos e das matérias graxas dá como produto o gás
carbônico e a água, O gás carbônico é eliminado pelos
pulmões e pela pele. A água é eliminada pelos rins e
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pelos intestinos. As proteínas, alimentos quaternários,
além do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, contém ainda azoto, enxofre e fósforo. O azoto transforma-se em
ácido úrico e, principalmente, em uréia e amoníaco. O
enxofre transforma-se em ácido sulfúrico e o fósforo, em
ácido fosfórico.
Assim como o carvão, a madeira, o petróleo, o álcool
e outros combustíveis possuem um determinado valor calórico, os alimentos também teem um teor calórico, isto
é, todas as energias que fornecem ao nosso organismo
podem m,edir-se em fôrma de calor (calorias). Uma
grande caloria, ou unidade nutritiva, é a quantidade de
calor necessária para aumentar de l grau a temperatura
de l litro de água. Quando pomos l litro de água para
ferver, até que ferva teremos usado 100 calorias. Assim
como numa locomotiva a vapor, a fornalha é alimentada
com carvão ou com lenha, assim também o corpo humano
recebe seu calor por diferentes combustíveis, de variado
valor calórico.
Resumindo: a caloria é uma unidade de calor. A
grandeza desta unidade é logicamente proporcional à unidade da massa escolhida. Portanto: é também necessário
especificar a unidade da massa para se definir a quantidade de calor medido. A CALORIA-GRAMA, pequena
caloria, por exemplo, é definida como quantidade de calor
requerido para aumentar de l grau a temperatura de l
grama de água.
'O termo "caloria" também é empregado para exprimir o calor total ou a energia total de uma substância,
como o carvão, por exemplo, ou a lenha, medidas pela
unidade massa, em graus centígrados. Portanto, o poder
calorífico duma substância (calor resultante de sua combustão) consiste no calor fornecido pela combustão deste
corpo, quando os produtos desta combustão já se resfriaram até a temperatura inicial. Este poder calorífico pode
variar conforme certas circunstâncias, como por exemplo
a pressão constante, ou então, um volume constante. O
poder calorífico pode variar bruscamente quando a pres-
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são própria do vapor dágua contido nos produtos da combustão é maior que a pressão de saturação para a temperatura correspondente. Antes de vermos o valor calórico
dos alimentos, convém termos uma idéia das calorias dos
combustíveis mais conhecidos. • Por exemplo: o álcool tem
7.100 calorias; o petróleo tem 11.000; o "coke" tem 6.900;
a madeira seca tem 3.700.
Pela CALORIMETRIA determinam-se as quantidades de calor absorvido ou desenvolvido para produção dos
fenômenos calóricos A base da calorimetria; reside no
princípio da conservação da energia. O CALOR é uma
fôrma de energia, portanto não pode perder-se. Pode
apenas TRANSFORMAR-SE. Chegamos agora a um
ponto importante: "as reações químicas dão lugar a
fenômenos térmicos." A reação química produz, ordinariamente, um desenvolvimento de calor. E também é
importante não se confundir CALOR com TEMPERATURA. O calor é CAUSA. A temperatura é EFEITO.
Uma definição (1) de temperatura torna-se oportuna:
"Temperatura dum corpo é o seu estado calorífico ou de
aquecimento, que lhe faz ceder ou receber calor." Cada
uma destas grandezas tem sua unidade própria. Se o
calor é medido em calorias, a temperatura é medida em
graus centígrados ou Fahrenheit. A UNIDADE DE
TEMPERATURA mede a sensação variável que um corpo
quente pode produzir. A UNIDADE DE CALOR serve
para avaliar a quantidade de calor que um corpo cede ou
recebe de outro, para adquirir uma determinada temperatura. Ora:, um corpo mais quente apresenta-se num
nível calorífico mais elevado. Se ficar em contacto com
um corpo mais frio, o calor se distribuirá entre ambos até
que o nível calorífico seja o mesmo em ambos. Logo
que cheguem à IGUALDADE DE AQUECIMENTO, os
dois corpos ficam em equilíbrio de' temperatura. Portanto: medir a temperatura dum corpo é medir a altura do
(1)

Francisco Nobre', Tratado de Física Elementar, pág. 261.
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nível calorífico em relação a um nível fixo, tomado como
termo de comparação. E tenhamos sempre em mente que
o CALOR E' UMA FÔRMA DE ENERGIA que não se
perde, mas se transforma.
Ora bem: quando há uma reação química sempre aparece uma alteração térmica qualquer. Como é sabido, os
corpos são compostos de moléculos e as moléculas, de átomos. E, assim como nós humanos sentimos simpatias e
antipatias, estes pequeninos átomos também teem suas
simpatias que, em linguagem científica, se traduzem numa FORÇA DE ATRAÇÃO mútua entre os átomos. Esta
força chama-se AFINIDADE. Os sábios teem formulado
várias hipóteses para explicarem estas afinidades que
fazem com que um determinado corpo tenha declarada
tendência para combinar-se com um outro corpo com o
qual tem afinidade. Seja lá como for, o fato é que os
átomos se combinam em virtude duma energia especial
que possuem, uma espécie de força electiva que fica dissimulada em fôrma de ENERGÍA POTENCIAL, esperando apenas uma ocasião própria para se manifestar.
Esta fôrma de energia chama-se ENERGIA QUÍMICA.
O átomo, como é vivo, é dotado de incessante movimento
dentro da molécula. Como se movimenta há-de trocar
energias com os outros átomos seus vizinhos ou visitantes.
Desta troca de energias resultam os fenômenos químicos.
Em suma: quando dois corpos teem afinidades químicas,
isto é, quando se combinam espontaneamente, a COMBINAÇÃO E' ACOMPANHADA DUM DESPRENDIMENTO DE CALOR. Os fenômenos químicos nada mais são
que fenômenos de TROCA de energias, com o fim de realizar um EQUILÍBRIO entre os átomos das moléculas.
A Natureza, em todos os seus campos, visa o equilíbrio!
Um filósofo oriental já disse: "O prazer e a dor são ruturas de equilíbrio." Equilíbrio haja e tudo correrá ótimamente bem, no melhor dos mundos! Deixemos, porém de
divagação.
Temos agora outro ponto importante a ressaltar: nos
f rios intensos e nas temperaturas muito elevadas, NÃO
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SÃO POSSÍVEIS AS REAÇÕES QUÍMICAS. Nos frios
intensos, as partículas da matéria tendem para um repouso quase absoluto que torna difícil uma troca de energias. Por outro lado, quando o calor é demasiado, os
átomos ficam soltos como uma boiada que estourasse e
seu movimento é tal que se torna impossível o equilíbrio
'indispensável à existência dum corpjo. Compreende-se
agora porque o frio intenso pode matar, assim como um
calor intenso.
Recapitulando: o calor é uma fôrma de energia.
Sua existência é explicada pelo movimento dos átomos no
interior das moléculas. Este movimento comunica aos
corpos a energia potencial que é chamada ENERGIA
QUÍMICA, da qual resultam as afinidades entre os átomos. Quando as energias químicas entre dois corpos teem
valores diferentes, tendem a equilibrar-se Os átomos de
um precipitam-se sobre os átomos do outro corpo, seus
movimentos destróem-se ou transformam-se, produzindo
uma força viva que se manifesta por um desprendimento
de calor. Estas reações são EXOTÉRMICAS (exo —
para fora e thermos — calor). O inverso, isto é, quando
a reação só se produz graças a algum agente estranho,
geralmente uma energia calorífica, serão as reações
ENDOTÉRMICAS (endo — dentro e thermo — calor).
Exemplo: o hidrogênio e o oxigênio combinam-se e formam a água (H20) numa reação exotérmica. Quando
quisermos decompor a água em seus elementos, recorreremos a uma reação endotérmica, aquecendo-a.
Vejamos agora um princípio de TERMO-QUÍMICA
que se dedica ao estudo dos fenômeno/s caloríficos que
acompanham as reações químicas. Este princípio interessa-nos particularmente, pois esclarecerá a nossa concepção sobre CALORIA, a unidade nutritiva nos alimentos.
Ei-lo: "A quantidade de calor desprendida numa reação
qualquer, mede a soma dos trabalhos químicos, físicos e
mecânicos realizados nesta reação." Portanto: a energia
potencial do átomo, na hora da reação, transforma-se em
energia calorífica e PODE SER MEDIDA. A quanti-
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tlade de calor que um corpo químico desprende ou absorve
no ato de sua formação, é o seu CALOR DE FORMAÇÃO
o qual será positivo quando o calor se desprende, e nega^
tivo quando o> calor é absorvido. Se tomarmos 35,5 grs.
de cloro e l gr. de hidrogênio, eles se combinam, formando
o ácido clorídrico. .Esta reação desprende 22.000 calorias ! Nesta reação exotérmica não há trabalho físico e
nem mecânico, pois não há mudança de estado e nem contração de volume. O volume do composto é igual a DOIS:
UM de cloro e UM de hidrogênio. Tanto os dois componentes como o composto resultante são gasosos. A fórmula química é: HCL Só houve TRABALHO QUÍMICO
medido pelas 22.000 calorias desprendidas.
Voltando aos alimentos, quando chegam ao estômago
passam pelas reações químicas que os tornarão assimiláveis e suscetíveis de percorrerem o corpo pelo nosso sangue. Graças a investigações científicas, já sabemos o
valor calorífico dos alimentos comuns que ingerimos. Podemos saber quantas calorias eles nos fornecem quando
passam pela combustão orgânica. Uma grama de proteína e uma grama de carbo-hidratos fornecem-nos respectivamente 4 calorias; uma grama de matéria graxa (gordura) fornece-nos 9,3 calorias, por exemplo. Mas é preciso ser considerado também o VALOR FISIOLÓGICO do
alimento e não apenas o seu valor calorífico. As proteínas, por exemplo, são alimentos absolutamente necessários
ao organismo, pois servem para a CONSTRUÇÃO de novos tecidos. Por este motivo as proteínas são chamadas
MATERIAL HISTOPLÁSTICO (histo — tecido e plástico — que fôrma). A proteína contém azoto e não poderá ser substituída, em seu poder construtivo, pelos
carbo-hidratos ou pelos matérias graxas. A proteína é
o verdadeiro substrato funcional produtivo dos órgãos,
mas seu excedente não fica em depósito no organismo. O
leite que tomamos na primeira infância é o primeiro material histoplástico que ingerimos. O requeijão contém
em fôrma seca a proteína pura. Quanto às gorduras e
aos carbo-hidratos, estes são o legítimo combustível para
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nosso organismo. Este transforma, quando é preciso, os
carbo-hidratos em gordura e vice-versa. Por que os chamámos de combustível? Porque os earbo-hidratos e as
gorduras são os grandes fornecedores de energia, são os
"combustíveis vitais". Sua combustão chega a produzir
água e ácido carbônico sem deixar resíduo. O excesso dos
carbo-hidratos fica retido, em parte, no organismo, sob a
fôrma de glucógeno que se acumula no fígado e nos músculos. Um excesso maior poderá ser transformado em
gordura e conservado no organismo sob esta fôrma. A
matéria, graxa, que existe em todas as células, deposita-se
no organismo em grandes massas, como depósitos de gordura, no tecido adiposo. E' uma reserva que fica para ser
utilizada como fonte de energia, quando necessário. Antes
de sua combustão no músculo, a matéria graxa passa da
tecido adiposo para o fígado onde é transformada em
glucógeno. Este glucógeno fica de reserva para, mais tarde, ser também queimado e transformado em glucose.
(C6H12Q6).

Ora bem: se considerarmos que l gr. -de carbo-hidratos fornece 4 calorias como l gr. de proteínas, será errado pensar que um pode substituir o outro. Deve-se ter
em linha de conta o valor fisiológico de cada um. A proteína é material histoplástico. O carbo-hidrato é combustível.
Note-se que não convém ingerir proteínas em excesso! As proteínas não ficam em depósito no organismo.
Quando presentes em excesso, o organismo se vê forçado
a queimá-las, transformando-as em açúcar e gordura, retendo-as sob esta fôrma. O azoto fica sobrando. Não podendo ser usado como matéria histoplástico, transformase em ácido úrico ou em uréia, etc. formando resíduos que,
em excesso, irritam os tecidos, chegando mesmo a causar
lesões, especialmente nos rins.
Do que ficou dito, chega-se à seguinte conclusão: a
alimentação racional deve encerrar uma determinada
proporção de alimentos diversos. Um cientista estabeleceu que a alimentação mais conveniente para um indivíduo
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sadio, pesando 70 ks., deve conter proteínas, gorduras e
carbo-hidratos, na proporção d& l gr. de proteínas, para
l gr. de gordura e 10 a 15 grs. de carbo-hidratos. Além
destas substâncias básicas, deve conter uma quantidade
suficiente de minerais e de vitaminas.
As atividades vitais consomem em nosso organismo
a nossa substância corporal. Mesmo quando estamos em
repouso absoluto, nosso organismo está trabalhando. O
coração pulsa. Os pulmões respiram. As células e glândulas continuam em silenciosa atividade e, conseqüentemente, vão consumindo calorias.
Chegamos ao METABOLISMO BASAL. O número
de calorias que um organismo, em completo repouso e em
jejum, consome para se manter vivo, é o que se chama
METABOLISMO BASAL. O que é METABOLISMO?
(metabole — mudança). O metabolismo consiste na mudança da natureza molecular dos corpos. Metabolismo é
um termo biológico para o processo das trocas e mudanças químicas que se operam dentro da célula viva.
Em vista do exposto, é perfeitamente compreensível
que o metabolismo basal varie de indivíduo para indivíduo. E' maior nos homens que nas mulheres e, em média,
é maior nas crianças que nos adultos. Numa criança,
cujo organismo está em pltíno trabalho de desenvolvimento, é natural que o consumo de calorias seja maior. Já
há tabelas que permitem calcular, rapidamente e com bastante exatidão, o metabolismo basal. Depende da idade,
do peso e do sexo. Nas investigações científicas a coisa
é meio complicada, mas, na prática, é sufiente a seguinte
tabela: o peso em quilos é multiplicado pelo número de
calorias correspondentes a um quilo.
HOMENS
10 anos.... 31 calorias' p.
20 anos... 27
30 anos.. . 26
50 anos..
23
70 anos.... 20

quilo

10
20
30
50
70

anos...
anos...
anos...
anos...
anos...

