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SPERAM a Secretaria do Trabalho e a Repartição Central de Traduções da Secretaria de Estado, a cuja colaboração se deve a publicação
em português da Higiene da Gravidez,que o presente opúsculo, a exemplo do
que se deu nos Estados Unidos, possa ser de grande assistência às mães
brasileiras. Desde 1913, data em que pela primeira vez foi dado à estampa
pelo então incipiente Departamento da Criança, 7.000.000 de exemplares
foram, nos Estados Unidos, fornecidos às mães, auxiliando-as, mercê de
cuidados inteligentes dispensados à própria saúde, a preparar convenientemente o desabrochar de uma nova vida. Em seguida à sua primeira edição
foi este folheto diversas vezes revisto por um comité consultivo de proeminentes ginecologistas.
Em resposta a solicitações recebidas de outros países, tem sido ele remetido
ao estrangeiro, na persuasão de que a maior parte das sugestões apresentadas são de aplicação geral.
Foi a presente edição revista pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA,
DO BRASIL, graças ao qual foram introduzidas no texto valiosas modificações,
destinadas a pô-lo em harmonia com o ambiente brasileiro. O Departamento da Criança, dos Estados Unidos, aproveita o ensejo para expressar
seu profundo reconhecimento ao corpo médico de sua congénere brasileira
por sua incansável cooperação na preparação da presente edição.
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REGISTE-SE O NASCIMENTO DA CRIANÇA
E DE IMPORTÂNCIA absoluta mandar registar prontamente o
nascimento da criança dentro do prazo legal
REGISTO CIVIL.
Esse registo tem por fim deixar assente a idade e cidadania da
criança, o seu direito de frequentar escolas, de trabalhar, de herdar
bens, de casar-se, de ser funcionário público, de obter passaporte para
viagens ao estrangeiro, e de obter inúmeras vantagens dele decorrentes. Os pais devem providenciar para que seja feito o registo do
nascimento.
Havendo dúvida sobre se a criança foi registada ou não, devem
fazer-se indagações no cartório de registos correspondente ao distrito
em que ela nasceu.
A certidão de nascimento deve ser guardada com cuidado, pois a
sua apresentação pode ser exigida quando menos se espera.
As seguintes informações devem, por conveniência, ser anotadas
nos espaços que se seguem:
Nome da criança
Nome dopai
Nome da mãe
Nome dos avós paternos
Nome dos avós maternos
Sexo da criança
Sendo gémeo, a ordem do nascimento
Data do nascimento da criança
(hora)
Lugar do nascimento:
Cidade, vila, ou povoação
Município
Estado
Médico assistente:
Nome
Endereço
Número de registo da criança

IV

(dia)

(mês)

(ano)

S cuidados que importa se tomem durante o período da gravidez visam
preservar a saúde e a vida, tanto da mãe como da criança por nascer.
Por serem tão importantes, constituirão esses cuidados o assunto do presente
opúsculo.
Logo que apareçam indícios de gravidez, é importantíssimo que a gestante
consulte um médico, siga à risca seus conselhos, c fique debaixo de suas
vistas até o nascimento da criança. Não se destina o presente opúsculo a
tomar o lugar do médico, mas a reforçar as suas instruções.

Sinais de Gravidez
Os primeiros sinais de provável gravidez são:
1.
2.
3.
4.

Cessação da menstruação.
Alterações nos seios.
Náusea ou vómitos—"enjoo matinal."
Desejo de urinar, com mais frequência do que de costume.

O primeiro sinal é o mais significativo. A cessação da menstruação é
indício bastante seguro de gravidez, caso se trate de pessoa que costuma
ter regras regulares e normais, e que haja motivos para se levantar tal
suspeita. A falha de duas menstruações seguidamente reforça essa possibilidade.
Por ocasião da primeira falha menstrual, os seios, em geral, avolumam-se
um pouco, podendo também ficar mais sensíveis ao tacto e apresentar
sensação de prurido ou de picadas. Se tais sensações não se tiverem maniIt-stado anteriormente, durante o período menstrual, constituirão, talvez,
mais um sinal de gravidez.
A sensação de náusea, ou indisposição do estômago, algumas vezes
acompanhada de vómitos, é um dos primeiros sinais muito comuns na
gravidez. A maioria das gestantes sofre de náusea, pela manhã, e por isso
é ela vulgarmente chamada "enjoo matinal"; outras, porém, sentem-na de
tarde ou à noitinha; e ainda outras, não a sentem nunca.
O desejo de urinar mais a miúdo é muito comum no princípio da gravidez,
sendo as senhoras grávidas muitas vezes obrigadas a levantar-se durante a
noite para urinar, ao passo que anteriormente podiam dormir sem interrupção.
Quando os quatro sintomas mencionados aparecem simultaneamente, é
quase certo existir gravidez. O médico pode dar uma opinião mais exata
l
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depois de ter feito um exame pela vagina. Este exame deve ser sempre
feito no princípio de gravidez, pois permite ao médico certificar-se se os
órgãos pélvicos—as partes do corpo diretamente relacionadas com a
gestação—se acham em boas condições e posição.
Passados cerca de quatro meses e meio, a mãe em geral pode "sentir
movimentos"—isto é, sentir o feto mexer no útero, o órgão em que ele se
desenvolve. Este movimento é um sinal bastante seguro de gravidez.
O movimento dos gases nos intestinos pode, porém, causar um? sensação
muito semelhante, não sendo impossível confundi-lo com os movimentos
do feto. Os sinais inequívocos de gravidez são os movimentos do feto e as
batidas do seu coração. Estes fenómenos podem ser verificados por exame
médico no quinto mês, e às vezes antes disso.

Duração da Gravidez
A duração provável da gravidez é cerca de 40 semanas, a partir do
princípio da última menstruação, ou sejam 280 dias. Se se contarem meses
de 30 dias, os 280 dias representam pouco mais de 9 meses, extensão de
tempo usualmente reconhecida como a duração da gravidez. Pode-se
determinar a data provável do parto subtraindo 3 meses a partir da data
inicial da última menstruação, e juntando sete dias. Por exemplo, se a
última menstruação começou a 30 de outubro, subtraindo três meses temos
30 de julho, juntando 7 dias, temos 6 de agosto, que será a data calculada
para o parto. Muitas crianças nascem alguns dias antes ou depois da data
calculada, algumas até duas ou três semanas mais tarde. Nesse caso a
explicação usual é que a gravidez começou com o período que falhou e
não com a menstruação que teve lugar por último. Portanto, se o parto
não ocorrer quando se espera, não há razão, na grande maioria dos casos,
para supor qualquer anormalidade; em geral, o que acontece é que a
concepção não se deu tão cedo como se pensava.

Escolhendo o Médico e a Enfermeira
Logo que uma senhora pense estar grávida, deve escolher o médico
consultá-lo, e submeter-se a um exame físico completo, e receberá então
noções sobre higiene da gravidez. Na primeira visita o médico far-lhe-á
muitas perguntas sobre o seu passado clínico; sobre as doenças e operações
que por acaso teve, desejando detalhes das que se referirem ao abdómen ou
à região pélvica; sobre a regularidade e normalidade de suas menstruações;
sobre haver estado grávida antes, e, em caso afirmativo, indagará há quanto
tempo e em que circunstâncias se deu o parto. Perguntará também a data
e as condições de sua última menstruação normal, e com esses dados calculará a data do parto.
IMPORTÂNCIA DO EXAME FÍSICO
O exame físico completo inclui, além do exame externo do abdómen, o
interno da vagina, e medidas da pelvis ou do esqueleto do canal do parto,
exame dos dentes, amígdalas, garganta, tireóide, coração, pulmões, rins
e aparelho digestivo, além da determinação do peso, da pressão arterial,
e da análise do sangue. Este exame é de suma importância para o bem
estar da mãe, porque permite ao médico verificar se os órgãos estão em boas
condições ou, em caso contrário, começar imediatamente os devidos tratamentos. Além disso, se o médico conhecer bem as condições da cliente no
início da gravidez, poderá descobrir em exames subsequentes quaisquer
alterações ligeiras que sobrevenham, e interpretá-las inteligentemente. Gravidez e parto são funções normais do corpo e normalmente não provocam
alteração da saúde; de fato, muitas senhoras gozam de melhor saúde depois
da gravidez. Esta, contudo, tem de ser cuidadosa e constantemente vigiada,
pois pode tornar-se anormal de um momento para outro, requerendo
então tratamento especial para que o parto seja feliz.
IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA MÉDICA DURANTE O
PERÍODO DA GRAVIDEZ
E na primeira visita que o médico explicará a higiene da gravidez ou os
cuidados que a mãe deve ter antes do nacimento da criança. Ele lhe explicara porque ela deve ir imediatamente a um bom dentista. Dir-lhe-á a
frequência com que deverá voltar ao consultório—pelo menos uma vez
por mês durante os primeiros seis meses, duas ou mais vezes por mês nos
dois seguintes, e semanalmente no último mês. Ele lhe explicará, enfim,
o que irá fazer em cada consulta: examinar a sua condição geral, tomar a
pressão arterial, analisar a urina, e pesá-la com todo o cuidado.
3
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O plano a seguir deverá ser cuidadosamente discutido pelo médico c pela
futura mãe. Se por falta de meios ela não puder consultar um médico
particular, deverá recorrer imediatamente ao serviço pré-natal cios
Postos de Puericultura, a uma maternidade ou clínica obstétrica. Deverá
aprescntar-se em qualquer desses locais sempre que lhe for solicitado,
seguindo ao pé da letra as instruções que aí lhe forem dadas, como seguiria
as de um médico particular.
Durante o período da gravidez poderá precisar também do auxílio de uma
enfermeira para lhe dispensar certos cuidados, ajudá-la a seguir as instruções do médico c fazer os planos necessários para o parto. Poderá lhe
dispensar esse auxílio a enfermeira ou parteira que assiste ao médico em seu
consultório ou clínica, ou nos serviços de puericultura uma enfermeira da
Saúde Pública ou cio Serviço de Assistência Obstétrica Domiciliar.
Se não puder consultar o médico com a frequência aconselhada, é da
maior importância que esteja cm contacto com uma enfermeira da Assistência Obstétrica Domiciliar, que a observará c comunicará quaisquer
sintomas suspeitos ao médico encarregado cio serviço.
Se a gestante decidir que o parlo tenha lugar cm sua própria casa, ela
precisará de uma enfermeira, que o médico provavelmente poderá indicar.
Uma enfermeira particular deve ser contratada algum tempo antes cia
data esperada do parto; e como esta data é incerta, é sempre bom haver
um entendimento sobre o dia em que começará a desempenhar as suas
funções. A enfermeira deve visitar o domicílio algumas semanas antes do
parto e conhecer a casa e os preparativos a fazer para o nascimento cia
criança. Os serviços da enfermeira serão necessários durante um período
maior ou menor conforme o caso; mas, como é importante que a mãe
descanse e evite preocupações durante as primeiras semanas depois do parto,
vale a pena fazer um sacrifício financeiro e ter a enfermeira durante o
tempo necessário: duas semanas pelo menos e três ou quatro em alguns
casos. Em muitos lugares, especialmente nas grandes cidades, uma
enfermeira da Assistência Obstétrica Domiciliar pode vir quando for
necessário. Se o parto for normal e houver alguém pura fazer os serviços
domésticos, a mãe e o recém-nascido podem ser atendidos muito mais
economicamente do que com urna enfermeira contratada para o tempo
inteiro. Em várias localidades existem serviços de enfermeiras de diferentes
categorias; alguns são bons e outros reguiares. Mas a gestante deve tentar
obter o melhor que lhe for possível conseguir.
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certificar-se de que realmente nada lhe falta. As modificações que porventura sejam necessárias consistirão em um aumento de certos alimentos,
tais como leite, frutas, verduras, e produtos de cereais integrais.
LEITE

Higiene da Gravidez
O médico, na primeira consulta, dará algumas regras simples para que a
gestante se conserve de boa saúde durante a gravidez. Os detalhes que ele
lhe exporia, se para isso lhe sobrasse tempo, são os que se encontram neste
livro, que ela deveria ler e consultar. A gestante deve lembrar-se de que o
seu problema é semelhante ao clc um atleta que se está preparando para
um campeonato e que tem cie viver de acordo com regras assentadas para o
certame cm que terá de entrar. No caso vertente, a prova é o parto c o
seu objctivo a saúde, tanto da criança como a da mãe.
REGIME
Durante a gravidez, n natureza cria um novo ser. A mãe fornece os elementos para essa criação, na forma de alimentos que passam ao feto por
intermédio da placenta. A sua alimentação, portanto, deve conter as substâncias necessárias à formação do novo ser. A alimentação suficiente
para uma pessoa gozando de saúde, não será bastante para nutrir o ser em
formação, sem se alterar a saúde da mãe, pois se o feto não receber na alimentação o que necessita, roubá-lo-á ao organismo materno. Quer isso
dizer que a mãe enfraquecerá, estragando-se por exemplo seus dentes.
Nada disso, porém, acontecerá se a mãe se alimentar convenientemente, e se
gozar saúde durante a gravidez.
As substâncias necessárias aos tecidos provêm de larga variedade de alimentos, os quais devem figurar na alimentação da futura mãe para que
não faltem os elementos necessários à sua saúde e à de seu filhinho. Ela
deverá escolher alimentos que lhe forneçam proteínas, para a formação
de músculos rijos; alimentos ricos em cálcio e fósforo, elementos esses essenciais para a formação de ossos e dentes fortes; alimentos ricos em ferro, não
somente para as necessidades do feto como também para que o bebé, ao
nascer, tenha reservas de ferro de que possa utilizar-se durante os primeiros
meses de vida. São essenciais também os alimentos ricos em vitaminas
para o bem estar tanto da mãe como do filho.
E, portanto, mister que se incluam todos os elementos essenciais a um
bom regime, tanto para a proteção da mãe e do feto, como para o fortalecimento daquela depois do parto, o que aumentará a probabilidade de poder
amamentar seu filhinho.
Se a futura mãe possuir boa saúde e tiver seguido um regime apropriado
antes da gravidez, o seu regime não precisará ser muito modificado durante
os primeiros meses. Não obstante, deve ela rever o seu regime, para
6