MULHERES
28 calorias p.
27
25
23
20

quilo
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Por exemplo: um homem de 30 anos, pesando 60 ks.,
precisa de 26 x 60 = 1560 calorias, que deverá ingerir
em^ 24 horas, para conservar em equilíbrio o seu metabolismo, mantendo-se em repouso absoluto. Portanto: com
a alimentação receberá apenas as energias que seu organismo consome, sem registrar perdas nem ganhos, permanecendo em equilíbrio. Explicando melhor: em repouso
absoluto e em jejum, este indivíduo consome 1580 calorias.
Logo, se o homem faz exercício e trabalha, precisa receber
pela alimentação um número bem superior a 1560 calorias.
Qualquer esforço mental ou afetivo, qualquer atividade
muscular, exigem imediatamente um maior número de
calorias, pois, em movimento, o organismo consome mais
energia. Conforme» a ocupação que tenha o indivíduo, varia a quantidade de calorias consumidas pelo movimento
ou pelo trabalho. Naturalmente que, aumentando o gasto,
deve ser aumentada a receita! Quando a ração de alimento não satisfaz às necessidades, o organismo vai gastando
suas reservas e vai enfraquecendo. O indivíduo vai emagrecendo. Quando, ao contrário, os gastos são menores
que as calorias recebidas, como acontece muitas vezes, o
indivíduo engorda, E, quando as calorias, que ingressam
diariamente no organismo correspondem exatamente ao
que ele precisa, o peso não aumenta e nem diminui. O
organismo está em EQUILÍBRIO METABÓLICO, recebendo a sua RAÇÃO DE SUSTENTO. Voltando ao indi" vi duo de 30 anos que precisa de 1560 calorias em repouso
absoluto, deverá acrescentar mais 700 se tiver uma profissão sedentária; ou 1400 se tiver um trabalho mais movimentado. Portanto, a sua alimentação deve fornecerlhe de 2.260 a 2960 calorias diariamente. Os cientistas
já calcularam estas coisas em tabelas que não deixam de
ser interessantes para o leigo curioso. Eis alguns
exemplos:
Profissões sedentárias: intelectuais, comerciantes, guardas, etc
2200 a 2400 cal
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Trabalhos 'musculares sedentários: mecânicos, professores, etc
2600 a 2800
Trabalhos musculares moderados: sapateiros, encadernadores, carteiros umas 3.000
Trabalhos musculares mais intensos: pintores, carpinteiros, etc
3400 a 3600
Trabalhos rudes

4000 ou mais

Trabalhos muito rudes

5000 ou mais

Vejamos agora de quantas calorias precisam diariamente as crianças:
IDADE

1 ano
2 anos
3 "
4 "
5 "
6 "
7 "
8 "
9 "
10 "
11 "
12 "
13 "
14 "
15 "
16 "

MENINOS

MENINAS

800 calorias
5!
1000
55
1100
55
1300
95
1500
59
1600
55
1600
95
1800
55
2100
55
2300
59
2600
55
2600
99
2600
99
2800
99
2800
55
2800

800 calorias
1000
1100
1300
1500
1600
1600
1800
1900
1900
1900
2000
2000
2100
2300
2300

Acontece entretanto que a maioria das pessoas come
demais, irrefletidamente, nem tanto pela gula, mas por
ignorância, quase sempre. E as conseqüências são os distúrbios no aparelho digestivo e mesmo em todo o organismo. Há pessoas que são capazes de comer carne e
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mais carne, esquecendo-se de ingerir cereais e legumes.
A carne é um proteinado. Já vimos como as proteínas são
fundamentais para o organismo, como material histoplástico, mas também vimos que as proteínas não são depositadas no organismo. Seu excesso é transformado em açúcar e matérias graxas, com desprendimento do azoto.
Este azoto fôrma o ácido úrico que, em excesso, é responsável por doenças bastante incômodas, como por exemplo,
o reumatismo. Estes grandes comedores de carne apresentam ótimo aspecto, faces rubicundas, músculos rijos.
Mas... quando, vão chegando aos 50 anos, começam- a
sentir perturbações. O seu organismo foi gradualmente
envenenado pelos resíduos das proteínas, ou pela superaümentação.
Não basta comer para viver! E' preciso comer com
inteligência! Há um ditado que aconselha aos doentes:
"Não consultes médico; consulta antes alguém que tenha
estado doente." Nós vamos improvisar um novo rifão
para aqueles que ainda são moços e sentem .os primeiros
incômodos duma saúde abalada: "Não te enchas de remédios; consulta antes um bom nutricionista!"
O peixe morre peja boca. E' um símbolo do comilão.

CAPÍTULO IV
O organismo nem sempre utiliza imediatamente a
soma de substâncias nutritivas que recebe diariamente,
pela absorção. Vai fazendo suas reservas, ou guardando-as no estado em que chegaram nestes depósitos orgânicos ou transformando-as, como no caso do excesso das
proteínas que são transformadas em açúcar e matérias
graxas.
As principais substâncias de reserva são o GLICOGílNIO e as gorduras. A albumina do plasma sangüíneo
é também uma reserva constantemente renovada, à qual
recorrem constantemente os elementos das células. O oxigênio fixado sobre os -glóbulos sangüíneos também não
deixa de ser uma reserva. Durante a noite, nós absorvemos mais oxigênio que durante o dia. Durante o dia, o
oxigênio é utilizado nas combustões orgânicas, produzindo calor e trabalho. A quantidade de gaz carbônico produzida pelo organismo é maior de dia que de noite.
O glicogênio é uma espécie de amido animal. Tem
a mesma composição química (C6H1005) que o amido dos
vegetais. O glicogênio acha-se espalhado, como uma espécie de óleo, no protoplasma das células hepáticas. O
álcool precipita este glicogênio sob a fôrma dum pó branco. Também se encontra glicogênio nos músculos do coração, nos órgãos do embrião e, até mesmo, nos leucocitos, mas o principal depósito é mesmo o fígado.
As gorduras ainda estão mais distribuídas em depósitos pelo corpo. Depositam-se principalmente nas células
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do tecido conjuittivo que vão invadindo pouco a pouco, a
ponto de lhes eliminarem o protoplasma. Acumulam-se
as gorduras especialmente no tecido celular sub-cutâneo,
nas dobras do peritônio e em volta dos rins e do coração.
Estas camadas de gordura são uma espécie de almofada
protetora.
Como a gordura é fornecida às células pelo sangue,
naturalmente que as que estiverem mais próximas aos
vasos sangüíneos são as que recebem maiores doses. Certas
células transformam-se em legítimos glóbulos de gordura
que formam o chamado TECIDO GORDUROSO. Como
tudo que acontece no maravilhoso aparelho que é o corpo
humano, a formação do tecido gorduroso é regulada por
um centro nervoso no cérebro que facilita ou impede a
transformação do tecido conjuntivo em gorduroso. Este
centro nervoso é o responsável pelo desgosto da gordura
que ataca as mulheres vaidosas! A medicina ainda não
conseguiu descobrir um meio de agir sobre este bendito
centro nervoso, regulador das gorduras e que transmite
suas ordens caprichosas às glândulas que as dirigem e
as queimam.
As gorduras exercem papéis importantes no organismo. Em primeiro lugar, servem de RESERVA NUTRITIVA, de combustível em depósito. Servem ainda como
acolchoados. Como diz Fritz Kahn em seu livro "O
Corpo Humano", o homem tem pares de coxins gordurosas para sentar-se, para ficar de pé, para segurar os
objetos e para sorver líquidos. Os olhos também repousam sobre um espesso coxim gorduroso que serve para
.que os reviremos sem entraves, muito bem engraxadinhos.
A terceira função da gordura é a de ISOLANTE. A gordura é um mau condutor de calor e, portanto, protege o
aquecimento do corpo. Como diz Fritz Kahn, a electrotécnica usa óleos como isoladores nos aparelhos de alta
tensão. No homem, todo o sistema nervoso e seus condutores estão envolvidos e protegidos pela gordura. A gordura, em camadas super-postas, evita a perda de calor.
Note-se como os animais polares, as focas por exemplo,
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têm gordura em quantidade. A Natureza dá-lhes esta
veste para defesa contra o frio. Quanto ao homem, notese como os magros geralmente são mais friorentos e como
os gordos suam facilmente, devido ao acúmulo de calor
corporal, sob seus respeitáveis coxins de gordura.
A gordura é digerida no intestino pelo suco do pâncreas. Quando o corpo é sobrecarregado de gorduras, o
pâncreas cansa-se e começa a trabalhar menos. Depois de
digerida, a gordura é transportada pelo sangue aos tecidos onde se deposita. Um doente em dieta, emagrece, pois
seu organismo recorre às gorduras, combustível em reserva. Quando chega o dia em que estas gorduras em depósito precisam ser queimadas, é preciso que sejam retiradas dos tecidos onde estão plàcidamente acumuladas,
Entra em cena a glândula tireóide, do tamanho duma noz
e localizada no pescoço, ao lado da laringe. A glândula
tireóide secreta o seu hormônio que é rico em iodo. O
sangue recolhe este hormônio e vai levá-lo direitinho aos
depósitos de gordura. O hormônio tireoidiano é o mais
ativo eliminador das gorduras. A administração deste
hormônio faz o corpo perder, rapidamente, peso e gordura. Mas.. . não imaginemos que este seja um meio ideal
para perder as banhas! O hormônio tireoidiano é tóxico
e deve ser aplicado com prudência, sob controle médico.
Além disto, o hormônio tireoidiano só faz efeito quando o
excesso de banhas é devido ao mau funcionamento da glândula tireóide! Mas nem sempre é esta a causa da adiposidade. Casos há em que o indivíduo filho de gordo, gordo pode ficar. E' resignar-se à fatalidade. Os fatores
climáticos e o meio de vida do indivíduo também influem
na obesidade.
A gordura em excesso é prejudicial à saúde. E' uma
carga inútil que sobrecarrega todo o organismo. O obeso
em geral tem saúde fraca e pouca resistência às doenças.
A gordura influe-lhe no psíquico, quase sempre. E' bonacheirão e sossegado.
Chegamos a um ponto muito importante: o calor animal. Agora poderemos compreender tudo, muito bem. No-
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tamos qu« o nosso corpo produz constantemente calor.
Nossa temperatura é geralmente superior à do meio ambiente. Faça frio ou faça calor nossa temperatura é mais
ou menos constante. Este calor engendrado regularmente no nosso corpo é apenas o resultado de todas as rea-.
ções químicas que se processam em nosso organismo, especialmente, pela ação do oxigênio que oxida os nossos tecidos.
A temperatura normal do corpo humano oscila naa
proximidades do 36,5°. Varia de alguns décimos de pessoa para pessoa e aumenta um pouquinho durante todo
trabalho inclusive o da digestão. Acima de 37* estamos
em estado febril.
A maioria dos mamíferos tem uma temperatura média duns 39°. O macaco e o cavalo são uma exceção. Sua
temperatura é de 38°. Note-se ainda que a temperatura
varia conforme o desenvolvimento dos pêlos. Um carneiro
antes de ser tosado tem 39° de temperatura, e 38° depois
de tosado. Este abaixamento de temperatura é ainda mais
f risante num coelho tosado.
Como sabemos, existem mamíferos hibernantes, como
por exemplo o morcego. Passam uma temporada imersos
no sono hibernai, sem se alimentarem. Nesta temporada,
gastam suas reservas nutritivas de gordura. Mas respiram e, como inspiram menos oxigênio, as reações químicas internas são pouco intensas e a temperatura deles
abaixa.
Os pássaros são, de todos os animais, os que possuem
temperatura mais elevada, variando entre 40° e 44°. Esta
temperatura é assim alta devido às intensas oxidações que
se passam em seus músculos obrigados a dispender grande energia para o vôo. Além disto a plumagem é má condutora de calor protegendo-os contra radiações externas.
Mamíferos e pássaros como podem resistir às variações
da temperatura do meio externo são classificados na Zoologia como ANIMAIS DE SANGUE QUENTE DE TEMPERATURA CONSTANTE. Quanto aos outros vertebrados (peixes, reptís e batráquios) teem uma tempera-
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tura mais ou menos de acordo com a do meio exterior, onde
vivem. As oxidações em seus organismos são pouco intensas. Mas acontece uma coisa interessante. O homem
não resiste a uma temperatura superior a 42°, febre altíssima. Entretanto já fizeram experiências com peixes,
tartarugas e insetos que agüentaram uma temperatura de
38° no meio em que os obrigaram a viver. O bicho da seda
é mantido numa temperatura de 40°. Inversamente, estes
mesmos animais agüentam, com vida, grandes abaixamentos de temperatura. Por exemplo: faz-se gelar a água
duma bacia onde se ponham rãs, sapos e certos peixes.
Os coitados ficam duros, inteiriçados, imóveis no meio do
gelo, porém vão voltando à vida quando o gelo é derretido.
Por este motivo, peixes, reptís e batráquios são classificados, em Zoologia, como animais de TEMPERATURA VARIÁVEL, ou ANIMAIS DE SANGUE FRIO. Esta última expressão não corresponde à verdade, visto como estes animais team em si uma produção de calor e são capazes de viver na mesma temperatura em que vive um
mamífero.
Resumindo: o estado térmico dum órgão depende:
1.°) da produção de calor resultante das reações químicas
que se processam neste órgão; 2.°) das trocas caloríficas
com o meio exterior.
Ora bem: o calor desenvolvido no organismo é resultante de duas espécies de fenômenos químicos: a) os fenômenos de síntese orgânica (assimilação ou nutrição dos
órgãos) que se processam com ABSORÇÃO de calor; b)
os fenômenos de destruição orgânica (funcionamento dos
órgãos e desassimilação) que DESPRENDEM calor. As
fontes de calor são, portanto, as oxidações, as hidratações,
as combinações de ácidos e de bases, as transformações
dos sais neutros em sais ácidos. Estes fenômenos todos
dão-se principalmente* nos músculos, nas glândulas, nos
centros nervosos e no sangue.
Uma observação vulgar prova que a atividade muscular aumenta a produção de calor. O peso dos músculos
representa mais ou menos a metade do peso do corpo.
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Portanto: uma contração muscular representa uma importante fonte de calor. Os cientistas provam isto com a
seguinte experiência: com uma agulha termo-elétrica tomaram a temperatura dum bíceps em repouso. Acusou
36,5°. O mesmo bíceps foi submetido ao trabalho de serrar madeira durante um quarto de hora. Sua temperatura
depois do exercício subiu para 37,4°. Aliás, a temperatura dum músculo é sempre superior à do tecido conjuntivo e dos órgãos vizinhos, salvo quando o músculo está paralisado. Um pouquinho de anatomia não ocupa lugar.
Vejamos o que é um músculo, visto como o nosso intuito
é aprender a alimentar racionalmente o nosso corpo.
Os músculos são órgãos que, em estado de atividade,
determinam os movimentos do corpo. Um músculo compõe-se duma parte bojuda, vermelhona, chamada VENTRE, em cujas extremidades"" estão fixos os tendões brancos e elásticos. Vasos sangüíneos e linfáticos ramificamse pelo tecido conjuntivo interno e alimentam o músculo.
Um músculo tem também seus nervos que se imiscuem
pela substância muscular. Eis as propriedades físicas
dum músculo: a) COESÃO devida ao tecido conjuntivo
© aos vasos sangüíneos que encerra; podemos romper um
músculo se o puxarmos com demasiada violência, b)
ELASTICIDADE, isto é, o músculo pode ser esticado e
retomar depois'o comprimento primitivo, c) CONTRACTIBILIDADE, pode contrair-se, sob a ação dum estímulo
natural ou artificial. Esta contração é devida à IRRITABILIDADE do músculo. Um estímulo natural ou fisiológico provém dum centro nervoso. Um estímulo artificial poderá ser um choque, um beliscão, a ação de algum
ácido, etc.. A natureza é tão maravilhosa construtora que
o músculo contraído diminue de tamanho, aumenta de espessura e não muda de volume. Um bíceps contraído (o
muque dos atletas) dá-nos uma bela idéia da contractibilidade dum músculo. E também o músculo, mesmo em
repouso aparente, sempre fica trabalhando um pouquinho.
A este estado especial, a ciência deu o nome de TONICIDADE MUSCULAR, que depende diretamente do siste-
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ma nervoso. Uma lesão nos centros nervosos destrói a
tonicidade dos músculos.
Depois desta introdução, chegamos ao ponto que nos
interessa em particular. São os fenômenos químicos que
se passam nos músculos. A CONTRACTIBILIDADE
DUM MÚSCULO DEPENDE DE SUA NUTRIÇÃO. Um
músculo fica muito excitado quando o sangue nele circula
em abundância, vitalizando-o, ou então, quando recebe uma
injeção de sangue oxigenado. A contração do músculo
é então> acompanhada pelas combustões internas mais ativas, de matérias ternárias que já conhecemos e que são os
carbo-hidratos e gorduras. Há um conseqüente desprendimento de calor. Os músculos vermelhos possuem hemoglobina e, por este motivo, podem armazenar oxigênio durante o repouso e utilizá-lo quando se contraem bruscamente. Um músculo em atividade tem uma reação ácida,
devida aos ácidos carbônico ré sarcoláctico, assim como
ao fosfato ácido de sódio. Quando um músculo trabalha
normalmente, o sangue alcaliniza estes ácidos que se vão
formando em conseqüência das contrações musculares.
Mas, se estas contrações passarem da conta, vem a fadiga
muscular, os ácidos se acumulam, o sangue alcalino não
consegue suprimi-los bastante depressa. A miosina (matéria albuminoide que se encontra no tecido muscular)
coagula-se. O resultado é que o músculo fica rígido.
A rigidez cadavérica é devida à coagulação" da miosina, depois da morte. Os músculos do cadáver conservam
esta rigidez até o momento em que sua substância se decompõe.
Portanto: também há reações químicas no músculo.
Ele também precisa de alimento! O músculo é um ÓRGÃO ATIVO, um órgão de movimento. Os ossos longos,
que precisam duma alimentação rica em sais de cálcio especialmente no período de desenvolvimento, são verdadeiras alavancas accionadas pelos músculos e neles também
há vida.
Voltemos à temperatura depois de tão longo, porém
indispensável, rodeio. Portanto: a elevação da tempera-
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tura devida à contração do músculo corresponde a uma
combustão ativa das matérias ternárias (açúcares, amidos e matérias graxas) que o sangue fornece aos músculos. A contração do músculo determina uma super-atividade da circulação do sangue neste órgão e urn conseqüente aumento das combustões internas com a produção
duma quantidade de calor. Uma pequena parte deste calor
ê transformada em trabalho muscular, enquanto o restante eleva a temperatura do músculo. Está agora compreensível porque o exercício físico abre o nosso apetite,
como diz o vulgo. O organismo solicita alimento para
substituir o que foi gasto no esforço muscular. Sem alusão, devemos pensar no boi e no cavalo, animais que trabalham muito e que teem uma alimentação essencialmente ternária, em sua qualidade de vegetarianos! Os alimentos azotados não interessam aos músculos. Que isto
fique no pensamento das pessoas que se entregam exclusivamente a um trabalho físico.
Em resumo: nossos músculos são a fonte principal
do calor em nosso organismo. Um músculo, quando se contrai, atrai cinco vezes mais sangue que no seu repouso
aparente e consome muito mais açúcares e matérias graxas, produzindo mais C02 e calor. Portanto: o alimento
que interessa aos músculos são os carbo-hidratos e as gorduras, substâncias estas que são DIRETAMENTE OXIDADAS pelo oxigênio da respiração, desprendendo gaz
carbônico (C02) e calor. Experiências de laboratório e
numerosas observações feitas no exército, nos esportes,
entre os viajantes em regiões polares, etc., provam que o
AÇÚCAR facilita a resistência à fadiga e anima a energia muscular. Descobriram que as doses mais ativas são
as doses médias que não ultrapassam de 60 grs. por dia,
diluídos em água num peso de seis a dez vezes 60 gr. E
compreende-se agora porque um rude trabalhador braçal
precisa de mais calorias que um trabalhador intelectual
e sedentário. A atividade muscular EXIGE mais calorias.
e uma nutrição melhor. E o nosso trabalhador passa a
pão com salame e banana!
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As combustões, portanto, passam-se nas células que
precisam destas trocas mesmo que o corpo esteja e<m estado de absoluto repouso, pela necessidade de prover as necessárias calorias do organismo em conflito com o meio
externo,
Portanto: há uma certa razão em se comparar o trabalho muscular com o duma máquina a Vapor. Uma parte do calor produzido pela máquina a vapor é transformado em trabalho mecânico, do mesmo modo como uma
fração do calor produzido pelas oxidações das matérias
graxas e da glucose nos músculos também se transforma
em trabalho. Quando nosso braço levanta um peso, faz um
trabalho mecânico proveniente da transformação duma
parte do calor engendrado peJo músculo do braço.
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Dissemos, no Capítulo anterior, que as fontes de calor no nosso corpo são as oxidações, as hidrataçõ-es, as
combinações de ácidos e de bases, as transformações dos
sais neutros em sais ácidos. E dissemos também que estes fenômenos químicos se dão especialmente nos músculos, nas glândulas, nos centros nervosos e no sangue. Vejamos agora como este fenômeno acontece nas glândulas.
O que é GLÂNDULA? Glândulas são massas de vários tecidos, cada qual mais complexa, de todo o tamanho,
porém todas se caracterizando pelo fato de formarem uma
SECREÇÃO. As glândulas, portanto, teem a propriedade de elaborar certos produtos. Os cientistas classificam
as glândulas conforme o formato. Há as glândulas tubulares simples (em fôrma de tubo), como por exemplo, o intestino grosso. Há as glândulas tubulares compostas que emitem ramificações, como por exemplo as glândulas pilóricas
do estômago. As células glandulares teem uma fôrma cúbica
ou cônica, notando-se nelas um núcleo oval e um protoplasma granular. Dentro do protoplasma estão acumulados muitos grânulos esféricos que se dispõem de maneira
variada nas diversas células. Estes grânulos variam muito
de tamanho, conforme as glândulas e também variam em
sua composição química, mas todos eles representam um
material em estoque, pronto a ser despachado, quando se
tornar necessária a secreção. Portanto, a célula em atividade oferece um aspecto diferente, pois ha extrusão destes
grânulos.
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Portanto: o organismo tem seus depósitos de matérias
nutritivas que ficam em reserva, para serem depois restituidas ao sangue em doses pequenas quando forem necessárias. (Por exemplo a glucose — C6H1206, guardada no
fígado). Outras colônias de células são incumbidas de
retirar do sangue os detritos indesejáveis (uréia, colesterina, ácido carbônico, etc.) para elimná-los do corpo.
Outras ainda retiram do sangue os princípios utilizáveis
em outros pontos do organismo, como a secreção dos sucos
digestivos. A máquina humana é perfeita em seus mínimos detalhes. Notam-se dois tipos de trabalho: a SECREÇÃO pela qual se elaboram determinadas substâncias
químicaís e a EXCREÇÃO que elimina estas mesmas substâncias.
A ciência chama de CÉLULA GLANDULAR toda a
célula que não trabalha apenas para seu próprio sustento e
sim pelo interesse da coletividade, isto é, de toda a agremiação de células variadas que é um organismo. GLÂNDULA é, pois, uma reunião destas células glandulares, uma
colônia com a missão de exercer a mesma função.
Ora bem: toda e qualquer célula viva do nosso corpo
tem de estar em contacto íntimo com o plasma sangüíneo
que encerra em dissolução na água, peptonas, açúcares,
matérias graxas e sais variados. A célula viva faz suas
compras no plasma, retirando dele o material nutritivo
que lhe interessa. Assim: uma célula muscular escolhe
hidrates de carbono. Uma célula nervosa exige matérias
azotadas e todas elas querem oxigênio! Outro ponto importante é que uma célula viva em trabalho COMPRA
mais no- sangue que uma que esteja em repouso relativo.
Assim: o sangue qce sai dum músculo que se contraiu vem
muito mais pobre em oxigênio e glucose que o sangue que
forneceu matéria nutritiva a um músculo em relaxamento.
Eis um ponto importante para quem, como nós, está interessado em "comer para viver com saúde e energia".
A Lei da Natureza é explícita, posto que nós, seres que nos
julgamos inteligentes, teimemos em querer desobedecê-la.
A Lei da Natureza é: "O ATO DE CONSUMIR DEVE
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REGULAR O ATO DE ABSORVER". E' esta Lei que
regula as trocas que a célula viva faz com o meio exterior.
E' porque desobedecemos a esta Lei, que andamos nervosos, dispépticos, prematuramente envelhecidos.
O BAÇO — Glândula de secreção interna