O leite é superior a qualquer outro alimento porque contém muitos dos
elementos necessários para o crescimento e desenvolvimento. Contém, as
substâncias necessárias para a boa formação dos músculos; cálcio e fósforo
para a formação de bons ossos e dentes; e algumas das vitaminas mais
importantes.
É indiferente que o leite seja usado como bebida ou como ingrediente de
alimentos cozidos. Como, porém, em geral não se consegue ingerir a
quantidade necessária de leite, tomando-o como parte de alimentos cozidos,
convém que a futura mãe tome certa quantidade de leite líquido. São
vários os modos de preparar o leite: em sopas, pudins, molhos, mingaus.
Os cereais também podem ser cozidos no leite.
Este pode ser adquirido em diversas formas, de acordo com preferências
individuais e com sua existência no mercado. O leite evaporado, diluído em
igual quantidade de água, e o leite integral seco, devidamente misturado,
podem substituir o leite fresco integral. Usando-se soro ou leite desnatado,
convém incluir no regime suficiente manteiga ou margarina reforçada para
integrar a quantidade necessária de vitamina A. O médico, porém, se
julgar que a mãe pesa demais, ou tem tendência de aumentar muito de
peso, poderá recomendar-lhe que evite gorduras, indicando-lhe que obtenha
a vitamina A comendo certas hortaliças, entre elas as verduras de folhas.
Em lugar do leite podem empregar-se diversos tipos de queijo.
CEREAIS INTEGRAIS OU REFORÇADOS

Os cercais integrais contêm grande proporção de minerais e vitaminas.
Por esta razão, e porque ajudam a regular os intestinos, é conveniente que
grande parte do pão e cereais usados na alimentação da gestante sejam
feitos com trigo integral. O germe e a casca que geralmente se perdem
no processo da refinação da farinha e dos cereais contêm minerais e vitaminas essenciais ao regime da gestante. Encontram-se atualmente no
mercado marcas de farinha de trigo e pão que contêm esses importantes
elementos nutritivos, os quais lhes foram adicionados. Esse processo se
estende igualmente a alguns cercais usados no primeiro almoço, os quais
são feitos com grãos desprovidos de alguns de seus mais preciosos elementos.
VERDURAS E FRUTAS

Quaisquer frutas ou verduras são importantes por causa do seu conteúdo
de vitaminas e minerais. As folhas de hortaliças verdes, entre outras, são
sumamente aconselháveis em razão de conterem vitamina A e ferro, assim
conto os tomates (frescos ou enlatados), graças a seu alto teor de vitaminas
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C e D. Saladas de hortaliças verdes e cruas são importantes, visto serem
ricas em vitamina C. As batatas, batatas doces, repolhos, legumes de raiz,
como, de resto, todos os vegetais, contribuem poderosamente para a boa
alimentação, devendo ser usados regularmente. Com efeito, se houver
necessidade de economizar na despesa com os alimentos, convém talvez dar
preferência aos legumes de raiz, por serem abundantes c baratos a maior
parte do ano.
Todas as variedades de frutas são aconselháveis, dependendo a escolha
principalmente do seu preço e existência. Certas frutas, tais como laranjas,
"rapffru.it, morangos, e melões, são as melhores fontes de vitamina C, e
portanto devem figurar generosamente no regime da gestante. Suco
fresco de laranjas e grapefruit pode ser substituído por suco enlatado, sem
que com isso se prejudique a quantidade de vitamina C tomada.
As hortaliças e frutas frescas, enlatadas, ou congeladas são úteis, indistintamente, dependendo o seu consumo da possibilidade de obtê-las.
ÓLEO DE FÍGADO DE BACALHAU OU OUTROS PREPARADOS CONTENDO
VITAMINA D

O

-J

A mãe deve tomar medidas para que durante a gravidez e o aleitamento
não lhe falte a vitamina D. Pode usar, para isso, óleo de fígado de bacalhau
ou outro preparado recomendado pelo médico. Em lugares onde há
pouco sol, é de grande importância administrar-se a vitamina D, devendo
os produtos que a contêm ser tomados em quantidade suficiente para
fornecerem diariamente 800 unidades internacionais da vitamina. O
rótulo de cada garrafa ou pacote de preparados contendo vitamina D
indica a quantidade de unidades contida em uma dada quantidade do
produto.
IODO
Para o crescimento e saúde normais, c preciso uma pequena quantidade
de iodo. P'altando esse elemento, a glândula tireóide pode hipertrohar-se
e formar papeira. Em certas regiões, a água e o solo estão desprovidos de
iodo, de modo que os alimentos que ali crescem possivelmente não oferecem
a quantidade necessária. Nessas regiões, deve-se, durante a gravidez,
adicionar iodo aos alimentos, para evitar a papeira tanto na mãe como na
criança. O sal de mesa iodado servirá para isso. O uso de iodo sob qualquer outra forma deve ser aconselhado pelo médico ou pelas autoridades
sanitárias.
REQUISITOS ALIMENTÍCIOS DIÁRIOS
Os requisitos alimentícios durante a gravidez serão satisfeitos tomando-se
diariamente os seguintes alimentos:

L-l_

Leite: Um litro.
Vegetais e frutas: Cinco ou seis porções (a mesma verdura ou fruta pode aparecer mais
de uma vez):
Batatas.
Um legume verde folhudo ou cenouras, aboborinha ou abóbora.
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Uma hortaliça ou fruta crua.
Uma fruta ou hortaliça rica em vitamina C.
Outra fruta ou hortaliça.
Produtos de cereais integrais, enriquecidos de vitaminas ou reforçados: Duas vezes.
Ovos: Um ovo.
Carne, galinha ou peixe: Uma vez. Fígado ao menos uma vez por semana. Queijo
ou feijão de vez em quando, em lugar de carne.
Vitamia D: Óleo de fígado de bacalhau ou outro preparado recomendado pelo médico.
Outros alimento::: De acordo com os requisitos individuais.
Agua: Fm abundância.

minada pelas necessidades do indivíduo, tomando-se em consideração o
seu estado de saúde, peso no início da gravidez, e atividades diárias.
A quantidade de sal comumente usada na preparação da comida é
suficiente, não devendo a gestante acrescentar sal à mesa. Em alguns
casos a quantidade de sal usada na cozinha deve ser diminuída e mesmo
eliminada. É preciso evitar carne e peixe salgados.

Mostra-se, no modelo que segue, como integrar esses diferentes alimentos
nas refeições diárias.

Por apropriada que seja a alimentação, a mãe e a criança não lucrarão
bastante se os alimentos não forem bem digeridos. Uma vida higiénica
e despreocupada, com bastante sol e ar livre, contribui eficazmente para
que a mãe colha os maiores resultados da alimentação. Ela pode achar
que quatro ou cinco refeições leves são mais satisfatórias que três abundantes, especialmente se, no princípio da gravidez, sentir náusea. Comer
demasiado, com pressa, ou com irregularidade é sempre prejudicial. Alguns alimentos são mais fáceis de ser digeridos que outros, devendo-se
abster cios que causem perturbação. No princípio da gravidez, se a mãe
sentir náusea, pode ser que as gorduras aumentem o mal-estar; nesse caso
ela deve comer menos por algum tempo. Comidas fritas ou condimentadas podern também indispor o estômago, convindo, durante esse período,
preparar os alimentos de outra maneira.
De vez em quando, a gestante é acometida do desejo intenso de comer
certos alimentos. Não há razão alguma para que não satisfaça esse desejo,
uma vez que o alimento não lhe faça mal e não tome o lugar de outros
mai? importantes.

10

ALIMENTAÇÃO E DIGESTÃO

MODELO DO MENU DE UM DIA PARA UMA SENHORA DE SAÚDE E
PESO NORMAIS

Este modelo de menu visa apenas indicar uma maneira pela qual a gestante pode obter diariamente os alimentos de que precisa:
Primeiro almoço

Frutas: Grapefruil, laranja, ou outra fruta rica em vitamina C.
Cereal: Dê-se preferência a cereais integrais ou reforçados.
Pão: Dê-se preferência a pão de farinha integral com manteiga ou margarina contendo
vitamina A.
Leite: Um copo, ou uma chícara de chocolate feito com leite. Pode tomar-se café, mas
este não deve substituir o leite.
Almâço

Carne: Boa quantidade de cprne magra.
Vegetais:
Batatas ou batatas doces.
Hortaliças verdes ou cenouras, aboborinha ou abóbora cozidas.
Verdura crua, que pode ser servida como salada.
Pão: Dê-sc preferência a pão de farinha integral com manteiga ou margarina contendo
vitamina A.
Sobremesa: Diariamente, uma sobremesa feita com leite ou frutas.
Leite: Um copo.

O REGIME E A ELIMINAÇÃO

O organismo da mãe não somente tem de fornecer alimento ao feto.
como também eliminar as escórias produzidas por ela mesma e pelo feto.
Visto como os líquidos contribuem para a ação dos intestinos, rins, e pele,
na eliminação desses resíduos, impõe-se que a gestante tome diariamente
água e outros líquidos em abundância. Se ela seguir as recomendações
dadas em relação ao regime dietético, não terá prisão de ventre, visto que
as frutas, legumes, e produtos de cereais integrais em abundância promovem
o bom funcionamento dos intestinos.

Jantar

Prato principal: Feito com ovos, ou queijo, ou leite, por exemplo, uma omelete, ou
arroz com queijo.
Legume: Cru ou cozido, ou uma salada, dependendo do que já foi servido em outras
refeições.
Sobremesa: Frutas frescas ou cozidas, com bolo simples ou biscoitos.
Leite: Um copo.

O REGIME E O PESO

Óleo de fígado de bacalhau ou outro preparado contendo vitamina D, segundo
as instruções médicas.

Como foi dito, se a gestante estiver de boa saúde e seguir um regime
apropriado, não serão necessárias modificações extensas de sua alimentação.
A quantidade de alimentos, em qualquer circunstância, deve ser deter-
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Um aumento excessivo de peso pode provir do excesso de alimentação.
Nesse caso convém em geral reduzir a quantidade total dos alimentos,
tomando-sc, porém, n precaução de ião reduzir a quantidade dos que são
essenciais. Não haverá prejuízo em reduzir os doces, massas, cereais
refinados, e pão branco.
Em certos casos, o aumei-to rápido de peso é devido a outras causas.
Todo aumento súbito é sinal de perigo, e deve ser prontamente notificado
ao médico.
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A limitação da quantidade de alimentos com o fim cie ciar à luz uma
criança pequena é perigosa.

que está acostumada podem ser demasiado violentos durante a gravidez,
podendo causar aborto. O golf pode ser praticado com moderação durante
a primeira metade da gravidez. Natação e banhos também são permissívcis durante esse período, se a água não estiver muito fria e não provocar
resfriados ou outras rcações prejudiciais; mergulhos e outras façanhas
aquáticas não devem ser permitidos. Andar a cavalo e jogar ténis são
proibidos, devendo-se evitar passear de automóvel por estradas acidentadas
ou por grandes distâncias. Guiar automóvel apresenta riscos adicionais, e
portanto deve ser praticado com moderação e cuidado. Longas viagens
de estrada de ferro ou de vapor podem causar aborto ou parto prematuro.
Evitem-se, portanto, quando não forem absolutamente necessárias.
Durante todo o período de gravidez deve fazer-se algum exercício sob a
direção do médico, mas nunca se deve chegar ao ponto de fadiga.
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EXERCÍCIO E REPOUSO
O exercício diário c importante para a saúde. A gestante deve passar
pelo menos duas horas diárias (mais se for possível) ao ar livre c ao sol, e
durante parte deste tempo deve fazer algum exercício, a não ser que os
serviços caseiros e outras ocupações a tenham cansado.
Durante a gravidez, devem evitar-se os exercícios violentos e trabalhos
pesados. E preciso evitar erguer ou mover objetos pesados. A maioria
dos maridos, com prazer, ocupar-se-ão dos trabalhos pesados durante este
período, se souberem que qualquer esforço demasiado pode prejudicar a
mãe e a criança.
Deve-se diminuir o exercício nas ocasiões cm que deveria ocorrer a
menstruação, pois há então mais perigo de aborto. Se a mulher grávida
marcar as datas no calendário, pode planejar com a devida atenção o
trabalho nesses períodos.
PASSEIOS E OUTROS EXERCÍCIOS AO AR LIVRE

A pessoa acostumada à vida ativa c ao ar livre, provavelmente não
precisará alterar seus costumes, mas deverá evitar os esportes fatigantes c
perigosos. Se, por outro lado, estiver acostumada à vida caseira, deverá
fazer regularmente exercícios fora de casa, começando, porém, com muita
moderação e prudência. Nos dias em que fizer bom tempo, andar é um
exercício aconselhável. A extensão do passeio dependerá de sua resistência
à fadiga. Pode ser de 3 quilómetros ou mais, se estiver habituada a andar;
mas se perceber que se cansa depois cie andar um quilómetro, não deve ir
tão longe na vez seguinte. O trabalho ligeiro de jardinagem é uma forma
boa c agradável de fazer exercício; mas não se devem começar trabalhos
que têm de ser terminados, mas sim os que representem uma diversão c
que possam ser suspendidos à vontade. Se o tempo estiver muito frio ou
tempestuoso, deve passear no terraço ou no quarto, com as janelas abertas.
Não há nada que substitua a vida ao ar livre. O sol, além de ser bom
para a saúde, é de especial importância para a gestante, por permitir ao
feto assimilar cálcio para a formação dos ossos e dentes. Ocupaç~es agradáveis ao ar livre fortalecem os músculos, estimulam as glândulas sudoríparas e outros órgãos que eliminam os resíduos do corpo, fazem bem à
circulação e ajudam a digestão e assimilação da comida. As paisagens e
os ruídos da natureza também acalmam os nervos cansados.
ABSTENÇÃO DE ESPORTES VIOLENTOS

Há uma tendência hoje cm dia, em vista do maior intr-, esse cia mulher
nos esportes, cie esquecer que a gestante, não obstante necessitar de exercício, tem de conservar as forças e não desperdiçá-las: Alguns esportes a

IMPORTÂNCIA DO AR FRESCO
Ar puro, dia e noite, é indispensável para todas as pessoas que querem
gozar boa saúde. Ninguém, porém, necessita mais de ar puro que a futura
mãe, que precisa de oxigénio para si e para o filho. Ela deve dormir com
as janelas abertas, ou ao ar livre, durante todo o ano. Nas salas, também,
(j ar deve ser sempre renovado e puro, mesmo quando o tempo estiver frio.
SONO E REPOUSO APROPRIADOS
Todas as gestantes devem dormir pelo menos oito horas durante a noite
e fazer uma sesta de uma hora durante o dia. É possível que pensem não
dispor de tempo para esse período de descanso, que é todavia essencial à
saúde durante a gravidez, permitindo-lhes fazer seu trabalho com mais
facilidade.
ROUPA
A roupa durante o período da gravidez deve ser suficientemente folgada
para que não impeça a respiração, a circulação, ou o aumento de volume
da criança. Deve cair dos ombros e não da cintura, e deve ser tão leve
quanto possível, mas sufficientemcnte quente no inverno. Deve-se usar
no inverno roupa suficiente para que se conserve bastante quente, pois é
importante não sentir frio. A quantidade de roupa necessária ao conforto pessoal depende da pessoa, do clima, da estação, e do aquecimento
da casa em tempo frio.
VESTIDOS
Os vestidos usados durante esse período podem e devem ser bonitos, e,
ao mesmo tempo, práticos. Devem ser feitos de modo a se adaptarem ao
aumento da cintura e das cadeiras e devem ser fáceis de vestir e tirar. Os
vestidos traspassados são muito convenientes por essas razões. Algumas
senhoras preferem um vestido com um paletó curto ou o uso de matinée,
sendo que nesse caso a saia deve ser presa a uma corpinho de modo a cair
dos ombros.
012738°—45
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PORTA-SEIOS

litro e meio, ela não está bebendo bastante líquido; se a cor for de âmbar
escuro, ela provavelmente não bebe bastante água. As condições mais
sérias dos rins não se podem reconhecer senão pela análise da urina.
Por essa razão, é importante que o médico faça esses exames regularmente.
O método de colher uma amostra de urina de 24 horas é o seguinte:
Use-se uma vasilha ou urinol com tampa, perfeitamente limpo e fervido.
Começando a uma hora conveniente da manhã, às 8 horas, por exemplo,
esvazia-se a bexiga e deita-se a urina fora. Põe-se no urinol, uma colher
de chá de cristais de ácido bórico para evitar a decomposição da urina.
Daí em diante esvazie-se a bexiga na mesma vasilha até a manhã seguinte
à mesma hora. Conserva-se a vasilha hermeticamente fechada e em lugar
fresco. Depois de medir a quantidade de urina, agita-se bem, enche-se
um vidro de uns 180 cc. de capacidade, tapa-se hermeticamente, rotula-se
com o nome da pessoa, a data, a quantidade emitida em 24 horas, e leva-se
em seguida ao médico.