Corte aumentado do baço, mostrando
os vasos sangüíneos e
1. Vasos sangüíneos
2. Corpúsculos de Malpighi
3. Vasos sangüíneos
4. Traliéculag

o envólucro dei fibras elásticas,
vasoa corpúsculos.
5.
6.
7.
8.

Cápsula fibrosa
Polpa do baço
Corpúsculos de Malpighi
Trabéculas

À assimilação de substâncias orgânicas é, mais ou
menos, direta, conforme a sua natureza. Assim, por exemplo, as matérias albuminoides ou proteicas, (entre as quais
está a albumina, cujo tipo é a nossa conhecida clara de
ovo, onde existe» quase pura; são compostos quaternários,
isto é, de hidrogênio, oxigênio, carbono e azoto) sofrem
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longas transformações que, por exemplo, são desnecessárias para os açúcares. Em resumo: toda e qualquer substância orgânica, para ser incorporada à célula precisa
passar por uma REDUÇÃO e DESIDRATAÇÃO, O resultado duma assimilação ativa na célula é seu crescimento !
Mas a atividade da célula viva é CONTÍNUA. Assim
como assimila, também desassimila! O protoplasma rejeita e expele o que não lhe serve. A CÉLULA GLANDULAR, além do serviço de assimilação e desassimilação, tem
ainda o serviço de SECREÇÃO, elaborando substâncias, e
de EXCREÇÃO, expelindo estas substâncias ou por úteis
ou por nocivas ao organismo. O mecanismo da secreção
está sob a dependência direta do sistema nervoso!
Certas glândulas fabricam substâncias que entregam
ao sangue. O sangue espalha estas substâncias (hormônios) pelo corpo todo. O mecanismo deste trabalho, regido p-eJo sistema nervoso, é o seguinte: a) a glândula retira duma artéria o material de que precisa para compor
quimicamente o seu hormônio; b) fabricado o suco glandular, os resíduos deste trabalho são absorvidos pela veia.
Estas glândulas que fabricam Tiormônios são fechadas,
não teem canal de saída para o suco que fabricam, como
acontece por exemplo com uma glandulazinha da saliva.
Estas glândulas dos hormônios são as chamadas GLÂNDULAS DE SECREÇÃO INTERNA.
O estudo das GLÂNDULAS DE SECREÇÃO INTERNA constitue uma ciência novísima: a Endocrinologia. A
Endocrinologia vem se desenvolvendo desde o ano de 1910.
Pelas observações em doentes, nas clínicas e hospitais, e
por experiências em animais, nos íaboratórios, a Endocrinologia nasceu lançando novas luzes sobre a Ciência Médica em geral. E, como ciência nova, ainda ha muito que
descobrir... muito que errar... muito que pesquisar.. .
Nem mesmo foi ainda limitado o ampo desta ciência tão
nova. Está CTO voga a enorme importância do« hormônios e é para desejar que a Ciência progrida muito neste
sentido, mas trabalhando de acordo com as Leis Naturais.
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O organismo humano é uma viva lição de equilíbrio. A
Ciência humana precisa aprender um pouco das lições de
Sabedoria da Natureza e compreender, dum modo científico e não filosófico ou místico, estas palavras do Novo
Testamento: "De nada adianta conquistar o mundo e
perder sua própria alma". Enquanto a Ciência trabalhar
para a destruição, para as ruturas de equilíbrio na Natureza, estará andando sobre areia movediça que a engolirá,
mais dia menos dia. Infelizmente, o Cientista é quase
sempre um homem, que se julga um semi-deus, um ser
aparte, acima da Humanidade. .. Céga-o quase sempre
a vaidade... Quando pensa que está trabalhando pela
Humanidade, está trabalhando apenas para si próprio.
As glândulas de secreção interna dos seres que vivem
atualmente são remanescentes de formações primitivas
agora adaptadas para novas funções, de acordo com novas
necessidades do meio ambiente. Eis algumas glândulas
que secretam hormônios no corpo humano:
Ia.) A EPÍFISE, ou glândula pineal, reminiscência
dum terceiro olho sobre o parietal, coisa que ainda se pode
ver no fóssil dum sáurio prehistórico. A ciência ainda está
pesquisando sobre o valor positivo da epífise. Ensinamnos apenas o seu valor negativo que é o papel de freio
das glândulas genitais. Quando a epífise se atrofia, coisa
que acontece mais ou menos aos 10 anos de idade, começa
a maturação do indivíduo.
2a.) A HIPÓFISE que se originou dum canal que ia
do alto da cavidade bucal até o cérebro. A hipófise tem
ação sobre o cérebro, ossos, tireóide ,fígado, suprarrenais,
glândulas genitais e útero. E' um órgão composto de três
partes, com efeitos múltiplos. Seus hormônios influem
no crescimento e no metabolismo em geral.
8a.) A TIREÕDE, a mais conhecida, pelo menos de
nome! Fala-se nela a torto e a direito. Olhos esbugaIhados? Tireoidismo. Neurastenia e mácriação? Tireoidismo. Cretinismo? Tireoidismo. A glândula tireóide
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está localizada na garganta. E' o depósito de iodo no
nosso organismo. O iodo é, muito raramente, encontrado
na Natureza em estado Jivre. Existe no estado de combinação: na água do mar, em certas fontes minerais, em
muitas plantas (agrião e o alho, por exemplo), no óleo de
fígado de bacalhau, etc. Temos necessidade duma certa
quantidade de iodo no nosso sangue. Notou-se que, quando uma pessoa fica excitada, aumenta o teor de iodo no seu
sangue. A distribuição do iodo pelo nosso corpo é muito
desigual. Existe nos músculos e na pele e, principalmente,
nas glândulas de secreção interna. O ovário, por exemplo,
é rico em iodo.
Mas o principal depósito de iodo, no nosso organismo,
é mesmo a tireóide. Na tireóide, o iodo acha-se combinado com um amino-ácido, formando a tiroxina. A ciência
começou a dar valor à glândula tireóide quando observou
que esta glândula se atrofiava, numa doença chamada mixedema. Os sintomas desta doença são a obesidade, uma
pele grosa e áspera, queda do cabelo, lerdeza de espírito,
pressão baixa, indiíerentismo para tudo. Quando uma
criança nasce sem a tireóide ou com esta glândula atrofiada, torna-se num débil físico e mental. E' o cretinismo
congênito. Por vezes, o tratamento por meio dum extrato
de glândula tireóide, por via bucal, cura o mixedema e o
cretinismo. A Ciência chegou à conclusão de que a tiroxima é uma substância extremamente ativa. Julga-se que a
glândula tireóide humana secreta mais ou menos um miligramo de tiroxina por dia. E sabe-se que este hormônio
da glândula tireóide exerce um controle importantíssimo
sobre o metabolismo do corpo do adulto e sobre os processos de desenvolvimento físico e mental.
Quando a tireóide aumenta e secreta seu hormônio
em excesso, o indivíduo fica com a doença de Basedow, ou
bócio, ou papo. O bócio é contagioso. Nos países onde
ha muitos casos de bõcio, administra-se iodo à população,
mas, quando a doença está adiantada, o iodo não faz mais
efeito. Na Suíça, por exemplo, é geral a iodização do sal
de cozinha. A cada 100 grs. de sal, adicionam 1/2" gr. de
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icdeto de potássio, para suprir o povo com o iodo de que
necessita.
4a.) As PARATIEEOIDES, localizadas bem perto
da tireoick,', são muito pequenas, mas secretam um hormônio importante. Extirpando-se as quatro glandulazínhas
paratireoides, ocasionam-se, dentro de poucos dias, agudos
sintomas de origem nervosa. E' o tétano paratireoideo.
A Ciência tem estudado cuidadosamente as paratireoides.
Quando as proteínas ingeridas num alimento passam
por desintegrações para serem assimiladas, originam uma
substância tóxica que a Ciência chamou de GUANIDINA
(derivado de "guano", o excremento de certos pássaros;.
Então, as paratireoides secretam um hormônio que age
sobre a guanidina tornando-a inócua ao organismo. Ora
bem: extirpadas estas glandulazinhas, ha um conseqüente
envenenamento pela guanidina, dando-se o tétano paratireoídeo. Ao que parece, este hormônio regula o transporte do cálcio dos ossos para o sangue. O cálcio dos alimentos é primeiro depositado nos ossos e de lá o sangue p
retira, quando precisa dele. Com a falta do hormônio paratireóidiano, o organismo vai-se empobrecendo em cálcio,
que é um bom controlador da excitabilidade. No corpo,
pobre em cálcio, os músculos se contraem fortemente e
aparecem as convulsões. Um dos tratamentos em ensaio
para o tétano paratireoideo é a administração de cálcio.
Por enquanto as experiências teem sido feitas sobre cães,
com resultado promissor.
5a.) AMÍGDALA PALATINA e 6a.) APÊNDICE
VERMICULAR, ambos glândulas de secreção interna.
Admite-se que a extirpação do apêndicei e da amígdaía leve
uma criança à maturidade, mais depressa. Provavelmente estas glândulas teem uma certa correlação com as glândulas genitais.
7^.) O TIMO, coíocado adiante da traquéia, desaparect! com a maturidade. Parece que regula o crescimento
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dos ossos e do sistema nervoso, pois, quando se extirpa o
timo num animal jovem, fica anão.
8a.) O PÂNCREAS tem um tecido insular que secreta um hormônio muito importante e ainda em estudo.
Este hormônio chama-se SE CRETINA e ainda é desconhecida a sua estrutura química, não tendo sido decidida sua
ação sobre a secreção pancreática.
9a.) GLÂNDULAS SUPRARRENAIS que se originaram dum órgão primitivo: o interrim dos peixes préhistóricos. No interior deste órgão primitivo houve uma
penetração de células nervosas. Formou-se uma espécie
de noz, como diz Fritz Kahn. O núcleo da noz é composto
de células nervosas e é a substância medular da glândula.
A casca é chamada CÓRTEX da suprarrenal. Tanto a
substância medular como a córtex produzem hormônios.
O hormônio da substância medular é chamado COLINA
cujo efeito, pela excitação do vago, é baixar a pressão sangüínea, diminuir as batidas do coração e restringir as combustões. Tem uma relação íntima com o sistema nervoso,
mas ainda a coisa está obscura. Sem colina, o corpo não
consegue formar a substância nervosa. O hormônio do
córtex é a ADRENALINA, a substância mais ativa que
existe, com ações variadíssimas. Eis algumas de suas
propriedades: age ativamente sobre o sistema nervoso simpático; dilata as pupilas; estreita as artérias pequenas, de
modo que esvazia as mucosas, desentumecendo os cornetos
nasais; eleva a pressão sangüínea; relaxa o tubo intestinal;
aumenta a tonicidade dos másculos; mobiliza o açúcar do
fígado; fixa no organismo certos venenos resultantes do
metabolismo das proteínas; provoca a maturação das células sexuais, etc. Agora compreendemos por que a adrenalina é tão empregada em Medicina.
Já foi estabelecida a fórmula química da adrenalina,
A Ciência também descobriu uma coisa interessante. Sob
o influxo duma violenta emoção de raiva, medo ou dor,
aumenta a adrenalina no sangue e o animal é tomado de
"fúria guerreira" que muito o ajuda para ataque ou defesa.
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Em última análise, mesmo que não nos dispense a "fúria
guerreira", necessária também na vida civilizada, o cártex
da glândula suprarrenal é indispensável à vida do organismo. Em 1855, Addison descreveu uma doença mortal, caracterizada pela prostração, fadiga muscular, vômitos e pigmentação escura da pele e provou que este mal se associava com doença ou atrofia nas glândulas suprarrenais.
Também já está provado que o crescimento da córtex suprarrenal nas crianças associa-se à precocidade sexual e
à adolescência prematura. Mas ainda ha muito que estudar e que descobrir sobre este assunto.
Este campo dos hormônios encerra todo o atrativa
do mistério e da beleza duma grande floresta apenas entrevista. Os hormônios são abundantes na Natureza Nas.
flores ha o mesmo hormônio da maternidade que se encontra no ovário da mulher O hormônio tireoidiano que
contém iodo existe também nas algas, em fôrma precursora. Os hormônios são uma espécie de essência de vida
concentrada E' explicável que a Endocrinologia seja um
foco de atração para os jovens médicos da atualidade.

CAPÍTULO VI
Vejamos agora os fenômenos químicos que se processam nos centros nervosos e no sangue A Ciência afirma
que a super-atividade cerebral aumenta a produção de
uréia e de colesterina no organismo, respectivamente expelidas pela urina e pela bile. A uréia, como já vimos,
é o resíduo das combustões das matérias azotadas (proteínas) . Portanto, a conclusão é que o trabalho cerebral
se efetua a expensas desta espécie de alimento.
A vida química do corpo repousa sobre um princípio
geral: "cada célula viva encerra em sua própria substância todos os procesos químicos necessários à sua subsistência". As Leis da Vida são as mesmas tanto dentro duma
pequenina célula, como no vasto universo onde estão os
astros. Estas leis não oferecem contradições nunca. A
Vida se manifesta com extraordinária UNIDADE. Como
uma energia que é, nenhuma vida é perdida, O desperdício é somente uma aparência. Quando uma célula é destruída, seus elementos constitutivos são aproveitados na
construção de novas células. Mesmo dentro do mundo da
matéria e da fôrma, a Morte, — no sentido rigoroso desta,
palavra, — não existe! A Vida, em sua multiplicidade,
alicerça-se na unidade.
Voltando ao sangue. O organismo possue um sistema
de transporte para o material que lhe é necessário à vida.
Este sistema de transporte é o nosso aparelho circulatório
e o veículo, o sangue. O sangue tem portanto, um papel
fundamental em nosso organismo. Os principais mate-
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riais de que necessita uma célula viva, seja ela uma fibra
muscular, ou uma célula nervosa ou uma célula glandular
são: 1) açúcar; 2) matérias azotadas; 3) gordura; 4) vitaminas; 5) oxigênio; 6) sais minerais; 7) hormônios; 8)
água. O sangue vai apanhando estes materiais essenciais
, onde possam ser encontrados, nos pulmões, no canal alimentar ou seja lá onde for, contanto que os órgãos da digestão já tenham transformado os constituintes sólidos do
alimento numa fôrma na qual o sangue os possa absorver.
O sangue leva o material útil e traz os resíduos indesejáveis como o ácido carbônico e a uréia, por exemplo, levando-os para onde possam ser expulsos do organismo.
No homem, como em todos os animais superiores, o
sangue se constitue num fluido, o plasma, onde se acham,
em suspensão, corpúsculos de várias espécies, adatados a
determinados fins. O corpo humano contém, em média,
5 a 6 litros de sangue o que significa, mais ou menos, 1/13
do seu peso. Pode-se perder sangue apenas até um certo
limite. Quando a hemorragia excede -este limite, a pressão
sangüínea começa a baixar e o indivíduo cai em estado de
choque. Além do sangue que circula pelas artérias, veias
e capilares^ o corpo tem suas reservas que são mobilizadas
em caso de aperto. . Um destes preciosos depósitos está localizado no pâncreas. Em caso de hemorragia, o pâncreas
faz como se fosse esponja e espreme sangue na circulação.
Note-se que o sangue não decresce em volume apenas por
hamorragia. Ha outras causas que fazem com que o plasma escape pelos interstícios dos tecidos. Aumenta o número de glóbulos por milímetro cúbico, como quando se
côa um café. O volume do sangue fica tão pequeno que a
pressão arterial se descontrola e o indivíduo morre, se não
for socorrido a tempo.
O PLASMA do sangue é um fluido claro, quase sem
cor, saívo quando o indivíduo acaba de comer muita
gordura. Então o plasma fica Jeitoso, porque nele ficam
flutuando pequeninos glóbulos de gordura. Nos casos de
anemia, o plasma também pode ficar com aparência Jeito-
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sã. A natureza geral do plasma é semelhante à da clara
do ovo diluída em 0,9% duma solução de sal. O plasma
pode apresentar diferenças considerado minuciosamente.
Sua composição é mais ou menos esta:
Água
Proteínas
Sais minerais
Açúcar, uréia, ácido úrico, queratina

90%
9%
0,9%
traços

E' notável a grande porcentagem de água, como dissolvente, dando ao sangue um grau de fluidez suficiente
para que possa circular bem nos minúsculos vasos capilares.
Segue-se em porcentagem a PROTEÍNA em solução, a
base química de toda a vida, Todas as células com as
quais o sangue tem relação íntima são constituídas por
proteína. A proteína não pode nem entrar e nem sair
desta célula e, entre outras propriedades, tem a de atrair
a água. Se não houvesse proteína nas células e no sangue,
começaria a passar do sangue para as células, até que estas
se empapassem de água. A proteína no sangue equilibrase com a proteína nas células, mantendo o equilíbrio da
água. Entre as proteínas do sangue, está incluído o fibrinógeno que se transforma "em FIBRINA, em fôrma sólida. A fibrina dá ao sangue o poder de coagulação. O
coágulo é o primeiro socorro para a cura dum ferimento.
Um cientista norte-americano comparou o metabolismo protêico com a construção das palavras. Os aminoácidos são como as letras dispersas e as proteínas dos tecidos são as letras já combinadas em palavras sempre
novas.
Sob o ponto de vista químico, a molécula de proteína
consiste num grande número de ácidos orgânicos ligados
de certa maneira
por uma substância cuja base é a amônia (AzH 3 ) . Quando se processa a digestão a proteína é
partida dentro do tubo alimentar e decomposta em amino-
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ácidos que representam a última etapa nas transformações
das proteínas ou matérias albuminoides (compostos quaternários que, além do hidrogênio, oxigênio e carbono contém também o azoto). Estas moléculas de amino-ácidos
são suficientemente pequenas para atravessarem os vasos
capilares que rodeiam o intestino, de maneira que, pela circulação do sangue, chegam até os tecidos. Quando a mo0 SANGUE

glóbulos sangüíneos do homem
1
2
3
4
5

—
—
—•
—
—

glóbulos vermelhos empilhados
perfil dum glóbulo vermelho
glóbulo vermelho visto de frente
glóbulos brancos em repouso
glóbulos brancos eto movimento

glóbulos brancos
absorvendo bactérias

lécula de proteína dum tecido perde algum determinado
amino-ácido, este pode ser readquirido graças à visita
constante do sangue. Por outro lado, quando a molécula
de proteína duma célula perde um amino-ácido, esta perda
não se revela no sangue senão como um sal de amônia.
Este sal de amônia é levado para o fígado onde é transformado em uréia (CH4Az2Q) e novamente lançado no
sangue. Daí a presença de sais de amônia e uréia no
plasma.
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Portanto, ha sempre sais minerais no plasma, especialmente sais de sódio (fosfato, carbonato e cloreto de
sódio), numa proporção de, mais ou menos 10 gramas por
Htro. O cloreto de sódio (sal de cozinha) entra sozinho
numa proporção de 5 a 6 gramas. Em última análise,
nosso organismo é uma legítima salmoura! Estamos de
conserva no sal! A função primária do cloreto de sódio
no sangue é exatamente DISSOLVER as proteínas, a
maoioria das quais são insoluveis em água pura. Outros
minerais que existem no plasma, em quantidades menores,
porém não menos preciosas, são o cálcio, o potássio e o
magnésio. O cálcio, por exemplo, tem uma relação especial com a coagulação do sangue.
Consideremos agora as células em suspensão no líquido sangüíneo que é o plasma. São de duas espécies: GLÓBULOS VERMELHOS OU HEMÁTIAS e os GLÓBULOS
BRANCOS OU LEUCOCITOS. (A palavra grega "leucos" significa branco).
OS GLÓBULOS VERMELHOS OU HEMÁTIAS são
células velhas que chegaram ao termo de sua evolução e já
não podem multiplicar-se, pois que não teem mais núcleo.
O seu protoplasma está impregnado de certa matéria corante vermelha, de natureza albuminoide, chamada HEMOGLOBINA, de papel importantíssimo no nosso organismo.
Ha cerca de 130 gramas de hemoglobina por litros, no sangue. Pela análise espectral, a Ciência verificou que ha, na
hemoglobina, traços da maioria dos metais, predominando
o ferro, na quantidade de mais ou menos meia grama em
100 gramas de hemoglobina. A propriedade fundamental
da hemoglobina é a de se combinar facilmente com o oxigênio que penetra no organismo pelos pulmões. A hemoglobina fixa o oxigênio formando o OXIHEMOGLOBINA.
Quando o sangue se põe em contacto com as células, mais
ou menos a metade da oxihemoglobina se decompõe. O
oxigênio é absorvido pelos tecidos e a hemoglobina volta
aos pulmões para buscar mais oxigênio para os tecidos.
Portanto: a função primária dos glóbulos vermelhos é esta
do transporte do oxigênio.
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A composição do glóbulo vermelho é de 60% de água
e 409ó de sólidos. Destes 40%1 de sólidos, 90% são de
hemoglobina, a matéria corante . A Ciência admite que
um glóbulo vermelho tenha vida apenas durante alguns
meses. Seu último destino é deixar seu ferro no fígado
e o resto da hematina é secretada como pigmento da bile.
Os restos dos glóbulos vermelhos mortos são encontrados
no baço, órgão vascular situado do lado esquerdo do abdômen. O baço é uma glândula de secreção interna. A Ciência notou que, em regra geral, teem o baço mais desenvolvido que os herbívoras.
Os GLÓBULOS BRANCOS OU LEUCOCITOS são
brilhantes -s prateados e são 700 ou 800 vezes menos numerosos que os glóbulos vermelhos dos quais diferem fundamentalmente, pois que os leucocitos teem núcleo e não
teem membrana. A natureza desproveu de membrana esta
célula com o fim dela poder emitir pseudópodos, com a
ajuda dos quais vai-se remexendo dentro dos vasos sangüíneos, com movimentos amiboides.
Os glóbulos brancos ou leucocitps exercem uma função
importantíssima no organismo. São FAGOCÍTOS ("phagein" — comer e "cito" - célula), produtores de antitoxinas. Quando o indivíduo é atacado por uma doença
microbiana e os bacilos ficam passeando perigosamente
pelo sangue, desprendendo seu veneno que a Ciência chama
de toxina, os leucocítos entram em ação. Mobilizam-se
para dar caça aos intrusos e, emitindo pseudópodos, vão
agarrando as bactérias patogênicas e dissolvendo-as. Daí
o nome de f agocítos (comedores de células) e de FAGOCITOSE que é este fenômenos de destruição. Quando a
morte sobrevém em virtude duma doença microbiana,
admite-se que os fagocítos não foram suficientemente ativos ou numerosos para ganhar na luta contra os bacilos.
Sobre este assunto, fala-se no livro desta coleção, intitulado "A Vida e a Morte das Doenças". Ha ainda um ponto
interessante no momento. E' o motivo pelo qual, quando
se faz uma transfusão de sangue, é preciso saber qual o
tipo de sangue a dar e a receber. O sangue de um poderá
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dissolver os glóbulos vermelhos do outro. Por que? Pelo
efeito de certas substâncias especiais secretadas pelos glóbulos brancos e que se chamam ALEXINAS (do grego
"alexin" — repelir).
Em resumo: o SANGUE ARTERIAL é aquele que
está cheio de elementos nutritivos (proteínas, gorduras e
glucoses) provenientes da digestão. E' um sangue relativamente rico em oxigênio, em estado de oxihemoglobina,
que lhe dá uma bela cor vermelha. A Natureza colocou
as artérias ao abrigo dos ferimentos acidentais, localizando-as em camadas profundas do corpo, perto dos ossos,
protegidas por espessas camadas musculares. O sangue
que já deixou pelos tecidos e órgãos grande parte do seu
material nutritivo e de seu oxigênio e, além disto, vera
carregado de resíduos indesejáveis nele despejados, é o
SANGUE VENOSO, assim chamado porque corre pelas
veias. O tom de sua cor é um vermelho carregado, devido
à diminuição do oxigênio e ao aumento do gaz carbônico
(C02). Portanto, é de vital importância para nossa saúde
não apenas uma boa e racional alimentação, como também
respirarmos um ar fartamente oxigenado, a que vulgarmente chamamos de ar puro, pois que é o oxigênio o grande purificador do nosso sangue.