Porta-seios podem ser usados de maneira a oferecer um suporte para os
seios, sem os apertar. Devem ser folgados na região do bico.
COLETE OU CINTA ABDOMINAL

Um colete cie maternidade ou cinta abdominal alivia a tensão nas costas
e, em geral, proporciona mais comodidade à mãe. O suporte abdominal
pode ser de duas camadas de fazenda, com pregas para ficar ajustado ao
abdómen.
LIGAS
Não se devem usar ligas circulares ou apertadas, pois embaraçam a
circulação. Podem usar-sc ligas laterais presas a um corpinho que cai
dos ombros, ou a uma cinta que descansa sobre as ilhargas, ou ainda
presas à cinta abdominal.
SAPATOS
Os sapatos devem ser cómodos e folgados, com saltos baixos e largos,
devendo-se abandonar os saltos altos, que são perigosos, não só porque
podem fazer tropeçar e cair, mas também porque alteram a posição
do corpo c impõem um esforço excessivo aos músculos das costas,
especialmente nos últimos meses da gravidez.
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BANHOS E CUIDADO DA PELE

Muitas senhoras sofrem de prisão de ventre durante a gravidez. Esta
tendência, que é devida à pressão do útero dilatado sobre os intestinos,
pode ser vencida por meio de hábitos higiénicos apropriados, uso abundante de líquidos, alimentos laxativos e exercícios regulares. Durante a
gravidez é muito importante evacuar pelo menos uma vez por dia, sendo
muito conveniente formar o hábito de fazê-lo à mesma hora diariamente.
Para isso, vai-se à privada à hora certa, mesmo que nem sempre se obtenha
resultado. E importante beber água em abundância. Um copo ao
levantar-se e outro ao dcitar-se farão bem. O regime deve incluir os
alimentos sugeridos à pg. 9.
Se, não obstante todas essas medidas higiénicas, a futura mãe sofrer de
prisão de ventre, o médico deve ser consultado, não se tomando remédios
nem lavagens sem seu consentimento.

Deve-se manter a pele constantemente em boas condições, especialmente durante a gravidez, época em que aumenta o trabalho dos
órgãos excretores, dos quais a pele é um dos mais importantes. Para
manter a pele em boas condições, deve tomar-se um banho geral diariamente. Uma fricção enérgica do corpo com toalha áspera, depois do
banho, estimula a circulação. O banho pode ser de esponja, de chuveiro
ou de banheira, sendo, porém, este último perigoso no fim da gravidez.
Um banho pela manhã, com água fria, é um estimulante muito eficaz, mas
a água morna é necessária para a limpeza escrupulosa da pele e, por isso,
devem-se tomar banhos mornos com sabão, duas ou três vezes por semana,
mesmo que se continue com o banho frio da manhã.
Durante o período da gestação desaconselham-se banhos muito quentes.
Se a gestante estiver acostumada ao banho frio diário, não há motivo para
que o abandone nessa ocasião, desde que se sinta bem disposta; mas é melhor que a água seja fresca e não fria.
Nunca se deve tomar banho de banheira quando começa o parto, o que
é perigoso, porque os germes contidos na água podem entrar pelo canal
genital e causar infecção puerperal. Há sempre certo perigo que ocorra tal
infecção, mesmo antes de começar o parto.

CUIDADO DOS RINS

CUIDADO DOS DENTES

Visto como os líquidos ajudam os rins a eliminar as escórias orgânicas
provenientes não só do organismo materno como também do do feto,
deverá a gestante beber bastante água e outros líquidos diariamente.
Para saber se os rins estão funcionando normalmente, deve ser medida
a quantidade de urina emitida durante 24 horas, tomar-se uma amostra e
levá-la ao médico para que ele a analise. Se a quantidade for menos de

A responsabilidade da mãe pelos dentes da criança começa muito antes
do nascimento desta. Os dentes começam a formar-se pouco mais ou
menos três meses depois da gravidez. Ao nascer, já se encontram nas
maxilas todos os vinte dentes da primeira dentição, cuja qualidade assim
como a conformação das maxilas são determinadas, em grande parte, no
período prenatalício. Mais tarde, se a criança tiver a ventura de ser

CUIDADO DOS INTESTINOS
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amamentada ao seio, tudo estará encaminhado para que tenha dentes
regulares e bem espaçados. A amamentação também contribui para
fortalecer os músculos maxilares e alargar a arcada dentária. As substâncias para a formação dos dentes são os sais minerais (cálcio e fósforo) e
certas vitaminas, elementos esses presentes no leite, ovos, legumes frescos,
frutas, e grãos integrais incluídos no regime da mãe. O feto toma-las-á do
corpo desta, se as não encontrar nos alimentos que ela come. O sol e o
óleo de fígado de bacalhau ajudam a assimilação dessas substâncias alimentícias apropriadas aos dentes e ossos da criança.
O antigo provérbio americano "por cada filho um dente" mostra que,
no passado, as mães nío s^ alimentavam como convinha, pois é muito
certo que em caso de escassez ou má scleção de alimentos, é a mãe a
primeira a sofrer. Se ela, porém, seguir o regime apropriado e se entregar
aos cuidados de um bom dentista, não se lhe aplicará o antigo provérbio.
É verdade, sem dúvida, que durante a gravidez ou imediatamente
depois, os dentes da mãe serão especialmente afetados por qualquer deficiência alimentar sendo, por isso, muito suscetíveis à cárie. Por esta razão é
indispensável que toda senhora, logo que se sinta grávida, consulte um
bom dentista, submetendo-se a tratamentos de obturação e extração que
sejam necessários, inteirando-se das medidas higiénicas a tomar com referência à boca. Além disso, os dentes devem ser escovados depois de cada
refeição, passando-se-lhes a escova, não transversalmente, mas de baixo
para cima, isto é, da gengiva para a ponta dos dentes. Depois se enxágue
bem a boca.
CUIDADO DOS SEIOS
Amamentar o filhinho é o privilégio e o primeiro dever da mãe. O
leite materno é o alimento natural da criancinha. É de fácil assimilação,
económico, limpo e conveniente. A amamentação materna proporciona
à criança maiores probabilidades de viver, e de desenvolver-se constante e
normalmente.
Como preparação para essa função, todas as medidas higiénicas já
expostas desempenham papel importante. A mãe pode prestar sua colaboração nesse sentido, procurando manter os seios no melhor estado
possível. O uso de roupa folgada dá-lhes espaço suficiente para se desenvolverem; um porta-seios apertado pode ser prejudicial, por impedir a
circulação. Os seios e os bicos talvez necessitem de cuidado especial. O
médico deve examiná-los para ver se é preciso fazer algum tratamento
especial. Se se notarem escamas secas nos bicos, não se tirem; mas se
unte cuidadosamente a região com alguma pomada (coldcream), à noite,
para amaciar a crosta que, provavelmente, sairá no banho. Se a pomada
não a amolecer, consulte-se então o médico, que dará as instruções necessárias.

HIGIENE DA GRAVIDEZ

17

RELAÇÕES SEXUAIS DURANTE A GRAVIDEZ
As relações sexuais durante os primeiros meses da gravidez constituem
causa frequente de aborto. O perigo aumenta se o ato tiver lugar na ocasião
cm que ocorreriam as menstruações que foram eliminadas pela gravidez.
Durante os dois últimos meses não se deverá permiti-las pois podem provocar parto prematuro. Se se praticarem relações sexuais pouco antes do
parto, pode sobrevir infecção com consequências muito graves, convindo,
portanto, limitá-las aos primeiros sete meses, evitando-as completamente
durante os últimos dois meses, como também durante as primeiras seis semanas que se seguirem ao parto.
HIGIENE MENTAL
Nos capítulos anteriores se indicou a maneira de se conservar em boas
condições físicas para que seja sadio o recém-nascido. A saúde mental,
porém, é igualmente de suma importância. Confiança em si própria,
contentamento, alegre expectativa do novo ser que terá de criar, e a alegre
aceitação dessa responsabilidade são sinais de bom equilíbrio mental.
A mãe conservará este equilíbrio com mais facilidade se trabalhar em
conjunto com o marido, para tornar seu lar propício à criação do filhinho.
O futuro pai pode colaborar, mostrando-se disposto a ajudar, esforçando-se
por ser atencioso e aprendendo a conter-se, quando voltar à casa irritado,
depois de um dia de trabalho árduo. A gravidez não é moléstia, mas sim
a "natureza sobrecarregada", e a tensão pode traduzir-se em desequilíbrio
nervoso, se houver discórdia em vez de paz na família. Há muitas cousas
que os pais deveriam discutir e resolver, como a conveniência de ser a criança
amamentada ao seio, o que aumentará a probabilidade de viver e ser sadia;
o ensino de bons hábitos desde o nascimento; ação conjunta, como é
justo, para ensinar-lhe bons costumes e proporcionar-lhe um lar em que
exista felicidade e harmonia.
Como deverá a mãe passar o dia afim de, chegando o esposo após o
trabalho, passarem momentos tranquilos e felizes? Duas ou mais horas
passadas ao ar livre e ao sol são benéficas, tanto mental como fisicamente, e
sê-lo-ão muito mais se não forem perturbadas por afazeres e lidas doméstica s,
e pela emoção de saber que terá de terminá-los a tempo. Talvez a necessidade dessas horas de liberdade a façam descobrir alguma maneira de executar as tarefas diárias com economia de energia e tempo, permitindo-lhe
gozar da hora da sesta ou repouso, assim como de algum tempo ao ar livre.
Recreações que não a cansem são indispensáveis ao seu bem-estar.
Os peores inimigos da saúde mental (e não ha saúde física sem saúde mental)
são a preocupação, a nervosidade e o temor. A mãe não se deve preocupar
de sentir alguma dor sem explicação, mas deve referir esse fato ao médico, o
qual lhe indicará a maneira de a aliviar ou de lhe eliminar a causa. Nem
a gestante, porém, nem suas amigas devem pensar ser a gravidez sinónimo
de invalidez. A mulher-mãe deve nutrir orgulho, e não tornar-se objeto
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de comiseração. Acima de tudo não deve ter receios, nem em relação a si
nem em relação ao filhinho.
Teme-se às vezes que os filhos fiquem com "sinais de nascença" ou "impressões maternas." Por "impressão materna" entende-se um defeito que o
filho possa ter, em virtude de algum estado mental prejudicial da mãe.
Em outras palavras, acha-se difundida a crença de que se a mãe sofrer um
acidente, presenciar alguém ferir-se, ou vir alguma cousa que lhe repugne
em excesso, a criança nascerá "com sinal." No entanto, não existe nenhuma relação entre o sistema nervoso da mãe e o da criança por nascer,
e as supostas "impressões maternas" são absolutamente absurdas. Quando as crianças apresentam "sinais" ou deformidades, estas, na maior parte
dos casos, já existiam desde as primeiras semanas da gravidez, e, em geral,
antes mesmo de a mãe saber que estava grávida.
A mãe pode prejudicar o filho, contudo, se não regularizar sua vida, física
e mental, de maneira a garantir melhor saúde e felicidade, tanto para si
como para a criança. A nervosidade e o temor podem contribuir para
impedi-la de amamentar o filhinho. Sistema nervoso equilibrado, tranquilidade mental, e o ardente desejo de criar o filhinho a ajudarão a conseguir os melhores resultados. Não é demasiado frisar mais uma vez não
ser a gravidez moléstia, mas, muitas vezes, o caminho para melhor saúde.

Parto em Casa ou na Maternidade
Mais e mais dão-se os partos na maternidade. Preferindo-se ir à maternidade, deve-se ter certeza de que esta está aparelhado para casos .obstétricos e pode separá-los dos casos mórbidos, sem o que não ofereceria
vantagem sobre o lar. Uma maternidade bem montada e dirigida é
preferível à casa da parturiente. Talvez seja mais barato! O hospital é
muito mais conveniente, e, se surgir alguma complicação, oferece maiores
garantias, tanto para a mãe como para a criança. Em muitos lugares não
há maternidade suficientemente próxima, não tendo a parturiente ou,tro
remédio senão dar à luz em casa. Por meio de um exame cuidadoso o
médico em geral pode determinar, por volta do oitavo mês, se o parto será
normal ou não. Se esperar um parto anormal, ou se houver dúvidas sobre
o caso, providenciará para que a parturiente vá à maternidade próxima e
melhor. O parto pode ser mais simples do que se esperava; mas é muito
melhor ir a uma maternidade, ainda que desnecessariamente, do que dar
à luz em casa com consequências desastrosas.
Os preços das maternidades variam de lugar para lugar. Se se contratar
uma enfermeira particular, o custo será mais elevado, pois seu ordenado
não está incluído na conta da maternidade. Será sempre conveniente
chegar de antemão a urn acordo sobre as despesas do médico, da maternidade e da enfermeira.
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MÓVEIS E ARTIGOS NECESSÁRIOS

Móveis e Artigos Necessários
Existem diferenças entre as maternidades no tocante à roupa dos recémnascidos, preferindo alguns fornecê-la enquanto a criança estiver no hospital, e exigindo outros que a mãe a forneça. Em geral, a única roupa que
a mãe tem de fornecer é a que a criança veste ao deixar o hospital. Por
ser diferente o regulamento dos hospitais, convém indagar quais os artigos
que devem ser levados para o recém-nascido e para a mãe. Os hospitais
às vezes fornecem camisolas de dormir, peignoirs, e chinelos, mas a mãe
naturalmente terá sempre escova de dentes, pente, escova de cabelo e outros
artigos de toucador.