Comer

CAPÍTULO VII
Passemos agora uma vista de olhos sobre os fenômenos gerais da digestão, isto é, o processo químico pelo
qual passam os alimentos que ingerimos de modo a se tornarem assimiláveis por nosso organismo. Apesar de que
podemos continuar vivendo, durante algumas semanas,
sem tomarmos alimento e podemos passar sem água durante alguns dias, para mantermos nossa vida precisamos
comer e beber. A nutrição é indispensável à vida. Como
já vimos, o alimento tem duas finalidades: l.a) fornecer o
material necessário para a conservação dos tecidos de nosso organismo e, na fase da infância ea adolescência, fornececer material para o crescimento; 2. ) Fornecer a energia
necessária para produção do trabalho interno e externo e
para manter a temperatura do corpo. E também já vimos que a grande maioria dos indivíduos come demais e
não, de menos. Estes excessos na alimentação poderão
ser prejudiciais à saúde. Depois da primeira guerra
mundial, o médico alemão Rudolf Franck asseverou que
houve vantagem nos racionamentos da alimentação, durante a guerra! Tornaram-se mais raras em sua clínica
doenças como a obesidade, a gota, a diabetes e outras doenças do metabolismo. Diz o mesmo médico, em seu livro
"Tratamentos Dietéticos Modernos" que as companhias
de Seguro, tanto norte-americanas, como alemãs e inglesas,
teem demonstrado que os indivíduos magros vivem mais
que os gorduchos. As doenças do estômago, intestinos,
fígado, rins, coração e aparelho circulatório, são muitas

para

Viver

65

vezes devidas à super-ailimentação ou a regimes alimentares pouco adequados. Um médicb dinamarquês, Dr.
Hindhede, chegou a provar, mediante investigações numerosas e prolongadas, inclusive em sua própria pessoa,
que uma alimentação simples e pobre em proteínas, composta especialmente de batatas, pão de centeio, farinhas
e leite, dá ao organismo ótima saúde, com bastante resistência física e capacidade de trabalho. Esta observação
científica é bastante útil para nós brasileiros que temos o
hábito das duas grandes refeições diárias, o almoço e
o jantar, quando ingerimos coisas indigestas, pesadas e
mal combinadas.
Vejamos qual é a química de nossa digestão. O passo
essencial que prepara o alimento comum para ser utilizado
pelo corpo é o processo pelo qual este alimento sofre a
influência de fermentos ou enzimas (grego "en" — dentro e "zumê" — fermento) existentes no tubo gastrointestinal. Todos estes fermentos, que decompõem os alimentos agem provavelmente por ação catalítica. (1)
Note-se, porém, que a ação destes fermentos ou enzimas
é específica. Por exemplo: um determinado fermento só
age sob determinada substância. O fermento que desagrega as proteínas, permanece indiferente em presença
dos carbo-hidratos e das gorduras. Na Natureza, cada
qual se mete com sua vida!
A Ciência ainda ignora qual é a composição química
destes enzimas ou fermentos. Em sua maioria são solúveis na água ou em soluções salinas, e em glicerol e água.
A DIGESTÃO COMEÇA NA BôCA. Esta verdade que
aprendemos nos bancos da escola primária, entra-nos por
um ouvido e sai pelo outro. Rara é a criatura que se dá
ao trabalho de mastigar os alimentos, dando-lhes tempo
para serem bem triturados e bem empapados em saliva.
(1) CATALISE é o processo mediante o qual as reações começam
ou se aceleram pela mera presença de certas substâncias que, durante o
processo, se mantém inalteráveis.
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Não é possível.uma boa alimentação sem conveniente mastigação dos alimentos. Saborear um alimento não é um
gozo do paladar, mas uma necessidade. Quando não se
mastiga bem, manda-se uma tarefa ainda mais exaustiva
para o nosso estômago. O coitado vai se desempenhando
o melhor que pode, mas acaba estafado, gasto, imprestável. E, então, corremos para os médicos, com lamúrias
e dores. E o tempo que não quisemos perder mastigando,
vamos perder em tratamentos dispendiosos que, o que é
pior, nem sempre são coroados de êxito! E' a lógica incompreensível do homem civilizado.
Nosso aparelho dentário não é menor maravilha que
qualquer outro aparelho de nosso organismo. A polpa
dentária é formada dum tecido conjuntivo mole. Esta
polpa ô completamente cercada por uma substância dura
e amarelenta, o marfim, que constitue a massa principal
ou corpo do dente. E' formada de 28 por cento de dentina: matéria albuminoide da mesma natureza que a
osseína dos ossos, mais 72 por cento de calcários (fosfato e carbonato de cálcio, fosfato de magnésio com traços
de fluoreto de cálcio.) A coroa do dente é protegida por uma
outra substância calcárea, de aspecto brilhante, que é o esmalte, com 3 a 4 por cento de dentina e 97 por cento de matéria calcárea, na quaJ domina o fosfato dê cálcio. Este esmalte é protegido pela cutícula, uma casquinha feita pela
Natureza especialmente para defender o esmalte contra a
ação dos ácidos e das bases. Esta cutícula só existe na
coroa do dente. A raiz do dente é protegida por uma
camada de tecido ósseo, chamado cimento. Se pusermos
um dente de molho no ácido clorídrico, ele se decomporá
como um osso. Dissolvem-se os calcáreo*s e só restará a
dentina.
O dente está fortemente preso ao maxilar pelo ligamento^alvéolo-dentário que fixa a raiz à parede do alvéolo.
Outrora, pensava-se que os dentes estavam mecanicamente
retidos em suas cavidades mas já se verificou que os dentes se articulain no osso por intermédio do ligamento alyéolo dentário. Os dentes movimentam-se quando os ma-
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xilares entram em trabalho de mastigação. Como sempre,
a Psicotécnica do aparelho dentário foi habilmente estudada pela Natureza. Os INCISIVOS cortam o alimento
e ajudam na prolação. Possuem uma única raiz. Os
CANINOS, as presas, dilaceram o alimento e também
ajudam muito na pronunciação dos sons. Os premolares
teem por função iniciar a trituração. Os molares que
guarnecem o fundo da boca são os burros de carga no
trabalho da mastigação. Para isto, a Natureza dotou-os
com raízes dupJas ou triplas e, até mesmo, quádruplas.
A Ciência moderna tem valorizado enormemente a
importância dos dentes na economia humana. Nos países
mais adiantados, a mulher gestante é submetida a certas
dietas alimentícias para garantir uma fu.tura boa dentadura para a criança que vai nascer. Os cuidados prenatais, particularmente pela alimentação da mãe, são exigidos desde o segundo mês de vida intra-uterina, quando
aparecem os primeiros sinais de formação dos dentes.
A ODONTOGÊNÊSE (geração dos dentes) é uma parte
importantíssima no estudo da Odontologia. Para garantir um bom sistema ós~seo e uns bons dentes para o futuro
ser humano, a gestante deve receber cuidados médicos especiais, a par duma boa alimentação, rica em sais calcáreos e em vitaminas. O progresso da civilização é um
problema a considerar. O homem civilizado parece muito
mais sujeito à piorréia alveolar (1) que o homem primitivo, não obstante haverem encontrado vestígios de cárie
dentária e piorréia alveolar em crânios pré-históricos. As
condições artificiais da vida civilizada levam o homem à
degenerescência física, e moral também, infelizmente,
haja vista esta incompreensível e bárbara segunda guerra
mundial. O homem civilizado é comparável ao cientista
(1) PIORRÉIA é uma palavra cujo sentido etimológico corresponde
a "corrimento dê pus". E' moléstia que afeta o ligamento alvéolo dentário destruindo-o por supuração e expulsando o dente 'de seu alvéolo. E'
errada a crendice que piorréia é tuberculose no dente.
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que viaja de canoa por um rio caudaloso. Ia conversando
com o barqceiro e lastimando a ignorância do homem
incapaz de classificar um vegetal primoroso ou um inseto
delicado. Esta anedota é muito conhecida, mas merece
ser repetida e que o homem civilizado reflita sobre ela.
O cientista lamentava: "Você não conhece Botânica!
Que pena! Perdeu um terço de sua vida!... Não conhece
Zoologia? Que pena! Perdeu outro terço de sua vida!..."
O barqueiro ouvia tudo, calado, remando com pierícia que
o rio não era para brinquedo. Subitamente o barco bate
numa pedra e vira. O barqueiro pergunta: "O doutor
sabe nadar?" Engolindo água, afobado, agarrado ao
barco, o sábio gargareja um NÃO, aflito. E o homem
simples comenta: "Que pena! O doutor vai perder a vida
inteira!"
A Ciência odontológica afirma que o homem primitivo não selecionava seu alimento. Comia o que encontrava, guiado pelo instinto e pelas solicitações do organismo. Deve ter começado a selecionar alimentos quando
aprendeu a evitar entorpecentes e frutas e plantas venenosas. Como era capaz de observar, o homem primitivo
decerto foi aperfeiçoando seus conhecimentos sobre alimentação, observando as aves e os mamíferos. Quando
a humanidade evoluiu, conseguindo libertar-se da preocupação exclusiva de CONSEGUIR o alimento suficiente
para nutrir-se, o homem começou a escolher o que seria
melhor para comer. Infelizmente, nem sempre segue o
conceito do alimento SADIO, preferindo o do alimento
GOSTOSO. Entretanto, a Ciência moderna vem acentuando, cadal vez mais, a importância da alimentação sobre
a vida física e psíquica do homem. A boa alimentação será
uma MEDICINA PREVENTIVA, muito mais inteligente
que a medicina curativa.
Hoje em dia, as moléstias dentárias já se consideram,
não como moléstias locais, mas como resultantes do estado
biológico do indivíduo. Há ainda um outro ponto importantíssimo a ressaltar: uma boa mastigação protegemos
dentes, pois provoca maior salivação e os ácidos da saliva
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imunizam o dente à cárie. Nos meios civilizados, acha-se
bem difundida a higiene dentária, fator importante na
prevenção das desordens dentárias. Mas a higiene dentária precisa ser corroborada por uma alimentação rica
em vitaminas e sais calcáreos, para que os dentes se mantenham em boas condições. A vida intensa das cidades é
um dos piores venenos para o organismo humano. O homem civilizado ingere alimentos sintéticos e industrializados, ao mesmo tempo que recorre a dentifrícios para
estimularem seu aparelho dentário. Tudo é artificial.
No campo da biologia, segundo as articulações, a fôrma da cavidade glenoide e a disposição dos dentes na arcada dentária, os mamíferos acham-se classificados em
três espécies: carnívoros, herbívoros e onívoros. CARNÍVOROS são os que se nutrem exclusivamente de carn-e.
Nestes, as cúspides dos dentes são agudas e cortantes,
próprias para dilacerarem as carnes e triturarem os ossos.
Os maxilares são muito desenvolvidos e a cavidade glenoide é funda. HERBÍVOROS são os que se nutrem de hervas, com dentes de cúspides planas, muito volumosos. A
cavidade glenoide é rasa, Os ONÍVOROS, entre os quais
está o homem, teem necessidade duma alimentação mixta.
Possuem dentes bem proporcionados, com cúspides de desenvolvimento médio, assim como é média a profundidade
da cavidade glenoide. Portanto: o homem PRECISA
duma alimentação mixta, tanto herbívora quanto carnívora, pois seu organismo carece de ácidos, bases, sais,
gorduras, cinzas, fornecidos pelos alimentos mixtos.
Voltando à asserção que "a digestão começa na boca",
chegamos à importância da saliva, como primeira das secreções digestivas. A saliva é produzida por três grandes
glândulas salivâres, exocrínicas, anexadas à cavidade
bucal. Estas glândulas salivâres, existem em todos os
vertebrados, com exclusão dos peixes. Em alguns reptís,
sofrem uma adatação especial, transformando-se em temíveis órgãos de ataque e defesa, como secretoras de veneno. As três grandes glândulas salivâres são: duas parótidas, duas sub-maxilares e duas sub-linguais, mas há

ESQUEMAS DE GLÂNDULAS EXCRETORAS

A, B — Glândulas em tubo

•o

C — Glândulas salivares em cacho
D, E — Duas células deixam escapar uma gotinha de saliva.
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várias outras glandulazinhas, espalhadas pelos lábios,
bochechas, céu da boca e faringe. São sempre glândulas
em cacho, formadas pelos condutos epiteliais, os .CANAIS
EXGEETORES, que se ramificam e terminam em dilatações ovoides ou tubulares, os ACINOS (do grego: akinos
- cacho de uva) que representam os segmentos secretores
da glândula. A saliva que temos na boca é um resultado
das excreções de todas estas glândulas e, por este motivo,
é qualificada de saliva mixta. A saliva é composta de
uma grande porcentagem de água, na qual se acham em
dissolução os mesmos sais de sódio que se encontram no
líquido sangüíneo (cloreto de sódio e de potássio, fosfates
e bicarbonatos alcalinos, fosfato de cálcio). Além disto,
encerra em dissolução uma certa matéria albuminoide, o
enzima chamado PTIALINA ou fermento salivar. Com
este fermento, a saliva tem a propriedade de digerir parcialmente os alimentos feculentos (carbo-hidratos). O
papel da saliva é muito complexo*. Além de sua ação
química como iniciadora da sacarificação dos alimentos, a
saliva age sobre as papilas gustativas, influindo sobre a
gustação e tem ação mecânica, umedecendo os alimentos
secos, facilitando a deglutição e lubrificando o bolo alimentar. A Ptialina, fermento salivar, também é chamada
AMILASE devido à sua ação química sobre os amidos
(carbo-hidratos). Portanto: é de grande importância na
nutrição, que o alimento demore na boca, sendo bem mastigado e bem impregnado de saliva. A digestão começa
na boca.

CAPÍTULO VIII
Passemos agora à DIGESTÃO GÁSTRICA pela qual
o bolo alimentar, já mastigado e insalivado, passa por
novas reações químicas. Depois da mastigação, o alimento é carregado ao estômago por uma série de movimentos
coordenados, voluntários e involuntários, feitos pelos
músculos da língua, do faringe e do esôfago. Há uma importante inter-dependência entre a respiração e a deglutição, pela qual cada ato de deglutição inibe um movimento respiratório. A sincronização é perfeita.
O estômago tem duas funções digestivas: l.a) aé um
depósito que pode receber uma refeição completa; 2. ) é
um órgão digestivo de grande importância, preparando o
bolo alimentar para novas transformações químicas no
tubo intestinal. Entretanto, a moderna cirurgia veio proar que o estômago não é um órgão essencial. Casos há
em que o estômago foi extirpado e o indivíduo continuou
a viver com saúde relativa. O estômago secreta um líquido especial, o SUCO GÁSTRICO, onde impera,
como
poderoso dissolvente, o ácido clorídrico (HC 1 ). A quantidade de ácido clorídrico, presente no suco gástrico, varia
conforme o período da digestão. A principal função do
suco gástrico é agir sobre as matérias azotadas ou proteínas.
O ácido cloridrico é essencial para a ação do enzima ou fermento gástrico que a Ciência batizou com o
nome de PEPSINA (grego: pépsis-digestão). A pepsina
age sobre as proteínas transformando-as em peptonas e
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amino-ácidos. E' compreensível, pois, que a rapidez com
que o estômago se esvazie dependa, em grande parte, da
natureza dos aumentos ingeridos. Água pura sai do estômago quase imediatamente; soluções salinas ou açucaradas já demoram mais um pouquinho. Com uma refeição mixta normal, o estômago leva mais ou menos umas
quatro horas para esvaziar-se. A Ciência provou que os
alimentos que mais demoram no estômago são uma mistura de gorduras e proteínas, — alimentos ricos e pesados,
segundo a linguagem popular. Para desmanchar proteínas abundantes é preciso abundante secreção da pepsina.
Passemos à digestão no intestino. O bolo alimentar
que passou pela ação do suco gástrico é chamado quimo
(grego: chymo — suco, molho) e, nesta quaJidade, passa
para o intestino onde será submetido à ação dos enzimas
do pâncreas e outros enzimas presentes nas variadas secreções intestinais. À secreção do pâncreas chamara
suco pancreático que é descarregado no 1 duodeno, para
continuar a digestão do quimo. Nota-se em sua composição o carbonato de sódio, que produz uma reação alcalina de grande importância para neutralizar os ácidos
do quimo.
Nesta secreção pancreática há pelo menos três enzimas ou fermentes importantes, cada qual com sua função:
1.°) a TSIPSINA que vai agir ainda sobre as proteínas,
com uma ação alcalinizante ou neutralizante, enquanto a
ação da pepsina do estômago é acidificante. Como vemos,
as proteinas dão muito que fazer ao nosso aparelho digestivo. 2.°) a DIÁSTASE, um fermento com ação muito
parecida com a da ptialina da saliva, convertendo o amido
em maltose. A diástase trabalha sobre os amiláceos
(carbo-hidratos) que escaparam à ação da saliva, convertendo-os em açúcares smiples. 3.°) a LIPASE (grego:
lipos — gordura) fermento sobre o qual os sais da bile
agem ativamente. A lipáse é o enzima que decompõe as gorduras e que também pode agir em ação inversa, isto é,
une ácidos gordurosos e gíicerol, formando gorduras, coisa
que acontece depois da absorção,
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Passada esta fase, a massa fermentada vai sofrer
ainda novos processos digestivos no intestino, sob a ação
do SUCO ENTÉRICO, fortemente alcalino, devido à presença do carbonato de sódio. Quanto à BILE tão nossa
conhecida e tão falada como responsável pelos estados de
impertinência e mau-humor, tem apenas uma pequena
ação direta na digestão. Sua contribuição é mais indireta. Os sais da bile ajudam a dissolver as gorduras e
ativam a lipáse pancreática. Por este motivo, a Ciência
considera a bile mais como uma escreção que como um
suco digestivo. A bile tem uma leve reação alcalina, é
amarga, viscosa e tem um cheiro característico. A secreção da bile é praticamente contínua, mas parece que só
penetra intermitentemente no duodeno. Com o ato de
comer, aumentamos o fluxo da bile.
Como se dá a absorção,do alimento? Na boca não
há absorção. No estômago há uma pequena absorção.
A água, por exemplo, passa pelo estômago rapidamente.
Os sais e os açúcares são absorvidos em pequena parte
quando ingeridos com água. O álcool é rapidamente absorvido pelo estômago, fato este que acentua o grande
perigo das bebidas alcoólicas.
A maior absorção é feita nos intestinos, especialmente no intestino delgado, de modo que pouco resta de serviço
para o intestino grosso. A principal substância que sobra
para o intestino grosso absorver é água que age sobre as
fezes, evitando que se solidifiquem demasiadamente. Compreende-se agora por que é aconselhável beber água em
quantidade apreciável, fornecendo ao colon os líquidos
necessários para umedece-lo e limpa-lo como é preciso.
Um colon cheio, ou parcialmente cheio, de matéria fecal
velha é um depósito de veneno para todo o organismo.
O colon, como legítima glândula tubular simples que é,
tem paredes que podem absorver o seu conteúdo. O perigo
da prisão de ventre deve sempre ser encarado com decisão.
Já dissemos que vida é movimento. Diremos agora
que vida .é uma incessante luta pelo equilíbrio. Toda a
matéria viva está em constante atividade. A Ciência deu
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o nome de METABOLISMO (grego: metábole — mudança) a esta série de trocas que descrevemos. O metabolismo compreende duas fases, agregar (anabolismo) e
desagregar (catabolismo) — Estas duats fases interpenetram-se, numa luta pelo equilíbrio que nunca conseguem
alcançar. E nenhum elemento pode sofrer a ação do metabolismo, sem influir sobre o metabolismo dos outros.
Os sociólogos deviam pensar um pouco nestas atividades
dentro do protoplasma duma célula! A Natureza é sempre a grande mestra, para aqueles que querem enxergar...
Portanto: pelo metabolismo, as PROTEÍNAS, depois
que os seus amino-ácidos foram absorvidos pelas células
dos vários tecidos, acabam se desintegrando ou se transformando em açúcar. Pelo metabolismo, os CARBOHIDRATOS, facilmente assimiláveis, são um bom combustível para o organismo, fornecendo-lhe energia rapidamente. E assim como os carbo-hidratos são uma espécie de moeda corrente, as GORDURAS representam capital guardado no Banco, para ,a hora de necessidade.
Quanto aos SAIS MINERAIS, não contribuem diretamente para o fornecimento de energias para nosso corpo,
mas são muito importantes nas várias atividades dos tecidos. O metabolismo torna-se impossível quando não estejam presentes os sais minerais na devida quantidade e
na devida proporção. Sódio, potássio, cálcio, magnésio,
ferro, fósforo, enxofre, cloro e iodo teem papel1 de importância no nosso metabolismo. Naturalmente que estes
minerais não são encontrados em estado livre nos nossos
tecidos, mas sim, em compostos químicos. Como todas estas substâncias minerais se perdem pelas excreções, é
ESSENCIAL que o corpo renove suas reservas minerais
por meio dos alimentos que os contenham! O papel destes minerais é manterem uma reação levemente alcalina
nos fluidos dos vários tecidos. Cerca de cinco-sextos da
matéria mineral total do corpo estão nos ossos. Mas a
Ciência provou que os ossos, que nos parecem tão firmes
e resistentes, também têm vida •ativa, como legítimos depósitos de matéria mineral. Ora bem: quando há falta

de minerais no organismo, este recorre às reservas de cálcio e de fosfato dos ossos. As conseqüncias são fáceis de
imaginar... Portanto: nosso organismo PRECISA de:
proteínas, carbo-hidratos, matérias graxas e sais minerais
para se manter com vida e saúde. E mais uma yez repetimos: "O que vale, não é o que comemos, mas sim o que
podemos assimilar."
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CAPÍTULO

IX

Estamos agora aptos para conhecer a composição dos
alimentos mais comuns, refletindo sobre um modo mais
racional de nos alimentarmos.
Comecemos pelos proteinados, visto como já sabemos
como as proteínas são importantes na construção de nossos
tecidos. Seu valor é, portanto, ainda mais importante
para "aqueles que estão na fase do crescimento, quando o
organismo está criando novos tecidos. Por este motivo
è que as proteínas são classificadas como material histoplástico, isto é, construtor de tecidos. A fisiologia da nutrição ensinou-nos que as proteínas se transformam em
amino-ácidos (o grupo dos aminos tem a fórmula AzH 2 ),
indispensáveis para a conservação da vida. Portanto r
ingerimos o alimento sob a fôrma de proteína que, sob a
ação dos sucos digestivos, liberta os amino-ácidos. Depois
da- ingestão do alimento, a quantidade de amino-ácidos
aumenta no nosso sangue. Com eles, as células do organismo fabricam a sua proteína própria, especialmente no fígado. As proteínas completas, isto é, de pleno valor biológico, são as que contém todos os amino-ácidos que já são
conhecidos pela Ciência em número de vinte. Eis alguns
alimentos que contêm estas proteínas completas: carne,
sangue, leite, queijo, ovos e batatas. Legumes, cereais e
tubérculos (com exceção da batata*) são proteínas incompletas. Falfa-lhes algum dentre os vinte amino-ácidos
conhecidos. Portanto: mesmo comendo cereais e legumes
em quantidade, no fim dum certo tempo, poderíamos su-
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«mmbir a uma carência de proteína, por falta de algum
destes preciosos amino-ácidos. Mas, se acrescentarmos à
dieta uma pequena quantidade de leite, salvamos a pátria,
como se diz em linguagem vulgar. Quanto às proteínas,
nossa alimentação de legumes e cereais adquire pleno valor biológico. Mas... há ainda outro ponto a considerar.
Como já vimos, faz tanto mal a falta como o excesso de
proteínas. Para a saúde e conservação da vida é preciso
que o organismo receba um MÍNIMO de proteínas, isto é,
uma quantidade suficiente para seus gastos albuminosos,
sem precisar desfalcar os tecidos de suas proteínas próprias. Quando a pessoa, diariamente, recebe uma certa
porção de azoto, sob a fôrma de proteína e o elimina na
mesma quantidade pelas fezes e urina, dizem os médicos
que está em EQUILÍBRIO AZOTADO. Isto significa que
as proteínas ingeridas não servem para a combustão, mas
apenas como um material para substituir células vemas
ou gastas, ou ainda, para formarem novas células no organismo em crescimento. A Ciência moderna está se
preocupando muito com o exagero no consumo de proteínas, levando o organismo a uma sobrecarga desnecessária
de resíduos azotados e de ácidos sulfúrico e fosfórico.
A carne é, pois, um alimento valioso, mas em excesso
pode tornar-se prejudicial à saúde. A carne contém ácido em excesso e pode provocar transtornos graves no me^tabolismo. Na alimentação, é de IMPORTÂNCIA DECISIVA uma proporção entre alimentos animais e vegetais.
A carne contém proteínas e pleno valor biológico. Seu
sabor depende da espécie de animal de que procede.
Quanto mais tecido conjuntivo tiver a carne, mais difícil
será sua digestão. Torna-se mais digerivel quando cozida
ou assada, pois que a cocção desagrega o tecido conjuntivo.
À carne, seguem-se a batata e o pão,-mas não este
pão branco e anêmico que temos de comer, em falta de
aoisa melhor. Quanto mais branca é a farinha, tanto mestor é seu valor nutritivo. O leite também deve ser alimento diário, mesmo quando a nossa infância já se perdeu
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nas brumas do passado. O leite tem grande valor nutritivo. Pela análise, o leite de vaca provou conter 3,4% de
proteínas, 5,7% de matérias graxas, 5% de lactose ou
açúcar do leite e 0,16%, de cloreto de sódio, além de conter
cálcio, fósforo, manganês, potássio, citratos, ferro e iodo.
O leite tem valor especial como calcificante, devendo conter 1,7 gramas de cálcio por litro. .. quando não foi indevidamente batizado! O cálcio é encontrado em fôrma de
fosfato e caseinato. O Leite de vaca tem aproximadamente, seis vezes mais cálcio que o leite de mulher. Há gente
que diz que o leite lhes faz mal. O modo e a hora de
toma-lo influem muito. Não se deve engoli-lo às pressas,
como se faz com um copo de água. Mas para as pessoas
de estômago delicado, os médicos aconselham o quefir e
o "yoghourt", para corrigir estes indesejáveis transtornos
digestivos. Ou ainda, estes que não toleram o leite podem
ingeri-lo sob a fôrma de mingaus de aveia, de arroz, de
maizena, etc.
O requeijão, que se obtém pela acidificação do leite
e que é a matéria-prima para fabricar qualquer queijo,
contém 17,2% de proteínas, 1,2% de matérias graxas,
4% de carbo-hidratos e 76,5% de água. Eis um alimento
proteico barato e aconselhável.'
Um ovo de galinha é outro proteínico de valor. Pesa,
em média, de 50 a 55 gramas. A gema contém 5 grs. de
gordura, incluindo lecitina e colesterina, dois entre os
mais importantes componentes dos nervos. A gema contém ainda 2,5 grs. de proteína com 1% de fósforo. A clara
do ovo corresponde mais ou menos a 6 grs. de albumina
pura. O Dr. Rudolf Franck aconselha que não se dêm mais
de 3 ovos por semana às crianças em idade escolar. Os ovos
são bem digeridos crus e passados por água. Os ovos
duros (cozidos) devem ser muito bem mastigados, por
serem mais indigestos. As gemadas são consideradas
com os melhores entre os fortificantes.
Passemos agora uma vista de olhos sobre os CARBOHIDRATOS, que são ternários, isto é, compostos de carbono, hidrogênio'e oxigênio, entre os quais figuram os
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açúcares vegetais e a lactose (açúcar do leite). Os açúcares podem ser simples (monossacarídeos) como a dextrose ou glucose que é o açúcar da uva e a levulose,
açúcar das frutas. Com estes monossacarídeos formamse os açúcares superiores (dissacarídeos) como a sacarose (açúcar da cana), a maltose (do mal te) e a lactose
(do leite). Todos os sacarídeos superiores se desdobram
em monossacarídeos (glucoses e levuloses), durante a digestão, e é nesta fôrma simples que são absorvidos. Como
já dissemos, os carbo-hidratos são o nosso combustível vital,
os grandes dispensadores de energia. 2No metabolismo, sua
combustão
cempleta produz água (H 0) e ácido carbônico
(CO 2 ), sem deixar resíduos. Os excessos de carbo-hidratos são, em parte, retidos no organismo sob a fôrma de
glucógenos que se acumulam no fígado e nos músculos.
Um excesso ainda maior pode transformar-se em gordura
e ser guardado no organismo sob esta fôrma. Daí a justeza da afirmação que o açúcar engorda.
No sangue do indivíduo são, circula constantemente
uma pequena quantidade de glucose (C6H1206) numa porcentagem de 0,1%, como componente absolutamente necessário. Esta quantidade pode alterar-se com doenças
que alteram o funcionamento dos órgãos. Haja vista a
hiperglicemia dos diabéticos. Quando o organismo vai
fazer algum trabalho dispõe de glucose como fonte de energia, para qualquer esforço que faça O organismo recorre
às reservas de glicogênio para ter este 0,1% de giucose
constante no sangue. Este processo é regulado pelas
glândulas de secreção interna, sob a direção geral do sistema nervoso central. Os hormônios das glândulas suprarenais, da tiroide, da hipófise e do fígado, por exemplo,
estimulam a transformação das reservas de glicogênio em
glucose. Em troca, a insulina secretada pelo pâncreas não
permite a transformação do glicogênio em glucose. Para
que se exerçam estes processos metabólicos é necessária
a presença de vitaminas e de bases.
Os carbo-hidratos existem predominantemente nos
cereais, tubérculos e raizes, principalmente nas batatas.
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E' relativamente pequena a proporção de carbo-hidratos
nas frutas e legumes, porém estes alimentos encerram
vitaminas preciosas e bases utilíssimas para o metabolísmo. Os grãos, as farinhas e tudo que com elas se prepara
contêm ácidos em excesso. As frutas e os legumes servem para restabelecer o equilíbrio ácido-básico. E' por
este motivo que são preconisadas dietas de legumes e frutas nas moléstias da nutrição. A vantagem desta alimentação fruto-vegetariana consiste na sua proporção em vitaminas e bases, nas suas proteínas, na alcalinização da
urina facilitando a eliminação do ácido úrico. Outro ponto importante é que a célula hepática, onde haja bastantes
glucógenos, resiste melhor aos .agentes nocivos, como no
caso das doenças infecciosas, que a célula pobre em
glucógeno.
Um alimento que tem grandes afinidades com a glucose (açúcar simples, da uva) é o mel de abelhas. Compõe-se principalmente de dextrose e levulose. E' interessante notar como a medicina caseira receita sabiamente o
mel de abelhas para os resfriados. A análise do mel de
abelhas acusou 35 a 46 % de glucose, 23 a 34 % de levulose
e 4 a 6% de sacarose. Além destes açúcares, o mel contém, em proporções mínimas, cera, dextrina, ácido málico
e acético, substâncias minerais e diversos fermentes. Não
se tem certeza se o mel contém vitaminas, mas admite-se
que tem ação bactericida. Indiscutivelmente, o mei! de
abelhas é um alimento de grande valor nutritivo e fisiológico, assimilando-se sem deixar resíduos.
As leguminosas contêm bastante proteína. As lentilhas, por exemplo, contêm 18 .a 25% delas e o feijão,
17 a 23% — Perdem, entretanto, o valor nutritivo tanto
mais demorada seja a cocção.
Os legumes são indispensáveis, especialmente1 por
causa cias vitaminas e das substâncias minerais. Nos vegetais predominam as bases sobre os elementos ácidos.
A Ciência moderna aconselha o aproveitamento da água
onde o legume foi cozinhado, pois nela ficam perdidas
muitas das substâncias minerais tão necessárias, princi-
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palmente o potássio e o sódio. A dietética manda que
cozinhemos os legumes apenas ao vapor, ou então, com o
mínimo de água possível, para não sobrar caldo. Mas o
melhor é comer os legumes crus, em saladas frescas.
Passemos à gordura, o alimento mais concentrado de
todos, com alto poder saciante. Como vimos, as lipáses
decompõem as gorduras em ácidos graxos e glicerina, depois que já foram emulsionadas pela bile. A digestão
normal das gorduras exige a colaboração fisiológica da
bile e do suco pancreático. E', pois, justa a crendice popular que "a gordura faz mal para o fígado."
As gorduras utilizadas em nossa alimentação nos são
fornecidas pelo mundo animal e vegetal. Nozes, amêndoas, coco, castanha do Pará, azeitonas são bem gordurosos. Dos azeites, o mais fino é o de oliva, com quase
100% de gorduras, mas não contém vitaminas. O óleo de
fígado de bacalhau é que contém vitaminas A (do crescimento) e D (antirraquítica).
Eis o que diz o Dr. Rudolf Franck a respeito dos
regimens crus. "O regimen cru tem propriedades dignas
de nota, quando não levado ao exagero. Pode atribuir-se
ao regime cru uma ação educativa, pois nos ensina novamente a mastigar e a insalivar suficientemente o alimento,
pois a humanidade atual acostumou-se a engolir, quase
sem mastigar, os alimentos amolecidos pela cocção. Além
disto, o esforço da mastigação detida e minuciosa, estimula
intensamente a secreção da saliva, dando a sensação da
saciedade antes que se caia no erro da super-alimentacão.
O regimen vegetariano cru se caracteriza por sua riqueza
em carbo-hidratos, vitaminas e substâncias minerais.
Cem hectolitros de suco-de maçã contêm 870 kg. de levulose e 100 hectolitros de suco de uva contêm 1.350 kg. de
glucose..'. Desde que não sejamos fanáticos no regimen
cru, saberemos fazer concessões, cozinhando, por exemplo,
as batatas, os grãos, a farinha e certos legumes, de difícil
digestão quando crus. E" preciso evitar o exagero para
não provocar moléstias intestinais pelo consumo exces'sivo de celulose."
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CAPÍTULO X
Chegamos agora a um ramo recente da Ciência que
é a teoria das vitaminas. Este nome anda na boca de
todo o mundo e, felizmente, mesmo as camadas menos
cultas do povo aceitam a idéia da vitamina, dispensando
compreensão. Mas, afinal, o que é vitamina? São substâncias de composição desconhecida, presentes em certos
alimentos, em quantidade mínima. Mas esta quantidade
mínima é indispensável à saúde dos organismos.
A existência das vitaminas era suspeitada desde o
ano de 1881, com expeTiências feitas em animais. Davamlhes alimentos de composição conhecida, mas sempre os
mesmos. Dentro dum certo tempo, o animal começava a
perder peso e morria. Entretanto quando se acrescentava
à dieta uma pequena quantidade de leite, o animal melhorava e começava a engordar. Estas observações foram SQ
tornando mais e mais profundas, abrangendo campos mais
vastos, até chegar ao ponto em que hoje estão... ainda
muito incompletas! Atualmente se admite que as vitaminas só se produzem sob a influência dos raios solares nas
plantas e nos frutos, mas não no organismo animal. Entretanto, sabe-se que a vitamina D (antirraquítica) se
apresenta também nos brotos das raizes que não >estão expostas ao sol. Viva o Sol, adorado em remotas eras pelos
egípcios e pelos incas! O'Sol é, para nosso planeta, o manancial precioso de energia. Sem o sol, poderoso motor, não
se movimentam estes pequeninos laboratórios químicos
onde se expande a vida, sob fôrmas e manifestações vá- *
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riadíssimas. A ação vitaüzadora do Sol se exerce direta
e indiretamente.
O organismo humano parece ser incapaz de produzir
vitaminas, contentando-se em recebe-las pelos alimentos,
armazenando-as em depósitos que vão se esvasiando auando o homem deixa de comer legumes, verduras e frutas.
Ã carência de vitaminas age sobre todo o sistema e o indivíduo começa a sentir cansaço, irritabilidade, depressão
nervosa. A vitamina D tem se prestado a estudos especiais e a Ciência já conseguiu produzir substâncias que
possuem a mesma ação antirraquítica desta vitamina que
age sobre o metabolismo do esqueleto. Traços insignificantes de vitamina D vão nadando no nosso sangue, onde,
como se fossem fermentes, influem nas combinações de
cálcio e fósforo. Sabemos que os ossos são constituídos
por fosfato de cálcio que retiram do sangue, não em estado
puro, mas sob a fôrma de combinações. E estas combinações se processam sob a ação da vitamina D. Agora compreendemos por que o médico receita cálcio e nos manda
tomar banhos de sol ou de raios ultra-violeta pela lâmpada, dentro dum consultório. Nestes raios há vitamina
D que é a fixadora do cálcio em nosso organismo. Portanto : não adianta ingerir toda uma botica 10 viver-se
dentro de quatro paredes, fugindo do sol e do ar puro.
Também não adianta comer CIENTIFICAMENTE, mas
sem apanhar sol, numa vida artificial e sedentária, com os
nervos constantemente tensos, tal e qual uma planta anêmica dentro dum porão! O costume do "fim de semana"
representa um hiato no processo contínuo de -envenenamento que é a vida civilizada. Colônias de férias para
operários representam uma necessidade tão grande como
o barateamento do custo de vida, se quisermos formar
tima raça brasileira que honre a grandeza de nossa pátria!
A necessidade de vitaminas é variável conforme a
idade do indivíduo, o sexo, o estado de saúde, o ambiente
e a profissão. Se um indivíduo com saúde precisa de
vitaminas, com mais forte razão delas precisa se ficar
doente. E' necessária uma grande quantidade de vita-
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minas na alimentação das pessoas que padecem de moléstias gástricas ou intestinais, e nas febres. Por exemplo: a Ciência descobriu que uma úlcera gástrica dificilmente será curada sem a presença da vitamina C.
Numa alimentação, devem figurar todas as vitaminas> pois nenhuma pode ser substituída pelas outras.
Entretanto, também para as vitaminas, deve-se observar
a LEI DO MÍNIMO, isto é, nem carência e nem excesso,
para se garantir a normalidade do metabolismo total.
No fígado, rins e coração dos mamíferos, nos óleos
de fígado de peixe, nos ovos, no leite, no espinafre, alface,
pepino, cenoura, tomate, existe vitamina A, que tem múltiplas funções. A carência de VITAMINA A provoca a
queratomalacia (grego: keratos — córnea e malacia —
amolecimento) que é uma inflamação das pálpebras e da
córnea e também provoca a abolição da secreção salivar.
Além disto, diminue a resistência do organismo contra as
infecções. Sabe-se hoje que a Vitamina A é também vitamina do crescimento, que se retém no fígado e no tecido adiposo do adulto. O Jeite de mulher e, principalmente,
o colostro, contém vitaminas A, B e C.
A VITAMINA B, solúvel na água, foi a primeira que
se descobriu. Na Ásia Oriental, onde as populações pó-,
bres se alimentam quase que exclusivamente de arroz,
havia muitos doentes de beri-beri. Os médicos começaram
a associar este terrível mal com a alimentação de p TOZ.
Começaram as pesquisas em animais. Descobriram que
o arroz sem beneficiamento e os legumes frescos introduzidos na dieta, curavam a doença. E assim descobriram
a vitamina B, um produto das plantas inferiores: cogumelos e bactérias. O melhor fornecedor de vitamina B
é o levedo de cerveja. No pão-integral e no pão de centeio
há bastante vitamina B. Quando há carência de vitamina B, cessa a secreção do ácido clorídrico, há retenção
intestinal devido à deficiência na atividade das glândulas
e dos músculos. Fica perturbado o metabolismo dos carbo-hidratos. O fígado não retém devidamente o glucó-
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geno. Um desastre! A Ciência descobriu coisas interessantes. Por exemplo: os louros consomem mais vitamina
B que os morenos, e os temperamentos nervosos, mais do
que os calmos No inverno, gastamos mais vitaminas B
que no verão e os trabalhadores braçais gastam-na mais
que os sedentários. O melhor preparado de vitamina B
é a cerveja maltada. Hoje pensa-se que a vitamina B é
um complexo de várias vitaminas associadas.
A VITAMINA C é considerada anti-escorbútiea.
Ela é um ácido chamado ácido ascórbico, porque evita o
escorbuto. A- vitamina C, hidrossolúvel ,só se encontra
associada à água. Sua porcentagem é elevada nos legumes
e frutas frescas, especialmente no espinafre, couve, alface,
limão, laranja, e, em, menor quantidade, nas maçãs e peras. Há proporção satisfatória de vitamina C nas batatas que, durante a cocção, perdem 50%. A vitamina C é
muito sensível à ação prolongada do calor, da seca e do ar.
O calor destrói até 95% da vitamina C contida nos legumes. Por isso, para se garantir ao organismo uma provisão de Vitamina C, convém comer saladas cruas, frutas
(especialmente limão) e tomates.
Em vista de tudo isto que ficou dito, cada qual tirará
suas conclusões. E' indiscutivelmente necessário uma
correlação entre os diversos alimentos entre si. A alimentação também deve ser em função da idade, do peso,
do estado de saúde e da vida de cada indivíduo. Na alimentação dum doente, mesmo um bom médico acha difícil
determinar o grau de digestabilidade dum alimento e sua
tolerância, coisas altamente individuais, variando de indivíduo para indivíduo.
Finalizando, queremos ressaltar a definição de ALIMENTO para aqueles que querem comer para viver:
"ALIMENTO é toda a substância que pode ser digerida
e assimilada, contribuindo para a nutrição dum ser". O consumo de frutas e legumes frescos é como um tônico para o
organismo. E' preferível comer a fruta com casca, sempre
que possível e lavando-as muito bem lavadas, é óbvio.
Devem-se COMER as laranjas e os abacaxis e não, ape-
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nas chupar. Naturalmente que esta receita é dada àqueles
para quem a laranja e o abacaxi não fazem mal. Também
é mais sadio o uso do suco do limão que o do vinagre nas
saladas, pois o limão contém vitaminas, sais minerais e
qualidades profiláticas. A cocção desvirtua o valor nutritivo dos alimentos. O arroz polido, o trigo descorticado, os legumes e frutas descascados ficam prejudicados
em sua qualidade de alimentos. As farinhas brancas do
nosso pão de íuxo não valem o "pão preto" legítimo ou o
pão integral de saudosa memória.
Feijoadas completas, bacalhoadas, camarão à baiana,
empadas, pastéis são fábricas de toxinas ,compradas a
bom dinheiro e . . . à custa de gastrites e dispepsia. O
homem pensa refinar o paladar, mas está, em realidade,
embotando-o, e pelo alto preço de sua saúde. O brasileiro
precisa perder esta mania de que frutas e hervas não sustentam e que o "forte" está no feijão, no angu, na farinha,
na carne. Passemos em revista a composição química das bananas que, infelizmente, deixou de ser fruta
de pobre, a mais de Cr$ 0,10 cada uma...