Cama preparada pela enfermeira visitante para o parto em casa
O QUARTO DO PARTO E SEU MOBILIÁRIO
O quarto destinado ao parto, se houver possibilidade de escolhê-lo,
deverá ser o mais tranquilo da casa, e se for batido pelo sol, tanto melhor.
É desejável também que esteja nas proximidades do quarto de banho.
Quanto à. cama, melhor é que seja de solteiro, colocada de maneira a
poder ser abordada de ambos os lados. Se a cama for baixa, deverá ser
20
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levantada com calços para que o colchão fique a 75 centímetros do chão.
Esta disposição ajudará muito o médico durante o parto e facilitará mais
tarde os serviços de enfermagem. Tábuas, colocadas transversalmente, por
baixo do colchão ou das molas, evitam que o leito afunde, e são muito
práticas durante o parto. A cama deve estar em um lugar bem claro de
dia e bem iluminado de noite. Seria útil ter duas mesas pequenas; mas,
se não as houver, duas cadeiras e a tábua de engomar também servem.
Não é preciso tirar as cortinas, mas é necessário retirar todos os móveis
desnecessários e os tapetes.
ARTIGOS NECESSÁRIOS PARA A MÃE
Os artigos necessários para o parto em domicílio variam consideravelmente, segundo os recursos da mãe. Convém ter à mão, os artigos contidos
na seguinte lista, embora alguns deles possam ser omitidos.
1 y^ metro de forro de borracha de 90 centímetros de largura, ou l % metro de oleado
branco para proteger o colchão.
4 lençóis e 4 fronhas.
1 cobertor para receber o recém-nascido (um pedaço de cobertor limpo de l metro
quadrado ou uma toalha de banho macia).
4 almofadas de maternidade. Para fazê-las, abram-se 12 folhas de jornal e cubram-nas
com pano macio embainhado. É melhor acolchoa-las com uma camada de 5 centímetros de algodão hidrófilo, o qual, se ficar muito caro, pode ser suprimido. Passemse as almofadas com um ferro bem quente de maneira que fiquem chamuscadas,
dobrem-se com a parte de cima para dentro, e guardem-sa dentro de uma fronha
limpa.
Jornais em abundância.
Meio quilo de algodão hidrófilo.
.
2 bacias esmaltadas de 25 cm. de diâmetro.
2 baldes com tampa. (Depois do parto podem servir para depositar as fraldas.)
l comadre.
l panela com asa (com capacidade de 2 litros).
l tesoura.
l peça de cadarço estreito de algodão ou um pedaço de barbante de aleodão, para
atar o cordão umbilical.
120 gramas de sabão desinfetante.
120 gramas de cristais de ácido bórico.
Sabonete brando.
l tubo de vaselina branca pura.
l pêra de borracha para clisteres, ou irrigador de 2 litros, com cânula para o reto.
1 bolsa de água quente.
2 tubos de vidro para se tomar água.
2 dúzias de alfinetes de fralda pequenos»
2 dúzias de alfinetes de fralda grandes.
2 escovas para unhas, duras e baratas.
2 paninhos de banho.
l dúzia de toalhas de mão.
3 camisolas de dormir (bastante decotadas, ou de abrir na frente, para permitirem que se
amamente).
l par de meias brancas.
10 metros de gaze para fazer panos higiénicos, tampões, e ataduras cirúrgicas.
612758°—45
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Um balde com tampa para as fraldas sujas. Podem-se comprar baldes esmaltados
feitos especialmente para esse fim, mas qualquer balde que não enferruje e que
tenha uma tampa justa servirá. As fraldas podem ser fervidas nesses mesmos
baldes.
UTENSÍLIOS PARA A AMAMENTAÇÃO
2 mamadeiras para água e suco de laranja.
2 tampas para as mamadeiras.
2 bicos.
Um vidro tampado para as tampas e bicos fervidos.
Um vidro para as tampas e bicos servidos.
Caldeirão, com tampa, para esterilizar as mamadeiras, tampas e bicos.

3e se não puder amamentar a criança ao peito, mais outros artigos
serão necessários para preparar e dar a mamadeira. Contudo, só convém
comprá-los quando forem precisos. Tendo-se à mão os artigos acima
mencionados, e mais uma vasilha e uma chaleira (ou duas vasilhas), e uma
colher de chá e outra de servir, poder-se-á preparar e dar a mistura láctea
por uns poucos dias, até se comprarem os outros artigos necessários.
OUTROS ARTIGOS ÚTEIS
Banheira de folha de Flandres, folha esmaltada, ou borracha. Nas primeiras semanas é
muito prático ter uma bacia.
Mesa sobre a qual se banha e veste a criança.
Cómoda ou toucador.
Bandeja para os artigos de toucador.
Mesa para os artigos de toucador. (Podc-se usar uma prateleira ou o parapeito da.
janela.)
Balança infantil (rjalança romana).
Cesto para roupa suja.
Biombo para proteger a criança de correntes de ar.
Termómetro de parede.
Aparelho aquecedor para o quarto do pequeno.
Ventilador elétrico.
Cadeira de braços baixa para a mãe usar para amamentar o filho.
Armação de arame própria para enxugar as roupas de lã.

Incómodos Usuais da Gravidez
NÁUSEA E VÓMITOS
As náuseas, com ou sem vómitos, constituem um dos incómodos comuns
do princípio da gravidez (da quarta até a duodécima semana). Ocorrem
mais comumente de manhã, e por isso têm o nome de "enjoo matinal."
Muitas vezes, porém, aparecem de tarde e mesmo à noitinha. Muitas
senhoras desconhecem por completo esse incómodo. Sc os vómitos deixarem de ser ocasionais e leves, deve consultar-se imediatamente o médico.
Seis pequenas refeições ao dia, em vez de três, aliviam um pouco a náusea.
Também é bom comer alguma cousa antes de levantar-se, como torradas
ou bolachas. Não havendo tratamento satisfatório para todas as senhoras,
o médico indicará o que se aplica a cada caso individual.
AZIA
Muito a miúdo, durante a gravidez, a gestante queixa-se de uma sensação
acre na garganta, produzida por eructações azedas. Se a azia durar muito,
deve consultar-se o médico.
VARIZES E HEMORRÓIDES
v

A medida que passam as semanas, o entumecimento do útero vai comprimindo cada vez mais os vasos sanguíneos da parte inferior do abdómen,
e, em muitos casos, as veias da perna aparecem como linhas azuladas, ao
que se dá o nome de varizes. Mais tarde, à proporção que aumentam,
podem causar sensação de calor ou prurido nas pernas. Se os sintomas
forem ligeiros, não é necessário tratamento algum. Se se acentuarem,
pode sentir-se alívio, deitando-sc por uma hora de manhã e por outra hora
à noite, com as pernas lavantadas ou abertas. A atenção do médico deve
ser dirigida para as varizes, e ele aconselhará o tratamento necessário.
Quando as varizes aparecem no reto, chamam-se hemorróides. Estas
também são causadas pela pressão, e, se causam incómodo, o médico deve
ser avisado para que indique o tratamento a seguir.
CAI MERAS NAS PERNAS
Caimbras nas pernas, comuns na posição deitada, podem ocorrer durante
toda a gravidez, mas, em geral, aparecem durante e segunda metade da
gestação. Consegue-se alívio com uma massagem branda nas pernas, ou
.dobrando o pé para cima, na articulação do tornozelo.
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AFROUXAMENTO DAS JUNTAS DA PELVIS
Enquanto progride a gravidez as três articulações que formam a bacia
pélvica, duas atrás e uma na frente, distendem-se muitas vezes de tal
maneira que ocasionam fortes dores nas pernas. Uma cinta abdominal,
como foi recomendado na página 14, aliviará muito essa condição.

Complicações da Gravidez
TOXEMIA

LEUCORRÉIA
A leucorréia (flores brancas) é um corrimento branco da vagina. É
incómoda muitas vezes, mas quase nunca grave. O médico deve ser consultado quanto ao tratamento. Não se devem fazer lavagens vaginais de
espécie alguma, a não ser por conselho do médico.

Se a saúde da gestante não for perfeita, pode sobrevir um estado de
intoxicação ou envenenamento, que será mais ou menos grave, tanto para
a mãe como para o filho. Alguns dos sintomas mais comuns são:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Vómitos intensos ou persistentes.
Repetidas dores de cabeça.
Tonturas.
Inchação do rosto, das mãos, e das pernas.
Perturbação da vista ou manchas diante dos olhos.
Ardor, especialmente na boca do estômago.

A presença de um ou mais destes sintomas não denota necessariamente a
existência de toxemia, visto que em muitos casos pode-se eliminar facilmente
a causa da perturbação, sem dar tempo a que se produzam consequências
graves. Mas, sempre que se observem tais sintomas, deve chamar-se a
atenção do médico, a quem também se deve enviar, sem perda de tempo,
uma amostra da urina. Procedendo-se assim, informando o médico imediatamente, evita-se que a toxemia produza resultados sérios.
Há, infelizmente, entre as senhoras grávidas, a tendência de considerar
algumas dessas perturbações como acompanhamento necessário da gravidez.
Nem dores, nem mal-estar, que possam ser remediados por tratamento
especial, devem ser tolerados durante a gravidez, ou em qualquer outra
ocasião. Não há fundamento algum no antigo conceito que dizia que
"gravidez com mazelas é gravidez menos perigosa." Se a gestante seguir
certas regras de higiene, não terá razão para temer a toxemia, e estará em
melhores condições para suportar as pesadas exigências da gravidez e do
parto. Ela deverá:
(1) Entregar-se aos cuidados de um médico competente.
(2) Consultá-lo regularmente, pelo menos uma vez por mês, durante os
primeiros seis meses; depois, de duas em duas semanas ou com
mais frequência, e semanalmente nas últimas quatro semanas da
gravidez.
(3) Verificar regularmente a pressão arterial.
(4) Pesar-se com regularidade e anotar o peso para o poder comparar
nas visitas subsequentes.
(5) Fazer examinar a urina nas visitas médicas.
(6) Tomar medidas para evitar a prisão de ventre.
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(7) Comer a quantidade apropriada dos alimentos recomendados na
seção que se refere ao regime, à pg. 6; evitar a alimentação
excessiva, e o sal em demasia.
(8) Beber diariamente oito copos de líquido.
(9) Fazer exercício diário ao ar livre, mas sem se fatigar.
(10) Manter todos os cómodos da casa bem ventilados de dia e de noite.
(11) Tomar um banho diário.
(12) Usar roupa leve, mas quente e cómoda.
(13) Dormir pelo menos durante 8 das 24 horas, repousar durante o
dia, e não se fatigar.
(14) Informar o médico de todas as doenças agudas, especialmente
resfriados, dor de garganta, e tosse persistente.
(15) Ir ao dentista no princípio da gravidez.
(16) Pôr o médico ao corrente de qualquer sintoma desagradável.
ABORTO
A palavra aborto é geralmente usada para indicar o nascimento da
criança antes de possuir ela o desenvolvimento necessário para viver independentemente, isto é, antes do fim do sexto mês da gravidez. Entre as
muitas causas que concorrem para o aborto contam-se: trabalho pesado
(como lavar roupa, varrer, levantar ou empurrar móveis ou objetos pesados),
trabalhar com máquina de costura de pedal, ou outra forma de trabalho
fatigante, exercício intenso e diversões que agitam o corpo (como danças,
patinação, ténis, golf, equitação, alpinismo), solavancos ao passear de
automóvel por más estradas, ou viagens prolongadas de trem ou navio.
O aborto pode também ser produzido por alguma enfermidade orgânica
da mãe, algum defeito na posição do útero, alguma anomalia da membrana
que o reveste, ou por relações sexuais (veja-se à pagina 17). O exame
microscópico dos tecidos provenientes do aborto dos primeiros meses tem
revelado, em muitos casos, haver sido ele devido ao desenvolvimento defeituoso do feto, tornando-se o aborto, nesta conjuntura, o expediente de
que lança mão a natureza para pôr fim a uma gravidez que não poderia
ser bem sucedida. Nem sempre é possível descobrir-lhe a causa, podendo
ele repetir-se. Muitos, porém, têm sido evitados por meio de vários
medicamentos. Constatando nova gravidez, a senhora que já tenha sofrido
abortos deve consultar imediatamente o médico, para que este possa iniciar
qualquer tratamento que julgar conveniente. Se já sofreu um aborto, a
permanência prolongada no leito será o meio mais eficaz para impedir
sua repetição.
A sífilis é muitas vezes a causa dos abortos, mas não se provou ainda que
os ocasione nos primeiros dois meses da gravidez.
Toda senhora que tiver tido abortos ou partos prematuros com filhos
mortos, deve submeter seu sangue à reação de Wassermann, ou outra
análoga, para determinar se tem sífilis. Essa prova deve formar parte do
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exame completo a que toda gestante deve submeter-se, sendo ela da mais
alta importância no caso de já se haver verificado aborto, cuja causa não
pôde ser determinada. O sangue para este exame é facilmente extraído do
braço. Se se descobrir que a mãe tem sífilis, deve ser iniciado o tratamento imediatamente e continuado sistematicamente durante a presente
gravidez e as futuras. Se receber tratamento apropriado, a mãe sifilítica
dará à luz uma criança sã.
Aos primeiros indícios de hemorragia ou dores abdominais, a mãe deve
ir imediatamente para a cama e chamar o médico. Se não puder consultá-lo, fique perfeitamente quieta na cama por 48 horas, depois que a
hemorragia parar ou a dor tiver cessado. Um aborto dentro das primeiras
seis semanas pode ser confundido com uma menstruação excepcionalmente
forte.
O que sucede é que a placenta e as membranas que rodeiam o feto se
desprenderam do útero. Se o desprendimento é ligeiro, completo repouso
na cama pode impedir que se agrave. Mas se, pelo contrário, uma grande
parte das membranas se tiver desprendido do útero, a separação completarse-á e o feto é expelido. Somente depois da décima segunda ou da décima
quarta semana de gravidez é que a ligação entre estas membranas e o
útero se torna firme; por isso, é durante as primeiras semanas que o aborto'
tem mais probabilidades de sobrevir.
Há perigo, por ocasião do aborto, de que partes das membranas fiquem
presas ao útero e não sejam expelidas. Para se descobrir se isso sucedeu,
é importante que o médico esteja presente e que toda a matéria expelida
seja guardada para lhe ser mostrada.
O aborto mal cuidado pode levar à perda completa da saúde; mas o espontâneo, devidamente tratado, não terá consequências. Por outro lado o
provocado pode produzir infecção e morte. É absurda a ideia de ocultar
a ocorrência de aborto, sendo muito perigoso privar-se, por esse motivo,
dos cuidados e do tratamento necessários. Esse tolo preconceito talvez
provenha da associação de ideias com os abortos criminosos cujos resultados são, em geral, sérios e muitas vezes fatais. São muitas, porém, as causas
de aborto, o qual, muitas vezes, é inevitável. Deve-se pois tratá-lo como
as demais enfermidades, tomando-se as melhores medidas destinadas a
conservar a saúde da mãe.
HEMORRAGIAS DA GRAVIDEZ
A hemorragia, ou aparecimento de sangue provindo da vagina de uma
mulher grávida, exige imediata investigação, pois é uma ocorrência que
não se dá nos casos normais. Pode ser um sinal muito grave, especialmente se ocorrer na última metade da gravidez, e deve sempre considerarse sério, até que o médico, após um exame cuidadoso, verifique o contrário.
Apenas note o primeiro sinal de sangue na vagina, recolha-se a gestante
ao leito e chame o médico imediatamente, não devendo, sob pretexto'

"

30

HIGIENE DA GRAVIDEZ

algum, ficar de pé e cuidar da casa. Não é demais frisar que a hemorragia
vaginal em uma senhora grávida é anormal e pode representar complicação
muito séria. A responsabilidade do caso, quando ocorre hemorragia, cabe
a duas pessoas: (1) à doente, que deve avisar o médico imediatamente; e
(2) ao médico que deve atender sem demora, .determinar a causa da
^hemorragia, e administrar o tratamento indicado.

Nascimento da Criança
Ao terminar os nove meses de desenvolvimento no útero, a criança
nasce, chamando-se parto ao ato do nascimento. Este é natural, não
obstante ser doloroso e fatigante, e deve terminar normalmente, ficando
tanto a rnãe como a criança no gozo de saúde. O feliz desenlace depende,
-em geral, dos cuidados recebidos pela mãe durante a gravidez, de encontrar-se nas mãos de um assistente competente, que compreenda a necessidade do asseio perfeito e empregue todos os meios ao seu alcance para
•conseguí-lo.
PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS
A profilaxia da infecção puerperal consiste no cuidado meticuloso que
devem observar todos os que ajudam de qualquer forma, a cuidar da parturiente, para impedir que todos os objetos que não estejam absolutamente
limpos, a toquem. A febre puerperal é uma doença em grande parte
evitável, por serem bem conhecidas as suas causas e os meios de impedi-la,
e todas as parturientes, bem como suas famílias, têm o direito de exigir
toda a proteção. Nenhum médico que tenha amor próprio e respeito à
sua reputação profissional, deixará de tomar todas as precauções contra
essa horrível enfermidade. A parturiente pode auxiliar, tendo prontas e
à mão, roupas de cama, toalhas limpas e artigos esterilizados. Tanto ela
como a família e a enfermeira devem estar preparadas de todos os modos,
para ajudar os esforços do médico nesse sentido.
O médico experiente insiste em raspar o cabelo do púbis da parturiente.
Essa raspagem é uma proteção para a parturiente e contribui consideràvelmente para evitar a infecção. O médico poderá calcular o momento em
•que nascerá a criança, por meio de exames retais, e a parturiente não deve,
•de maneira alguma, opor-se a esses exames. Os exames vaginais durante o
parto, por cuidadosos que sejam, sempre encerram certo perigo.
O PARTO
O trabalho de parto divide-se em três períodos: o primeiro é o da dilatação do colo do útero; o segundo é o do nascimento propriamente dito; e o
terceiro é o do desprendimento e expulsão da placenta e das membranas.
O primeiro período é o mais prolongado e fatigante para a parturiente.
Nesta ocasião, o colo do útero, que mede a princípio cerca de meio centímetro, tem de se alargar até atingir 9 a 10 centímetros, afim-de permitir
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a passagem da criança. Esse período, que perdura algumas horas, é
muito incómodo para a parturiente, a qual não pode avaliar, por si mesma,
o progresso feito. As dores do parto podem começar no abdómen ou nas
costas. A princípio podem sobrevir de meia em meia hora, ou de hora em
hora, ou mesmo com a diferença de poucos minutos. As dores vêm com
intervalos cada vez mais curtos e com violência cada vez maior, à medida
que se vai dilatando o colo do útero. Às vezes a bolsa de água (saco amniótico), que envolve a criança, rompe-se antes de começar o parto. No
momento em que começa o parto propriamente dito, ou pouco depois,
pode haver ligeiro corrimento, com um pouco de sangue, mais comum no
primeiro parto que nos subsequentes. Não se pode julgar do adiantamento
do parto, somente pelo corrimento mencionado, mas sim pela regularidade
frequência, e intensidade das dores, que são os característicos principais.
Afim de se distrair, durante o período de dilatação, a parturiente pode
ocupar-se da maneira que quiser: sentando-se, deitando-se, passeando ou
mesmo dormindo, se puder. Deve avisar a enfermeira e o médico, logo
que esteja convencida da periodicidade das dores, ou se notar algum corrimento de água antes de começarem as dores, ou ainda se observar algum
corrimento sanguíneo. Como o medico não pode acelerar a evolução
desta fase, não é necessaário que permaneça continuamente ao lado
da parturiente, mas deve ficar de prontidão e de modo a poder acudir
imediatamente. Não se deve dar lavagem ao começar o parto a não ser
que o médico o aconselhe. Se a parturiente tiver fome, poderá tomar alimento leve, em geral limitado a líquidos. Logo que chegue, o médico se
encarregará de todos os detalhes.
A cama deve estar pronta e o colchão protegido com borracha, oleado, ou
várias camadas de jornais. Transversalmente à cama, debaixo das ilhargas
da parturiente, coloca-se um lençol dobrado, pregado com alfinetes, que,
terminado o parto, será retirado, ficando a parturiente em leito limpo e
seco.
Se o parto se der no hospital, a parturiente deve estar preparada para
transportar-se para lá, logo que comecem as dores regulares. Levará consigo uma maleta preparada com antecedência, contendo roupa da noite,
artigos de toucador, chinelas, peignoir, etc., e as roupas para o primeiro
uso da criança.
A segunda fase do parto, que corresponde ao nascimento propriamente
dito, é muito mais curta que a primeira. Em via de regra, é menos fatigante para a parturiente, pois à medida que sobrevêm as dores, os músculos
empurram a criança pelo canal genital e a mãe sente que pode ajudar,
fazendo esforço. A bolsa de água rompe-se, em geral, quando começam
as dores nessa fase, não tardando então a aparecer a criança. No caso de
a bolsa romper antes, como às vezes sucede, diz-se que parto é seco, e pode
prosseguir mais lentamente. Ao médico compete decidir se as dores do
parto devem ser atenuadas ou amortecidas com o emprego de analgésicos.
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Depols de nascida a criança, tem inicio a terceira fase, constituída pela
separação e expulsão das secundinas, isto é, da placenta e das membranas,
.sendo que aquela unia o corpo da criança ao da mãe durante a gestação'
Essa terceira fase leva, em geral, meia hora. As dores tardias são as que
sobrevêm imediatamente depois do esvaziamento do útero, e devem-se
Às contrações naturais das fibras musculares. Estas dores geralmente são
sentidas menos no primeiro parto que nos subsequentes.

SITUAÇÕES IMPREVISTAS

Situações Imprevistas
Sucede algumas vezes que a criança nasce antes da chegada do médicoou da enfermeira. Isto acontece quando o parto começa antes do tempoesperado, ou o médico se encontra distante. Em situação semelhante,
é necessário que a parturiente e a família saibam o que fazer.
O quarto deve estar em ordem, e a cama recentemente feita. O colchão
deve estar protegido com borracha, oleado, ou com uma camada de jornais e um lençol dobrado, colocado transversalmente na cama como se
explicou anteriormente na página 32. As partes genitais externas da
, mãe devem ser lavadas e raspadas. As ataduras esterilizadas, ainda nos. pacotes, devem estar à mão. Uma grande chaleira de água deve ser
1
fervida, esfriada e conservada sem ser destampada. A tesoura para cortar
o cordão umbilical deve ser fervida por dez minutos e guardada sem que
se lhe toque.
Entretanto, se o trabalho de parto adiantou rapidamente, e as dores
voltam de cinco em cinco minutos, ou se se tiver rompido a bolsa de água,
a parturiente deve ir para a cama, onde ficará deitada de costas, com as
pernas dobradas e os joelhos afastados. (Se o médico estiver presente,
talvez indique outra posição.) Quando sentir dores, a parturiente deverá
espremer unicamente quando disso tiver desejo. A assistente, então,
colocará sob as cadeiras da parturiente uma das almofadas ou acolchoados,
após haver desinfetado perfeitamente as mãos, esfregando-as por dez
minutos com escova e bastante sabão, em mais água quente. A assistente
sentar-se-á junto da parturiente, sem a tocar até que nasça a criança.
Depois de aparecer a cabeça desta, se as faces se tornarem arroxadas e
escuras, deve-se dizê-lo à mãe, para que faça maior esforço e comprima
com ambas as mãos o abdómen, enquanto a assistente segura a cabeça da
criança e a vai puxando para baixo, sem parar, mas com toda a delicadeza.
Dentro de pouco, a criança estará fora.
Logo que a criança nasce, a pessoa que assiste ao parto, deve agarrá-la
pelos pés com uma mão para deixar escorrer o muco da garganta, tendo,
porém, cautela para não distender o cordão umbilical. Em seguida,,
limpará os olhos, nariz e boca do recém-nascido, segundo se descreve na
seção Primeiros Cuidados com o Recém-nascido, à pg. 36. Para estimular a
sua respiração, poderá lhe esfregar as costinhas, de cima para baixo, com
os dedos. Se não respirar e chorar logo, poderá lhe dar umas palmadinhasnas nádegas ou nos pés. Evitem-se medidas muito enérgicas para fazê-lorespirar. Logo que chore, deverá ser deposto junto à mãe, afim de não se
esticar o cordão umbilical, mas tendo muito cuidado para o não asfixiar,,
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nem permitir que as secreções do parto lhe toquem no rosto. A assistente
então atará o cordão duas vezes, uma a 5 centímetros do umbigo e outra
a 10 centímetros, usando as peças de cadarço estreito ou cordão, previamente esterilizados. O cordão umbilical é então cortado à tesoura, entre
as duas ataduras. Sairá um jorro de sangue, mas a hemorragia cessará
imediatamente, se o cordão estiver bem atado. Se a hemorragia do
umbigo não parar, deve se atar de novo mais próximo do umbigo, sem
tocar na primeira atadura. O curativo do cordão umbilical deve ser
feito em seguida, e a criança deve ser coberta com um cobertor leve, quente
e macio, e levada para um lugar seguro, e conservada quente, enquanto
se passa a cuidar da mãe.
O desprendimento da placenta e membranas tem lugar dentro de 10 a
30 minutos. Algumas vezes leva duas horas, mas o curso deste processo'
não deve ser acelerado, a não ser que o médico assim o decida. Algumas
vezes a mãe pode ajudar, espremendo como durante o parto; mas a nãoser que tenha chegado o médico ou a enfermeira, é melhor deixar que a
expulsão se dê naturalmente. Todos os panos e ataduras sujos e tudo
quanto tiver sido expelido pela parturiente, deve ser guardado para o
médico examinar.
Depois de se tirarem os panos sujos, a região em volta da vagina é lavada
cuidadosamente com água morna esterilizada, usando-se para este fim,
pedaços de gaze esterilizada ou tampões de algodão. Depois coloca-se
uma faixa abdominal e um dos panos higiénicos. Retiram-se todos os
panos sujos e troca-se a almofada que estava debaixo da parturiente. Se
depois de tudo terminado, a mãe sentir um calafrio, o que é comum, ela não
se deve preocupar. Uma bolsa de água quente nos pés, um copo de leite
quente, e um cobertor aquecê-la-ão depressa e, em pouco tempo, adormecerá, descansando da fadiga do parto.
Há sempre grande corrimento de sangue logo depois do parto. A
assistente pode ajudar a estancar a hemorragia, se ela continuar. Sentando-se na cama, com as costas para os pés, coloca as mãos sobre o abdómen
da mãe, procurando o útero, o qual será sentido, logo em baixo do umbigo,
como massa mole e bastante grande. Fará, então, massagem leve, passando o polegar por cima do útero, enquanto os outros dedos o circundam.
Isto fará com que os músculos do útero se contraiam, o que ajudará a
estancar a hemorragia. Estas medidas devem ser tomadas, se a perda de
sangue parecer excessiva e o médico não tiver chegado. Enquanto a
assistente estiver cuidando da criança, a própria mãe pode fazer massagem na parte inferior do abdómen, ou alguma pessoa da família poderá
então ajudá-la. Gelo quebrado, embrulhado em um pedaço de gaze, pode
ser colocado sobre o útero para estimular as contrações uterinas. Às
vezes, obtém-se o mesmo resultado, pondo a criança ao seio.
Chegando o médico, ele cuidará das lacerações que tenham ocorrido»
ao nascer a criança (roturas preineais).