Clnzs

ígna

0.80
j 0,80
0,81
MÍUJÍI
0,72
Oa terra
1,10
De S. Tome
0,63

75,30
74,80
69.40
71,80
66.80
75,00
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Nanica
Prata
• Ouro
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1,40
1,44
1.60
1,58

0.20
0,20
0.20
0,25
0,20,
0,29

flssrar
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Caloria

22,00
22,50
26,80
26,44
29,90
21,80

95
97
114
114
128
97

0,30
0,40
0.35
0,85
0,70

Mais substancial que a banana, só mesmo o abacate.
Outras pesquisas acusaram na banana: ferro (7 mgs. por
quilo) ; zinco (2,8 mgs. por quilo) ; alumínio (1,4 mgs. por
quilo) ; cobre (2,1 mgs. por quilo) ; arsênico (0,06 mg.
por quilo) .
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Passemos ao abacate, considerado pelos nutricionistas
como uma das preciosidades do Novo-Mundo, pois que o
abaeateiro parece ser originário da América Central A
análise desta preciosa fruta foi feita nos Estados-Unidos.
Eis a composição química média de abacates brasileiro
analisado pelo Laboratório Bromatológico do Rio.
água
proteína
matérias graxas
carbohidratos
s,ais minerais

71,55%
2,15 %
19,31%
5,63%
1,36%

O abacate é um dos alimentos mais ricos em sais minerais e em vitaminas A, B, C e D. Quanto à digestibilidade desta fruta nossa, a Ciência provou que é o abacate
de fácil digestão. As calorias são em número de 203 para
100 gramas. O abacate bate o recorde de calorias, para
frutas e legumes frescos. Como é oleoso, possúe qualidade laxativa moderada e tonifica os intestinos. Na fruta
ha também um pouco das propriedades diuréticas da folha
do abacateiro. A gordura do abacate é muito semelhante
ao óleo de oliva, sendo, pois, recomendável às pessoas que
sofrem de insuficiência hepática. Em vista do seu grande
vaíor nutritivo, não convém comer sobremesa de abacate
depois duma refeição forte. No lanche, com pão ou biscoito, ou em fôrma de sorvete, é mais aconselhável.
Outra fruta nossa é o mamão que dá o ano inteiro.
Diz a Ciência que o mamão é um pouco semelhante às uvas
e aos limões quanto a seus usos medicinais. No leite do
mamão ha um enzima ou fermento chamado PAPAíNA,
que age notavelmente sobre as proteínas. A papaína é um
digestivo de primeira ordem O mamão maduro contém a
papaína em porcentagem menor que o mamão verde. E'
uma sobremesa aconselhável para os que teem estômagos
delicados. Quanto ao mamão verde, pode ser comido como
«e come chuchu ou abobrinha O doce de mamão é muito
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saboroso. Com as flores do mamoeiro prepara-se um xarope
contra a tosse. Tanto o fruto como as folhas têm propriedades calmantes. O mamoeiro nasce atoa, semeado pelos
.pássaros
Os figos são nutritivos, emolientes e laxativos, com o
mesmo fermento proteolítico do mamão: a papaína, que os
torna eminentemente digestivos.
Quanto às frutas cítricas (laranja, tangerina, lima
limão, limão doce) são pobres em sais minerais e contém
grande porcentagem de água, seguindo-se*lhe os carbohidratos. Nas laranjas encontra-se o caroteno, similar da
vitamina A Quanto mais vermelha é a laranja, mais rica
é em caroteno (o mesmo precioso corante das cenouras).
Quanto às uvas, são muito higiênicas e nutritivas, devido ao elevado teor de açúcar (glucose) De digestão
fácil, são muito recomendadas pelos médicos no tratamento do artritismo. São laxativas e diuréticas Ha médicos
que dão grande valor à cura pelas uvas, atribuindo-lhes
ação tônica, anti-tóxica, diurética e anti-artrítíca Que
pena que a carestía das uvas faça, de cada um de nós, uma
triste raposa desapontada!
Eis os valores médios da composição química da uva:
água
proteínas
matérias graxas
ácido tartárico
carbohidratos
sais minerais