PRIMEIROS CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO
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Primeiros Cuidados com o Recém-nascido
Imediatamente depois do nascimento da criança, devem limpar-se
'Cuidadosamente seus olhos, tirando todo o muco ou sangue com os tampões
de algodão hidrófilo, limpos e esterilizados, que se preparam de antemão
(vejam-se os artigos para a mãe, à pg. 21). Use-se para cada olho um
tampão fresco, que se deita fora, após havê-lo usado uma vez. Limpa-se
principiando do lado do nariz para a parte de fora, sem abrir as pálpebras.
Ao mesmo tempo, podem também limpar-se os lábios e o nariz, e a enfermeira ou o médico deve passar o dedo mínimo, envolto em um bocado
•de algodão úmido, pela boca da criança para ir retirando o muco aí
acumulado.
NITRATO DE PRATA PARA OS OLHOS DA CRIANÇA
O mais breve possível, depois do nascimento da criança, deve limpar-se
novamente o muco das pálpebras, e, abrindo estas delicadamente, pingar
em cada olho duas gotas de um preparado de prata fornecido pelo médico
ou pela enfermeira. (Nitrato de prata em solução a l % é fornecida em
ampolas para este fim.) Este tratamento é sempre necessário, porque os
olhos do recém-nascido podem ter sido infeccionados durante a passagem
pelo canal genital, provocando isso algumas vezes uma enfermidade de
olhos chamada oftalmia neonatal, que pode chegar a causar cegueira. O
tratamento é simples, perfeitamente inofensivo e elimina qualquer possibilidade de infecção. Se, no entanto, esse tratamento não for efetuado, e
os sintomas da doença aparecerem (isto é, vermelhidão, inchação das
pálpebras, e uma secreção por baixo delas), a mãe, sem perda de um
minuto, deve pôr a criança nas mãos do melhor médico que possa encontrar. Podem salvar-se os olhos com algumas horas de cuidado, mas para
que o tratamento seja eficaz tem de começar sem perda de tempo; podendo
qualquer descuido condenar a criança à cegueira, ou, ao menos, a visão
•imperfeita. Em muitos países, esta enfermidade tem de ser levada ao
-conhecimento das autoridades sanitárias.
Ao lavar os olhos, deve-se usar sempre um bocado de algodão ou gaze
;bem limpos, um para cada olho, e, se houver infecção, é preciso o maior
cuidado para que a infecção de um olho não se comunique ao outro. Os
micróbios podem ser transportados pelos dedos, toalhas, algodão, ou
qualquer outro artigo que tiver tocado no olho atacado.
3B

A criança precisa descansar pelo menos 12 horas depois do nascimento,
não se devendo perturbá-la para dar-lhe banho.
Em geral, banha-se a criança depois desse período de descanso e antes
do fim do primeiro dia—um banho de azeite para retirar a matéria branca,
que fica apegada à pele depois do nascimento.
Médicos há que aconselham que se deixe essa matéria na pele até que
desapareça naturalmente, sendo que nesse caso geralmente se retira a
encontrada no rosto e nas dobras da pele com um pedacinho de algodão
molhado em azeite, não se dando um banho completo até a criança contar
uma ou duas semanas de idade. Se por acaso não desaparecer toda essa
matéria com o primeiro banho, não convém esfregar a pele para retirá-la,
pç is que desaparecerá mais tarde.
Enxuga-se a criança, sem esfregar, com toalhas aquecidas e macias.
Coloca-se sobre o umbigo um quadrado de gaze esterilizada, furada no
centro, para que possa passar o cordão umbilical. Dobra-se este quadrado
para trás, assim cobrindo a extremidade cortada do cordão umbilical, ou
se coloca uma segunda atadura sobre a extremidade cortada. Conservamse as ataduras no lugar com o cinteiro de flanela previamente preparado.
A não ser que as ataduras se molhem ou fiquem sujas, não será preciso
mudá-las por alguns dias. O coto do cordão umbilical seca e cai geralmente dentro de uma semana, depois do que se continuará o tratamento
do umbigo da mesma maneira até que esteja completamente sarado.

Método satisfatório de dar banho ao bebé novo
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Alguns médicos preferem que se continuem a dar banhos diários de
azeite; outros, que ao primeiro banho de azeite se sigam outros de água e
sabão. Nesse último caso, dão-se banhos de esponja até cair o cordão
umbilical e cicatrizar o umbigo, depois do que se lava a criança em banheirinha,
AS FEZES DO RECÉM-NASCIDO
As primeiras evacuações do recém-nascido chamam-se mecônio. São de
um verde muito escuro, pastosas, pegajosas, com pouco ou nenhum cheiro,
mas, ao principiar a alimentação, logo mudam para fezes amarelas. Se se
notar sangue nas fezes, deve-se comunicar isso imediatamente ao médico.

Puerpério
O período que compreende as cinco ou seis semanas que se seguem ao
parto, em que começa a amamentação, e em que os órgãos relacionados
com o parto voltam ao estado em que se encontravam antes da gravidez,
chama-se puerpério.
Por algum tempo, depois do parto, há um corrimento vaginal, chamado
lóquios, que é a princípio sangue puro, que se torna mais tarde de cor
escura, e, a seguir, amarelo. E provável que aumente um pouco quando a
mãe se levantar.
Nas primeiras duas ou três semanas após o parto, a puérpera tomará
banhos de esponja ou de chuveiro, de preferência aos de banheira.
Ê de grande importância que se esvazie a bexiga frequentemente após
o parto, informando-se o médico imediatamente se a mãe não urinar dentro
de 10 a 12 horas.
Mesmo que se sinta muito bem, a mãe necessita de um período de descanso, antes de se entregar de novo às suas ocupações habituais, pois se o
fizer cedo demais, pode retardar seu restabelecimento. No terceiro ou
quarto dia, poderá sentar-se por pouco tempo, apoiando bem as costas.
A maior parte das senhoras podem principiar a sentar-se em uma cadeira,
ao oitavo ou nono dia, aumentando o tempo em que o fazem até o
décimo-quarto dia. Usualmente podem andar pela casa, no fim de duas
semanas, porém não convém que subam ou desçam escadas antes da
terceira semana, e não mais que uma vez por dia, durante a quarta
semana. Em todo o caso é bom que se abstenham de suas ocupações
habituais por seis semanas, deitando-se por uma hora de manhã e à tarde
durante esse período.
No caso de não ter ficado a paciente muito lacerada, o médico pode
recomendar algum exercício. Ao fim de 24 horas, ela poderá começar a
mexer um pouco as pernas na cama. A posição de bruços uma hora ou
mais por dia ajuda o útero a voltar à sua posição normal. A partir do
sétimo ou oitavo dia, pode fazer os seguintes exercícios: (1) Dobrar e
esticar os braços algumas vezes, um braço de cada vez e depois os dois.
(2) Deitada de costas, dobrar o joelho até tocar as nádegas com o calcanhar,
levantando em seguida a perna e abaixando-a devagarzinho até a descansar
na cama. Repete-se isso três vezes só com uma perna, e em seguida mais
três vezes com as duas. (3) Firmando os pés no pé da cama, sentar-se sem
usar as mãos. Fazem-se esses exercícios duas vezes por dia.
Recomenda-se à mãe ficar na seguinte posição por 5 ou 10 minutos por
dia, a partir do décimo dia até o fim de 2 ou 3 meses: ajoelhar e inclinar-se
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para a frente de maneira que os ombros descansem no colchão, virando a cabeça para um lado e levando os joelhos para a frente tanto quanto possível.
Seis semanas após o parto, o médico deverá fazer um exame interno da
vagina para se certificar de que tudo está normalizado, indicando no caso
contrário o tratamento a seguir.
Em uma pequena porcentagem de casos, as menstruações voltam imediatamente, mas, em geral, só se restabelecem um mês ou dois depois do fim
da amamentação. O aleitamento não impede nova concepção, mesmo que
a menstruação não tenha reaparecido.

Amamentação
O primeiro dever da mãe é amamentar o filho. Tanto o médico como a
enfermeira, ou outro assistente, devem instar com a mãe para que amamente, fazendo o possível para se estabelecer a secreção do leite, e mesmo
fazê-la voltar, se por algum motivo tiver cessado. E verdade que nem todas
as mães podem amamentar os filhos, mesmo que o desejem ardentemente,
mas os casos em que a amamentação materna é impossível, mesmo por
poucas semanas, são muito raros. São poucas as razões para não amamentar uma criança de menos de seis meses. As principais são tuberculose na
mãe e princípio de outra gravidez.
VANTAGENS DA AMAMENTAÇÃO NATURAL SOBRE A
ARTIFICIAL
E o leite materno o maior auxílio que se pode proporcionar à criança,
durante os difíceis primeiros meses de seu crescimento. É ele, também,
que a torna mais resistente às várias enfermidades a que possa ser exposta.
A amamentação satisfatória aumenta consideràvelmente as probabilidades
que tem a criança de se desenvolver. Além disso, a amamentação ao peito
é a mais simples. Empreganclo-se mamadeira, impõem-se, para afastar
perigos, cuidados constantes e escrupulosos. O primeiro problema se
refere à obtenção de leite puro; depois vem sua conservação à temperatura
apropriada; sua preparação para o uso da criança; mudança de sua composição de acordo com as mudanças havidas na criança; conservação
escrupulosamente asseada de todos os utensílios usados na preparação dos
alimentos; conservação das mamadeiras e dos bicos limpos e esterilizados.
Esses cuidados não podem ser negligenciados um só instante, mesmo quando o desenvolvimento da criança seja perfeitamente normal. Quando isso,
porém, não se dá, o que aliás é infrequente, multiplicam-se as dificuldades
da alimentação artificial. Muitas vezes, os bebés criados com mamadeira
passam os primeiros 6 ou 12 meses por uma série de experiências infelizes
na alimentação, de que resulta o atraso do crescimento dos órgãos, das
funções, e do desenvolvimento geral.
COLOSTRO
Ao nascer a criança, não há, na grande maioria dos casos, leite nos seios
da mãe. A secreção, que então contêm, chama-se colostro. O leite não
aparece senão dois ou três dias depois, e algumas vezes ainda mais tarde.
O colostro exerce efeito laxativo, e é por isso muito importante durante os
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AMAMENTAÇÃO

primeiros dias de vida. Depois de haver a mãe repousado 6 a 12 horas
depois do parto, deverá dar o peito ao filho, por dois ou três minutos. Com
esta amamentação, iniciada tão cedo, é estimulada a secreção do leite e a
criança aprende depressa a mamar. Se antes da primeira amamentação,
esta ficar inquieta e chorar muito, podem dar-se-lhe algumas colherinhas de
água morna na mamadeira. Não é necessário que a água seja adoçada ou
que contenha qualquer remédio, mas alguns médicos aconselham uma
solução a 5 por cento de açúcar de leite, até aparecer o leite materno.

de uma bomba para sugar o leite, de vez em quando, de massagem, ou o
uso de azeite morno para aliviar a tensão. Não se deve usar nenhum destes
meios a não ser por indicação médica. Se o entumecimento causar muita
dor, pode-se aliviar, aplicando-se bolsas de gelo aos seios. O uso de uma
faixa de pano pode aliviar convenientemente seios pesados e caídos, mas
convém que se coloque com cuidado, para que não comprima de maneira
alguma. Não se deve fazer massagem nos seios, a não ser que o recomende
o médico assistente. A manipulação dos seios durante o primeiro entumecimento causa, na maioria dos casos, mais prejuízos que benefícios. Não
se deve usar bomba, senão por ordem do médico, e, então, terá de ser primeiramente fervida e esfriada.
Nas primeiras semanas de amamentação, os seios têm grande susceptibilidade, e os bicos, especialmente, racham com facilidade. Se isto suceder,
pode haver infecção. Os três requisitos para a proteção dos seios são: (1)
asseio absoluto, para o que se devem lavar os seios com água fervida antes
e depois de cada amamentação; (2) evitar o menor ferimento; (3) proteção
dos bicos dos seios, no intervalo das amamentações, com um pano de linho
limpo. Se os bicos racharem, a criança terá de ser retirada completamente
do peito, por algumas amamentações, ou talvez se tenham de empregar
protetores para os bicos do peito. Se se empregarem os protetores, eles
devem ser fervidos e esfriados antes de cada amamentação, devendo-se
pedir o parecer do médico no tocante a seu uso.
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POSIÇÃO PARA A AMAMENTAÇÃO
A posição que a mãe deve tomar para amamentar varia segundo as preferências do médico e da enfermeira. Uma muito cómoda é a de se reclinar
a mãe do lado em que vai dar o peito ao filho, elevando o braço desse lado
acima da cabeça. A criança deitada na cama, ao seu lado, pode alcançar
o bico do peito satisfatoriamente, e a mãe não fica em posição incómoda.
HORÁRIO DA ALIMENTAÇÃO
O horário da amamentação varia consideràvelmente em diversas partes
do país, mas a maioria dos médicos agora recomenda às mães que amamentem os filhos de três em três horas, e alguns estabelecem, desde o princípio,
intervalos de 4 horas. O sistema estabelecido para a amamentação varia
consideràvelmente, dependendo muitas vezes da quantidade do leite
materno. Como se disse anteriormente, a primeira amamentação deve
efetuar-se depois de haver a mãe repousado bem. Alguns médicos aumentam gradualmente o número diário de amamentações, de maneira que
o horário fica estabelecido no terceiro ou quarto dia. Outros põem a
criança em horário de amamentações com intervalos de 3 ou 4 horas, a
partir da primeira vez. É importante que a amamentação tenha lugar a
horas certas, logo que se possa estabelecer o horário com regularidade, para
que a criança comece com bons hábitos.
CUIDADO DOS SEIOS
Antes que a criança mame pela primeira vez, é preciso lavar os seios perfeitamente, mas de leve. Se os bicos tiverem sido tratados cuidadosamente
nos últimos dois meses da gravidez, não haverá secreção seca aderente.
Se, por acaso, não tiverem sido devidamente tratados e houver alguma
secreção, deve-se ter cuidado ao removê-la. Para isso devem untar-se
primeiro os bicos com coldcream, afim de amolecer a crosta, a qual nunca se
deve arrancar, pois se poderiam irritar os bicos, causando infecção dos
seios.
Depois de aparecer o leite, pode apresentar-se em excesso por alguns
dias. Na maioria dos casos, nada é preciso fazer quando ocorre o primeiro
entumecimento dos seios. O médico assistente pode recomendar o emprego
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DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Pode-se verificar se o desenvolvimento da criança é satisfatório, pesando-a
de dois em dois ou de três em três dias. A criança de peito deve aumentar,
pelo menos, de 120 a 150 gramas semanalmente. Um aumento de 30
gramas diárias é bastante satisfatório, mas muitas crianças aumentam ainda
mais. Depois de estar bem regularizada a amamentação, deve haver um
aumento constante no peso da criança.
Se esta chora antes de chegar a hora da amamentação, ou imediatamente
depois, talvez não esteja tomando leite suficiente, o que se pode averiguar
facilmente pesando-a com a roupa antes e depois de cada amamentação, e
tomando nota do aumento. Não basta pesar a criança só uma vez durante
o dia. Para se determinar se a quantidade de leite é suficiente, deve pesar-se
antes e depois de cada mamada, por um período de 24 horas, anotando-se
a quantidade do leite tomado. Mesmo no caso da criança apenas tomar
30 gramas em uma mamada, o que não é bastante, isto não constitui razão
para o desmame. O leite materno deve, então, ser completado com leite
de vaca modificado. É recomendável, em caso semelhante, consultar um
bom médico especialista em alimentação infantil. É decididamente de
grande vantagem proporcionar à criança 120 a 150 gramas de leite materno,
especialmente se se puder manter esta alimentação durante os primeiros
três meses. O esforço feito para amamentar provocará a secreção do leite,
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e, se se esvaziarem completamente os seios em cada mamada, o leite
aumentará, especialmente quando se presta a devida atenção à alimentação
da mãe, às suas horas de repouso, e ao seu estado geral.