77,4%
1,3 %
1,6%
1,5%
17,7%
0,5%

O abacaxi também possue um precioso enzima, a bromelina, intimamente relacionada com a tripsina. Age sobre
as proteínas, sendo, portanto, um digestivo. E' mais rico
que a uva, em sais minerais.
O caju é um alimento saudável e apetitoso, ao qual o
povo atribue, com razão, propriedades depurativas Des-
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cobriram que o caju, entrei as frutas nossas, é o mais rico
em vitamina C.
Quanto à melancia, tem grande poder refrescante,
mas deve ser comida bem madura, para não produzir eólicas .
Fechando este último capítulo que poderia ainda estender-se muito mais, recorremos a um pensamento do
médico francês, Dr. Henri Huchard:
"Pode deter-se a degenerescência dum
povo, mediante a radical transformação de
sua maneira de se alimentar, a partir da
infância".
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PEQUENO VOCABULÁRIO ELUCIDATIVO
ÁCIDO - - Em seíitido geral, esta palavra significa qualquer substância
azeda. Em química, tem um sentido mais preciso, denotando uma substância que contém hidrogênio que poderá ser substituído por metais,
ocasionando a formação de sais. Portanto: um ácido pode ser considerado como um sal de hidrogênio. Um ácido tem como características: dissolver as substâncias alcalinas, certos metais, etc.; neutralizar
os álcalis e dar uma cor vermelha à tintura azul do tornessol e ao xarope
de violetas. Os ácidos orgânicos são compostos ternários, formados de
carbono, hidrogênio e oxigênio, com as propriedades gerais dos ácidos
minerais. Os ácidos orgânicos derivam-se1 de álcooes primários por
uma oxidação enérgica que consiste em substituir H2 por O, no grupo
característico dos álcooes.
ÁCIDO TARTÁRICO — A sua fórmula química é C4H«0«. Existe nos
frutos e, particularmente, no suco da uva, em fôrma de tartarato de
potássio. Este sal forma uma crosta salina eta depósito nos toneis de
vinho. A este depósito é que se chama cremôr de tártaro. Para preparar quimicamente o cremôr de tártaro, dissolvem-se as borras do vinho
em dois por eehto de ácido clorídrico diluído em água a ferver e ajunlase-lhe crê (carbonato de cálcio) . Assim é formado um tartarato de
cálcio insoluvel que é recolhido por filtração. Este composto é desembaraçado da cal pelo ácido sulfúrico e, desta maneira, o ácido tartárico
fica em liberdade.
ÁCIDO-ÜRICO — Sua fórmula, cm estado puro, é CSHKAz-lOS. No corpo
humano, o ácido úrico é um produto dos resíduos dos tecidos. A decomposição das proteínas e dos núcleos das células dão origem à uréia
e ao ácido úrico. Quando se come muita carne, aumenta a eliminação
do ácido úrico.
ALBUMINA — Do Latim: "albúmeii", clara do ovo. — Este nome, originalmente, indicava o componente principal da clara do ovo. Depois
íoi sendo aplicado a todas as substâncias com as mesmas propriedades
e composição, encontradas nas células vegetal e animal e, também, no
leite' e nos ovos. Estas substâncias hoje são conhecidas com o nome
de proteínas e as albuminas constituem um grupo particular dentro
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desta complexa classe. Em sua composição entram os quatro corpos
simples fundamentais: hidrogênio, oxigênio, carbono e azoto.
ALCALINIZAR — Significa: tornar alcalino.
ALCALINO — Que se relaciona com os álcalis.
ALCALIS — Do árabe: "ai", o e "Kali", soda — Estes compostos têm
como características: tornar verde o xarope de violetas; restabelecer
a cor azul do papel de tornessol que1 um ácido tenha avermelhado e
formar sais quando tratados pelos ácidos. São compostos BÁSICOS
azotados.
Este termo, originalmente, era aplicado às cinzas das plantas das
quais extraiam carbonato de sódio (nas plantas marinhas) e carbonato
de potássio (nas plantas terrestre's).
ÁLCOOL — Nome dado a qualquer membro duma certa classe de compostos orgânicos. E' palavra de origem árjLe: "a" e "kohl", pó impalpável com que os orientais pintavam o/olhos. A palavra agora é,
comumente, aplicada a qualquer membro da classe do álcool etílico
C2H60).
O álcool etílico não ocorre na natureza em quantidades apreciáveis,.
a não ser sob condições anormais, por exemplo: na urina dos diabéticos
ou dos grandes beberrões. A aplicação industrial mais importante do
álcool etílico é como dissolvente.
AMIDO —• O amido encontra-se nas matérias amiláceas das sementes das
gramíneas e das leguminosas, nas castanhas, nas batatas, nos bolbos
das liliáceas, etc. A matéria amilácea extraída da batata tem o nome
de fécula. A fórmula empírica da matéria amilácea é C^HIOQ5 e, por isso é
considerada como derivada da glucose. (C^IP^O®) pela perda do
água. O amido é um carbo-hidrato.
O amido é insoluvel na água, no álcool e no éter. O amido do
trigo é empregado como goma para engomar. A farinha de trigo contém
amido, açúcar e uma certa matéria azotada chamada glúten.
AM1NO-ACIDO — A fórmula do grupo dos aminos é AzH2 e* transformam-se
em amônia (AzH3). Os amino-ácidos representam a última etapa nas
transformações por que passam as proteínas, ou matérias albuminoides,
ou ainda, compostos azotados.
AR ATMOSFÉRICO — O ar atmosférico é essencialmente constituído por
uma mistura de oxigênio, azoto, .gaz carbônico e vapores de água, estes
dois útimos em quantidade insignificante. Do ar retiramos b oxigênio
indispensável às combustões orgânicas.
ÁTOMO — Desde a mais remota antigüidade, existe a hipótese atômica.
A matéria, como o prova a sua divisibilidade, não é contínua, mas compõe-se de partículas infinitamente pequenas. John Dalton (químico e
físico inglês, nasceu em 1766 e morreu em 1844) foi quem deu à Teoria
Atômica uma fôrma mais científica. Segundo a hipótese atômica, os
corpos são constituídos por partículas infinitamente pequenas, dotadas
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das mesmas propriedades e do mesmo peso, para o mesmo corpo puro.
Estas partículas são as MOLÉCULAS, formadas por partículas ainda
menores que são os átomos. A força que reúne estas moléculas é a
coesão. A força oposta, que tende a afasta-las, é a repulsão. Os diversos e'stados da matéria dependem da intensidade relativa destas duas
forças opostas.
Os átomos são indestrutíveis e animados de movimentos de translação e rotação, muito rápidos. A definição de átomo dada por Aníbal
Feitas no seu livro "Noções de Química Geral" é: "Átomo é um centro
de" matéria e de energia, comparável, no infinitamente pequeno, ao
que é o Sol, na mecânica celeste". Os átomos reúnem-se por AFINIDADE para formarem as moléculas.
AZOTO — O azoto é um metaloide representado por AZ ou N nas fórmulas
químicas. Existe em estado livre no ar. Entra nos princípios da
e'conomia vegetal e animal em vários compostos, chamados quaternários
ou azotados.
BASES —• As mais importantes funções químicas são os ácidos, as bases e
os sais, em estreita relação de1 inter-dependência. Vejamos primeiro
como se dá o fenômeno de substituição entre os átomos de diferentes
compostos. Por estas trocas de um ou mais eíementos forma-se um
corpo novo. Entre os átomos lia uns mais poderosos e outros menos poderosos. Daí o que a química chama VALÊNCIA., isto é o poder que' tem
um átomo de prender maior ou menor número de outros átomos. Portanto
a valêneia resulta da afinidade. O hidrogênio serve de medida sendo monovalénte isto é de valêneia igual a um. Os elementos que se combinam
com dois átomos de hidrogênio são chamados bi-valentes. O oxigênio é
bi-valente. Os que se' ligam a três átomos de hidrogênio são tri-valentes,
como o azoto, por exemplo. Os tctra-valentes, como o carbono, só se
ligam a quatro átomos de hidrogênio. E assim por diante. A valêneia
é, pois, o poder de combinação dos átomos em relação ao hidrogênio.
Nas substituições, impara a tendência a formar-se um equilíbrio
entre os átomos da mesma valêneia, para não ser alterado o equilíbrio
dos átomos no composto. Pois bem: há um certo número de compostos
oxigenados que podem ser considerados como resultantes da substituição
de metade do hidrogênio de uma ou mais moléculas de água por um
radical eletro-positivo equivalente. São os HIDRATOS. Por exetaplo:
o hidrato de potássio (KOH) deriva-se de uma molécula de água (fPO)
pela substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de potássio.
Mas existem uns certos corpos hidrogenados que fazem uma troca dupla,
isto é, dão o hidrogênio, mas recebem o radical eletro-positivo. Estes
tais corpos hidrogenados são os AGIDOS. O hidrato que dá o seu
radical eletro-positivo, mas recebe' o hidrogênio do ácido, é a BASE.
Desta dupla troca surge um corpo novo que é o SAL. Eis a equação.
Ácido, Base, Sal, água. Exemplificando: tPSO4 (ácido sulfúrico) +
a base de1 hidrato de sódio 2 NaOH = Na2S04 (sulfato de sódio, que
é sal) + 2 H2Q (água) .

Comer

para

Viver

95

•CARBONO — O carbono é um metaloide tetra-valente que existe em ahundância na natureza, tanto em estado livre como em combinações. Faz
parte dos inúmeros hidrocarburetos existentes no petróleo; entra nos
carbonatos qns compõem a crosta terrestre e é elemento ESSENCIAL
em toda a matéria organizada, representando papel de destaque na composição1 dos tecidos vegetais e animais. Seu símbolo é o C. O precioso
diamante é carbono puro.
CAVIDADE GLENOIDE — E' uma cavidade pouco profunda dum osso,
onde um outro osso se articula, movendo-se em todos os sentidos. O
maxilar inferior é formado duma única peça óssea em fôrma de ferradura. E' articulado, de cada lado, na cavidade glenoide* do osso temporal, à frente do conduto auditivo externo.
.
CÉLULA — A matéria viva constitutiva de nossos órgãos é uma espécie de
geléia que tem o nome de protoplasma. Este protoplasma acha-se encerrado nuns pequenos compartimentos microscópicos, de fôrma variável, chamados CÉLULAS, por serem parecidos com os alvéolo? -dentro
duma colmeia. Como a célula é muito pequena, sua unidade de níedida
é o milésimo de milímetro, representado pelo micron letra grega.
Toda a célula animal compreende três partes: membrana envolvente1,
protoplasma e núcleo. O abacate dá-nos uma idéia imperfeita desta
formação com sua casca, polpa e caroço. O protoplasma, uma espécie
dê geléia granulosa, tem em sua composição, principalmente, matérias
albumiuoides, além de um pouco de enxofre e de fósforo e combinações
de cloro, potássio, sódio, cálcio, magnésio e ferro.
O núcleo é indispensável eta qualquer célula e também é formado
por muitas matérias albuminoides, mas de composição diferente da do
protoplasma. Tem fósforo numa proporção maior.
CELULOSE — Tem a mesma fórmula empírica que as matérias amiláceas
(C"H1"05), porém sua composição moletular é desconhecida. À celulose animal chamam também tunicina.
A celulose é a substância mais abundante no reino vegetal, sendo
encontrada em todos os órgãos das plantas.
COLESTERINA — Do grego: "chole" bile e "stereo", sólido. — E' a
substância cristalizada dos cálculos biliarete humanos. Sua fórmula á
C2GH440, portanto, uma substância ternária do grupo dos álcooes, proveniente dos gastos da matéria nervosa, particularmente, mas que também se fôrma no próprio fígado. A colesterina é um dos elementos
essenciais na composição da bile. E" muito pouco solúvel e, por vezes,
deposita-se na vesícula biliar junto com outros sais da bile e fôrma os
cálculos biliares ou pedras que produzem as temíveis eólicas hepáticas.
DIÁSTASE — E' um fermento solúvel que. age sobre o amido. E* matéria
dum branco azulado, sem sabor, solúvel na água onde facilmente s«
putrefaz. Estando seca, conserva-se. Forma-se durante a germinação
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das sementes e, particularmente, da cevada. Transforma os amidos em
dextrina e, depois, em glucose.
EPITÉLIO — do grègo: "epi" sobre o "Hélio" mamilo. — A Anatomia
chama de epitélio a toda a superfície do corpo que pode" entrar em
contacto com substâncias extranhas e que, para este fim, é coberta por
uma camada de células protetoras, muito juntas, formando verdadeiros
lençóis. Há muitas variedades de células epiteliais, de acordo com o
tecido que protegem.
FERMENTAÇÃO — E" a transformação química que se passa na matéria
orgânica sob a ação dum fermento. Assim a glucose se transforma em
álcool e gaz carbônico sob a ação do levêdo de cerve'ja. A putrefação
ou fermentação pútrida é uma transformação que desprende gazes infectos e que se processa nas substâncias vegetais e animais subtraídas
à influência da vida.
FIBRINA — Matéria albuminoide que se encontra na linfa, no quilo, no
sangue e na carne muscular e magra. Esta fornece fibrina abundantemente na nossa alimentação. Quando o sangue coagula, o coágulo é
formado pelos glóbulos sangüíneos que ficam presos à fibrina solidificada. Pela ação do ácido clorídrico e da pepsina (fermento do suco gástrico) a fibrina se dissolve e transforma-se em peptona.
GAZ CARBÔNICO — CO2, também chamado anídrido carbônico ou ácido
carbônico. Existe1 no ar, no fundo dos poços, no interior das minas,
nas cavernas, etc. Como é mais pesado que o ar, este gaz ocupa a
superfície do solo nos lugares em que o ar está tranqüilo. Este gaz é
um dos produtos constantes da fermentação alcoólica, da respiração dos
animais e das plantas e da combustão das matérias carbonadas que
servem para aquecimento e iluminação. Não é comburente' e nem combustível. E' impróprio para a respiração e para a combustão. Apaga
um pavio aceso. O gaz carbônico comunica à água propriedades dissolventes particulares. Por exetoplo: a solução aquosa de gaz carbônico
dissolve o carbonato de cálcio, transformando-o em bicarbonato solúvel.
O ar confinado torna-se venenoso principalmente devido a seu elevado
teor em gaz carbônico, impróprio para a respiração.
GLICOSE - - Termo geral pelo qual são designados os carbo-hidratos de
sabor açucarado, solúveis no álcool, fermentando diretamente e reduzindo a solução alcalina dum sal de cobre. Emprega-se para o fabrico
da cerveja branca e da preta; para fabricar vinhos leves com os bagaços
das uvas, etc.
GLÚTEN — Substância albuminosa, obtida da farinha de trigo quando
lavada em água onde o glúten é insolúvel. A análise* do glúten acusa,
mais ou menos, 53% de carbono, 7% de hidrogênio e 15 a 18% de
azoto, além do oxigênio, 1% de enxofre e uma pequena quantidade de!
sais minerais.

Comer

para

Viver

97

GORDURA — Nome genérico dos corpos gordos ou matérias graxas, produtos orgânicos, não azotados, pobres em oxigênio e ricos em carbono e
hidrogênio. São misturas em proporções diversas dos éteres compostos
da glicerina cuja fórmula atômica é C 3 H 5 (OH)3. As gorduras são
substâncias neutras, insolúveis na água.
HIDRATAÇAO — Ação dum corpo que passa ao estado de hidrato.
HIDRATOS — Corpos que derivam do tipo água pela substituição do hidrogênio por um radical, simples ou composto. Hidratos de carbono ou
carbo-hidratos são os compostos orgânicos ternários, formados por carbon, hidrogênio e oxigênio é onde estes dois últimos se encontram nas
mesmas proporções que na água (H 2 0) .
HIDROGÊNIO — grego "hidro", água e "gênese", gerador — Metaloide monovale'nte cujo símbolo é H. Faz parte da água na proporção dell,19%.
Existe nos verdadeiros ácidos e bases. Entra na composição das substâncias orgânicas. Acha-se em estado .livre nos gazes desprendidos dos
vulcões e também nos do estômago e, principalmente, do intestino,
depois de digestões difíceis. A análise espectral acusa a existência
deste importante metaloide no sol.
OXIDAÇAO — Oxidação e redução são termos químicos constantes em-,
pregados para exprimir duas reações opostas. Oxidação, como o termo
indica, é, em primeiro lugar, o processo pelo qual se? acrescenta o oxigênio a um elemento ou a um composto. A oxidação também pode
indicar uma perda de hidrogênio duma substância hidrogenada. Em
terceiro lugar, a oxidação pode envolver um aumento de valência de
nm elemento, mesmo sem acrescentar oxigênio ou tirar hidrogênio. A
ação do oxigênio, neste caso, é indireta. Dum modo geral, chama-se!
OXIDAÇAO à combinação dum corpo com o oxigênio e diz-se REDUÇÃO ou desoxidação a perda de oxigênio dos compostos oxigenados,
PEPTONA — Ver Fibrina.
PILÓRO — grego: "pule", porta e ,ora". guarda — Orifício inferior do
estômago por onde passam os alimentos em caminho para o duodeno.
A abertura pilórica tem uma válvula que impede que as substâncias
voltem do duodeno para o estômago.
PURINAS — Compreendeta um vasto grupo de compostos azotados. Este
nome lhes vem do fato de derivarem duma única substância. O ácido
úrico é uma purina que o homem excreta. Quando há perturbações no
metabolismo do ácido úrico, cuias razões não são ainda conhecidas, é
menor o teor de ácido úrico na urina. A conseqüência é desastrosa,
pois que o ácido úrico fica retido no organismo. Uma parte passa para
sangue. O excesso cristaliza-se nas cartilagens e nas juntas e sobrevem
a dolorosa gota. Um gotôso deve evitar os alimentos que contém purinas, como a carne, por exemplo. O leite e os ovos são proteinados praticamente livres de purina.
QUERATINA — E' uma substância albuminoide que constitúe a matéria,
córnea nos tecidos (cabelos, unhas, chifres e' cascos).
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