Outro opúsculo traduzido pela Repartição Central de Traduções, intitulado Cuidado da Criança na Primeira Infância, contém instruções que cobrem
o primeiro ano de vida.

Higiene da Mãe Lactante
REGIME

1

Se a criança não esvaziar os seios, tire-se o leite à mão ou por meio de uma bomba
de peito. Veja-se a nota à pg. 57.

De regra, o regime da mãe lactante deve incluir os mesmos alimentos
necessários durante o período da gravidez, alimentos esses que devem ser
nutritivos e apetitosos. Caso qualquer alimento ou bebida lhe perturbe a
digestão, seu leite poderá ressentir-se desse fato. Se a mãe comer com
vagar, mastigando bem, se descansar suficientemente e, mais importante
ainda, se permanecer calma, não há razão para supor que a criança não se
dê bem com seu leite.
REQUISITOS DIETÉTICOS DIÁRIOS

O plano de alimentação diária sugerida para a gestação (pg. 9) pode
servir de modelo para o regime da mãe lactante, exceto que a quantidade
cios alimentos deve ser maior, não só para satisfazer às necessidades da mãe,
mas para que a secreção do leite seja abundante. Convém tomar litro e
meio de leite, em vez de um litro, e mais legumes e frutas; mais carne ou
substituto de carne, como seja o peixe; mais pão e cereais (especialmente
os produtos integrais ou reforçados); e talvez mais um pouco de gordura.
O menu que se segue inclui todos os alimentos necessários diariamente.
MODELO DE MENU DE UM DIA PARA A MÃE LACTANTE E SADIA
Primeiro almoço

Fruta: Graprfriiil, laranja ou outra fruta rica em vitamina C.
Cereal: Preferem-se os cercais integrais ou os reforçados.
Pão: Pão de farinha integral, ou a que se adicionaram elementos importantes, c manteiga, ou margarina contendo vitamina A.
Leite: Um copo de leite ou chícara de chocolate feito com leite. Pede tomar-se café,
mas este não deve substituir o leite.
Ovo: Um ovo (pode ser comido nesta refeição ou mais tarde no dia).
Refeição leve

Leite ou fruta: Um copo de leite, ou de chocolate feito com leite (ou, se a mãe já beber
o leite necessário, um copo de suco de fruta ou fruta).
Almoço

Carne: Boa porção de carne magra.
Vegetais:
Uma batata—branca ou doce.
Um legume cozido—de preferência uma hortaliça verde folhuda ou cenouras,
aboborinha ou abóbora.
Um legume cru—pode ser servido como salada.
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Pão: Pão de farinha integral ou a que se adicionaram elementos importantes, com
manteiga ou margarina contendo vitamina A.
Sobremesa: Preferem-se as sobremesas feitas com leite e frutas.
Leite: Um copo.
Rejeição leve pela tarde

Fruta ou suco de fruta: Bastante fruta ou um copo de suco de fruta.
Jantar

Prato principal: Feito cem ovos (se não se comeu um ovo de manhã), ou com queijo,.
ou um pouco de carne, ou feijão, ou ervilhas.
Vegetal: Um 'egumc cozido ou uma salada, dependendo do que se comeu nas outras
refeições.
Pão: Com manteiga, ou margarina contendo vitamina A.
Sobremesa: Fruta cozida ou crua, com biscoitos ou bolo.
Leite: Um copo.
Óleo de fígado de bacalhau ou outro preparado que contenha vitamina D, de acôido
com as indicações do médico.

SONO E REPOUSO
Convém que a mãe lactante durma ao menos 8 horas à noite e descanse
uma hora de dia, pois que se se cansar poderá faltar leite para o filhinho.
A amamentação das 2 horas da madrugada deve ser abandonada, logO'
que a criança deixe de acordar a essa hora, o que geralmente se dá antes
do fim do segundo mês. Assim, só será amamentada uma vez à noite—
às 10 horas—e a mãe poderá dormir sono prolongado depois dessa
amamentação.
AR FRESCO E EXERCÍCIO
Recomenda-se, a bem da saúde, exercício moderado ao ar livre e ao sol,
como, por exemplo, um passeio. Se a mãe tiver muito trabalho em casa,.
não terá forças para andar muito, nem fazer exercício fora. No entanto,
ela deverá procurar passar um pouco de tempo todos os dias, ao ar livre e
ao sol.
O ar fresco dentro de casa é necessário à saúde, devendo os quartos de
dormir e salas estar sempre bem ventilados.
TRABALHO
•
A mãe não deve trabalhar excessivamente durante o período de lactação.
Tem-se notado que em muitos casos, onde existe a princípio leite abundante,
sua secreção diminui muito ao voltar a mãe aos trabalhos caseiros. Nem
todas as pessoas são suficientemente fortes para tomar conta dos trabalhos
domésticos, senão na sexta semana depois do parto. Ao fim deste tempo,
a produção do leite está bem regularizada.
Há mães que têm de trabalhar muito durante o período de lactação. O
que importa, porém, é que retornem às suas ocupações gradualmente.
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As vezes, uma amiga ou parenta poderá fazer o trabalho da casa, até que
ela recupere as forças. Em outros casos, talvez se possa arranjar uma
empregada de confiança. O pai deve fazer todo o possível para que sua
esposa tenha todo o repouso necessário no período da lactação.
Deve evitar-se a fadiga por meio de breves períodos de descanso entre
os afazeras. Deitando-se por 5 minutos diversas vezes por dia, a mãe
estará em condições de trabalhar mais do que se não descansasse, e sem
perigo para a sua saúde. Para que repouse mais, convém que ao amamentar se recoste ou tome outra posição cómoda. Assim será possível
descansar de 15 a 20 minutos a intervalos de poucas horas.
CALMA
A mãe que puder ter uma vida calma e normal, sem excitações, amamentará melhor o filho.
Um susto, tristeza, cólera, grande excitação ou tensão nervosa, podem
fazer com que "perca o leite" por completo.
RECREAÇÃO
Recreação de uma forma ou outra faz bem a todos. A vida ao ar livre
e a recreação concorrem para que a mãe se sinta feliz e satisfeita. Esse
contentamento de espírito
um dos fatores essenciais para manter a
secreção do leite materno.
INTESTINOS
A prisão de ventre é comum logo depois do parto, por decorrerem
semanas, e mesmo meses, até que seu organismo volte inteiramente ao
normal.
Convém esforçar-se para regularizar os intestinos por meio da
alimentação. Indicam-se para esse fim as verduras fibrosas, assim como as
frutas, especialmente maçãs, ruibarbo, figos e ameixas pretas. O pão de
grão integral e os cereais, em geral, são também muito indicados, assim
como também água tomada em jejum.
A regularidade dos hábitos é importante, devendo a mãe marcar uma
hora certa para a evacuação diária, dirigindo-se à privada a essa hora,
ainda que não sinta disposição alguma.
Ao recuperar as forças, passeios diários e outros exercícios poderão
ajudá-la a regularizar os intestinos.
Não se tomem laxantes sem prescrição médica, os quais, passando para
o leite, podem causar perturbações na criança.
Quanto a lavagens, podem ser empregadas sem inconveniente.
BANHOS
Muitas mães suam abundantemente durante o período de lactação.
Isso se dá geralmente só enquanto se vai regularizando a secreção do leite,
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porém às vezes pode continuar até o fim do período de lactação. Esse
excesso de suor, e o fato de que um seio muito cheio vaza, de vez em quando,
devem chamar à atenção a necessidade de banhos frequentes.
USO DO ÁLCOOL E FUMO
Muitas vezes se ouve a pergunta, "deve uma mulher acostumada a
fumar abandonar esse hábito durante o período de lactação?" ou, "deve
uma mulher acostumada a tomar de quando em vez uma bebida alcoólica
deixar de fazê-lo durante o tempo em que amamenta o filho?" Até aqui
não se provou ainda que uma mãe que fuma com moderação ou toma
uma bebida alcoólica de vez em quando prejudicasse o filho; mas não se
pode também afirmar categoricamente que esses atos não sejam prejudiciais à criança.

Crianças Prematuras
A criança, que nasce duas ou mais semanas antes do fim dos nove meses
de gestação, é considerada prematura. Seu desenvolvimento não é tão
perfeito como o seria ao cabo dos nove meses, exigindo por conseguinte
cuidados especiais.
Para criar um prematuro, são indispensáveis não só os conselhos médicos
e o auxílio e direção de enfermeira, como também a inteligente e sincera
cooperação da mãe, do pai e dos demais membros da família. Todos
devem colaborar, desde o dia do nascimento, em prol do bem-estar do
pequenino ser.
Os conselhos do médico visarão conservá-lo sempre quente e bem nutrido, e defendê-lo contra infecções, devendo as suas instruções ser obedecidas ao pé da letra. As sugestões aqui dadas têm por fim ajudar a mãe
a seguir inteligentemente as instruções do médico. Não podendo considerar casos individuais, essas sugestões, às vezes, divergirão das do médico,
o qual tem oportunidade de observar diretamente a criança, seu desenvolvimento c maneira de proceder.
Devido a ser a criança prematura alvo de interesse especial, a mãe
receberá, de vizinhos e outras pessoas bem intencionadas, inúmeros conselhos, aos quais não deverá atender, mas sim ater-se fielmente às ordens
médicas. Não permita ela, tão pouco, que as visitas se aproximem do
bebé, pois que embora aparentem saúde, podem ser portadoras de alguma
infecção que seria fatal à criança.
E preciso ter-se em mente que, sendo boa a saúde da criança prematura,
seu desenvolvimento será perfeitamente normal, tornando-se, ao crescer,
tão forte como se nascera ao fim da gestação regular.
A mãe que, no período de gravidez se entrega aos cuidados do médico
terá mais probabilidades de um parto na época própria, do que aquela a
quem falta esse cuidado. Contudo, vezes há em que não se pode evitar o
nascimento prematuro, a despeito de todos os esforços empregados.
A maioria das crianças prematuras nascem inesperadamente, convindo,
por isso, que dois meses antes do fim do período de gestação tudo já esteja
pronto.
Quanto mais prematura for a criança, tanto mais difícil será conservá-la
viva. Se seu nascimento ocorrer apenas duas ou três semanas antes da data
regular, poderá ser bastante forte, pouco diferindo cia criança de gestação
completa. Se, porém, nascer com quatro ou mais semanas de antecipação,
pode ser pequena demais e difícil cie salvar.
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Dc quando em quando crianças nascidas a tempo se apresentam excepcionalmente pequenas e débeis. Todas que pesam ao nascer menos de 2}!,
quilos devem ser tratadas como se fossem prematuras.

CUIDADOS IMEDIATOS APÓS O NASCIMENTO
s

E da maior importância proporcionar à criança prematura o devido
cuidado na ocasião do nascimento e imediatamente depois. São indispensáveis os serviços de um médico e de uma enfermeira, que possuam conhecimentos e aparelhamento que requer a ocasião.
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Convém consultar o médico ou a enfermeira que tenha examinado a
criança, para saber se a sua condição permite que se transporte ao hospital,
e de que maneira. Uma enfermeira da Saúde Pública ou uma enfermeira
visitante talvez possa cuidar dela durante a viagem.
Não se deve levá-la para o hospital enquanto a respiração não estiver
bem normalizada, permitindo que se faça a viagem sem perigo. Será
preciso tomar muito cuidado para mante-la quente em caminho, visto
como o resfriamento nessa ocasião, reduziria as possibilidades de salvarlhe a vida. Para evitar que perca o calor do corpo, deve-se envolvê-la
num cobertor macio e limpo, que tenha sido previamente aquecido, e transportá-la numa cesta arrumada com bolsas de água quente (46,1° C.).
Põe-se um cobertor dobrado ou uma toalha entre a criança e as bolsas
para evitar queimaduras. O médico ou a enfermeira poderão fornecer
uma caixa de incubação, que oferece meio fácil e seguro de transporte.
(Veja-se a ilustração.)
CUIDADO GERAL

Caixa empregada para o transporte de
prematuros ao hospital
Logo em seguida ao nascimento, deve-se envolver a criança num cobertor
limpo e macio, previamente aquecido. O médico ou a enfermeira retirará,
se for necessário, o muco ou outra matéria da boca e garganta, por meio
de uma seringa de ouvido, ou um pequeno cateter preso a uma seringa de
vidro. Logo que a respiração estiver bem estabelecida pode-se colocá-la,
ainda envolta no cobertor, numa cama aquecida cuja temperatura seja
mantida constantemerte entre 26,7° e 32,2° C. Pode-se então cuidar do
cordão umbilical e colocar nos olhos as gotas do preparado de nitrato de
prata que evitam infecções.
Se a criança nasceu em casa, será preciso decidir'se se cuidará dela em casa mesmo
ou num hospital.
Quando for forte e pesar mais de l kg. 800 grs. pocle, em geral, ser
satisfatoriamente cuidada em casa, desde que aí sejam propícias as condições, e que se, tomem certas precauções. Outras ainda menores passam
bem em casa, onde se lhes pode dispensar maior soma de cuidados, que
num hospital desprovido de aparelhamento especial para recém-nasciclos
prematuros. Se estes, porém, forem débeis e houver dificuldade em
fazê-los respirar, tornam-se necessários cuidados especiais, que em geral se
conseguem melhor num hospital

Um médico, de preferência um pediatra, deve examinar o bebé na ocasião do nascimento e, a seguir, com intervalos regulares e frequentes. Devem-se
seguir as suas instruções ao pé da letra. Se se conseguir uma enfermeira,
de preferência uma que já tenha prática de cuidar de crianças prematuras,
sua experiência será de grande valor para a mãe. Uma enfermeira da
Saúde Pública pode, geralmente, dispensar os devidos cuidados, mas,
faltando-lhe o tempo que requer o caso, poderá pôr a mãe em contacto
com outra enfermeira.
São três os principais problemas relacionados com a criança prematura:
1. Como conservá-la quente.
2. Como resguardá-la de infecções.
3. Como alimentá-la convenientemente.
COMO CONSERVAR QUENTE A CRIANÇA PREMATURA
Ao nascer o bebé, perde a protcção que lhe proporcionava o útero
materno, onde estava cercado de um líquido que o corpo da mãe mantinha
a uma temperatura constante. A criança nascida na época normal se
adapta mais prontamente à existência fora do corpo da mãe do que a
que é prematura. Esta tem de ser protegida de mudanças no ambiente,
até mesmo de pequenas variações de temperatura. A temperatura a
que se deve mante-la depende do seu tamanho, desenvolvimento e robustez.
Quanto menor for, mais dificilmente se regularizará adequadamente a
temperatura do seu corpo. Esta, que se deverá tomar pelo reto 2 ou 3
vezes por dia, deve ser mantida entre 36,7 e 37,2° C. Prefere-se uma
temperatura constante de 36,7° C. a uma mais alta e variável. Tanto a
temperatura do quarto como a da cama devem ser o mais constantes
possível.
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Qjiarto da criança prematura.

Um quarto pequeno é mais fácil de aquecer e mantém-se mais facilmente
a uma temperatura constante, que um que seja grande. Uma janela, ou
melhor, duas, permitem a entrada do sol e a ventilação pela metade superior aberta. Deve-se colocar a cama de modo que o ar não vá diretamente à criança. Pendure-se na parede, acima da sua cama, mas longe de
aquecedores ou janelas, um termómetro, que se consultará frequentemente, anotando as temperaturas registradas num quadro onde possam
ser facilmente lidas. A temperatura do quarto deve ser mantida entre
24 e 26,7° C., dia e noite.
Camas aquecidas.

Além de quarto quente, a criança prematura geralmente precisa de cama
aquecida. Deve-se colocar um termómetro no berço, ao seu lado, sobre
o colchão e debaixo das cobertas, se as houver. Mantenha-se dentro do
berço, à altura do colchão, e tão constante quanto possível, a temperatura
recomendada pelo médico (geralmente entre 26,7 e 32,2° C.), tomando-se
em consideração o tamanho, robustez e a temperatura do corpo do bebé.
Pode ser conveniente aumentar a umidade colocando uma vasilha de
água no berço, perto do local donde parte o calor.
Há diversas espécies de camas aquecidas que podem ser usadas.
Um tipo simples de cama aquecida (veja-se a ilustração) consiste em
uma caixa que contém um cesto colocado sobre suportes. A tampa da
caixa, que é corrediça, se acha provida de uma abertura com vidro. Entre
o lugar donde provém o calor e o cesto, coloca-se um pedaço de asbesto,
assim eliminando qualquer possibilidade de queimar a criança. O calor
é produzido por bolsas de água quente, de borracha ou metal, sacos de
areia quente ou tijolos aquecidos, que se colocam em compartimentos
existentes no fundo da caixa e debaixo do cesto. Os tijolos e sacos de areia
não devem ser aquecidos ao ponto de não poderem ser pegados com as
mãos nuas. É necessário que se mantenha constante a temperatura do
berço, convindo, portanto, substituir os sacos, bolsas ou tijolos, para que a
cama não esfrie.

Cama aquecida com bolsas de água quente
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Se a casa tiver instalação elétrica, pode-se usar uma cama aquecida a
electricidade, cuja temperatura pode ser regulada automaticamente. A
umidade relativa do ar dentro da cama pode ser aumentada, colocando-se
uma vasilha de água perto do local donde provém o calor (uma lâmpada
elétrica). Muitos Departamentos de Saúde Pública estaduais dispõem de
camas desse tipo para emprestar.
Se se usar uma incubadora aquecida a eletricidade, o médico poderá
oferecer algumas sugestões com relação ao tipo que se deve escolher,
podendo ele ou a enfermeira explicar seu funcionamento. Tomem-se as
seguintes precauções:
1. Observe-se constantemente a criança na incubadora para ver se tudo
vai bem.
2. Verifique-se frequentemente a temperatura indicada pelo termómetro
dentro da incubadora para ver se é adequada e constante.
3. Regule-se o calor com um termostato para que a cama não se torne
quente demais (acima de 32,2° C.) e para que a temperatura à altura do
colchão varie o menos possível, de preferência não mais que 1,2°C.
4. Protejam-se as lâmpadas elétricas com tela de arame, dispondo-se de
modo a impedir que qualquer cousa toque na criança.
5. Veja-se que a incubadora seja bastante ampla para que a criança
possa mover livremente os braços e as pernas, sem tocar qualquer aparelho
ou objeto calorífero. Deverá ter pelo menos 33 cm. de largura, 58 cm. de
comprimento e 23 cm. de altura (acima do colchão).
6. Não se deve impedir que um pouco de ar entre na incubadora.
Em tempo de calor, pode não ser necessário aquecer a incubadora, mas
seu uso é ainda assim aconselhável por proteger de correntes de ar e de
infecções que podem ser transmitidas pelas pessoas que entram no quarto.
ROUPA
A roupa de criança prematura deve ser leve e folgada, por ser essencial
facultar-lhe movimentos livres com os braços e as pernas. Imediatamente
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Quarto da criança prematura.

Um quarto pequeno é mais fácil de aquecer e mantém-se mais facilmente
a uma temperatura constante, que um que seja grande. Uma janela, ou
melhor, duas, permitem a entrada do sol e a ventilação pela metade superior aberta. Deve-se colocar a cama de modo que o ar não vá diretamente à criança. Pendure-se na parede, acima da sua cama, mas longe de
aquecedores ou janelas, um termómetro, que se consultará frequentemente, anotando as temperaturas registradas num quadro onde possam
ser facilmente lidas. A temperatura do quarto deve ser mantida entre
24 e 26,7° C., dia e noite.
Camas aquecidas.

Além de quarto quente, a criança prematura geralmente precisa de cama
aquecida. Deve-se colocar um termómetro no berço, ao seu lado, sobre
o colchão e debaixo das cobertas, se as houver. Mantenha-se dentro do
berço, à altura do colchão, e tão constante quanto possível, a temperatura
recomendada pelo médico (geralmente entre 26,7 e 32,2° C.), tomando-se
em consideração o tamanho, robustez e a temperatura do corpo do bebé.
Pode ser conveniente aumentar a umidade colocando uma vasilha cie
água no berço, perto do local donde parte o calor.
Há diversas espécies de camas aquecidas que podem ser usadas.
Um tipo simples cie cama aquecida (veja-se a ilustração) consiste em
uma caixa que contém um cesto colocado sobre suportes. A tampa da
caixa, que é corrediça, se acha provida de uma abertura com vidro. Entre
o lugar donde provém o calor e o cesto, coloca-se um pedaço de asbesto,
assim eliminando qualquer possibilidade de queimar a criança. O calor
é produzido por bolsas de água quente, de borracha ou metal, sacos de
areia quente ou tijolos aquecidos, que se colocam em compartimentos
existentes no fundo da caixa e debaixo do cesto. Os tijolos e sacos de areia
não devem ser aquecidos ao ponto de não poderem ser pegados com as
mãos nuas. É necessário que se mantenha constante a temperatura do
berço, convindo, portanto, substituir os sacos, bolsas ou tijolos, para que a
cama não esfrie.

Cama aquecida com bolsas de água quente
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Se a casa tiver instalação elétrica, pode-se usar uma cama aquecida a
electricidade, cuja temperatura pode ser regulada automaticamente. A
umidade relativa do ar dentro da cama pode ser aumentada, colocando-se
uma vasilha de água perto do local donde provém o calor (uma lâmpada
elétrica). Muitos Departamentos de Saúde Pública estaduais dispõem de
camas desse tipo para emprestar.
Se se usar uma incubadora aquecida a eletricidade, o médico poderá
oferecer algumas sugestões com relação ao tipo que se deve escolher,
podendo ele ou a enfermeira explicar seu funcionamento. Tomem-se as
seguintes precauções:
1. Observe-se constantemente a criança na incubadora para ver se tudo
vai bem.
2. Verifique-se frequentemente a temperatura indicada pelo termómetro
dentro da incubadora para ver se é adequada e constante.
3. Regule-se o calor com um termostato para que a cama não se torne
quente demais (acima de 32,2° C.) e para que a temperatura à altura do
colchão varie o menos possível, de preferência não mais que 1,2°C.
4. Protejam-se as lâmpadas elétricas com tela de arame, dispondo-se de
modo a impedir que qualquer cousa toque na criança.
5. Veja-se que a incubadora seja bastante ampla para que a criança
possa mover livremente os braços e as pernas, sem tocar qualquer aparelho
ou objeto calorífero. Deverá ter pelo menos 33 cm. de largura, 58 cm. de
comprimento e 23 cm. de altura (acima do colchão).
6. Não se deve impedir que um pouco de ar entre na incubadora.
Em tempo de calor, pode não ser necessário aquecer a incubadora, mas
seu uso é ainda assim aconselhável por proteger de correntes de ar e de
infecções que podem ser transmitidas pelas pessoas que entram no quarto.
ROUPA
A roupa de criança prematura deve ser leve e folgada, por ser essencial
facultar-lhe movimentos livres com os braços e as pernas. Imediatamente
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depois do nascimento, deverá ser envolta em cobertor macio e aquecido,
aí ficando enquanto se lhe dispensam os cuidados necessários. Pode-se
preparar, para uso temporário, um paletozinho acolchoado, feito de gaze
forrada de algodão em pasta. (Veja-se a ilustração.) Mais tarde, substituise isso por uma camisola leve de flanela.
A fralda comum não é adequada para seu uso. Deve-se colocar debaixo
dela, mas não entre as suas perninhas, um quadrado de algodão absorvente
coberto de gaze macia ou outra cousa semelhante, para servir de fralda.
Ficando esses quadrados sujos, são facilmente trocados.

Devem-se afastar dela moscas e outros insetos. Se a casa não for provida
de tela de arame nas janelas, proteja-se sua cama com mosquiteiro.
É tão tenra sua pele, que o simples fato de esfregá-la pode provocar uma
infecção. Limpe-se cuidadosamente, portanto, com um pedaço de gaze ou
algodão molhado em azeite ou óleo, qualquer parte do seu corpo que ficar
suja.
Ficando suja ou molhada a roupa de corpo ou de cama, mude-se imediatamente, sem, contudo, tirar a criança da cama.

D CUIDADO DA PELE

Nas primeiras semanas de vida, a criança prematura dorme a maior parte
do dia e da noite, sendo geralmente necessário acordá-la para a alimentação.
E muito importante que ela se mantenha acordada enquanto está sendo
alimentada, afim-de engulir bem. Se não se puder despertá-la, deve-se
imediatamente comunicar esse fato ao médico.
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A pele da criança prematura é muito fina. Depois do nascimento, podemse-lhe cuidadosamente limpar as dobras com um pedaço de gaze macia ou
algodão enxuto. Recomenda-se que não se lhe dê banho por 12 ou 24
horas, nem com água, nem mesmo com azeite. Não é preciso, de fato,
dar-lhe banho por 10 dias ou mais. Depois do primeiro dia de vida, devese aplicar, de leve, azeite ou óleo mineral morno, com algodão ou gaze
macia, nas dobras debaixo dos braços e entre as pernas. Deve-se despejar
uma pequena quantidade do azeite ou óleo numa chícara ou pires, usando
o que for necessário e deitando fora o que sobrar. Ao se trocar a peça que
serve de fralda, limpe-se com um paninho molhado no azeite ou óleo, a
parte do corpo que estiver suja.
Quando a criança estiver mais desenvolvida e forte, e quando não for
mais necessária a incubadora, pode-se banhá-la como a qualquer outro
recém-nascido.
DEFESA CONTRA INFECÇÕES
As crianças prematuras são muito susceptíveis a infecções, especialmente
às da pele, e aos resfriados. Possuem pouquíssima resistência a infecções,
sendo muito grave o apanhar um resfriado, o qual lhes pode ser fatal.
A pessoa que cuida delas pode transmitir-lhes infecção pelas mãos, a
qual também lhes pode ser comunicada pelas secreções do nariz e garganta
das pessoas que delas se aproximam, ou pelo leite ou água que não foram
fervidos, ou ainda por moscas e outros insetos.
Para defender a criança prematura contra quaisquer infecções, impõe-se
observar as seguintes precauções:
Uma única pessoa da casa deve encarregar-se da criança, mais ninguém
se aproximando dela.
Ao cuidar dela a mãe ou a enfermeira deverá sempre pôr um vestido
reservado exclusivamente para esse fim.
Quem cuidar da criança lave sempre as mãos antes de lhe tocar, especialmente antes e depois de trocar-lhe a fralda e antes de amamentá-la.
Nenhuma pessoa com o menor resfriado ou outra doença infecciosa deve
cuidar ou se aproximar dela, nem se permite a entrada de visitas, especialmente de crianças, no quarto em que ela estiver.

SONO

EVACUAÇÕES
Nos dois primeiros dias de vida, à semelhança do que acontece com a
criança normal consistem as evacuações de uma matéria viscosa e de um
verde escuro, chamada "mecônio." Dentro de poucos dias, a cor muda para
parda, e, mais tarde, para amarela. Na maioria dos casos as evacuações,
que têm lugar de 4 a 6 vezes por dia, são em pequena quantidade e pastosas.
Se forem muito frequentes (mais de 6 por dia.) e soltas, ou se nelas se perceber
sangue, leve-se imediatamente isso ao conhecimento do médico. O sangue,
na evacuação, pode parecer vermelho ou pardo escuro.
ALIMENTAÇÃO
O médico aconselhará a mãe sobre a alimentação do bebé. As sugestões
aqui oferecidas têm por fim orientá-la antes da chegada do médico e ajudála a seguir suas instruções.
Não se precisa dar alimento nem água ao bebé até cerca de 12 horas
depois do nascimento, mas daí em diante impõe-se que ele tome líquidos.
Dá-se a princípio quantidade pequena, aumentando-a gradualmente até
que a quantidade total diária de leite e água corresponda a uma oitava ou
sexta parte do peso da criança (isto é, cerca de 130 gramas por quilo do
peso). (Veja-se à pg. 60.)
Em se dando leite e água, siga-se o método mais adaptado às suas condições particulares. Muitas crianças prematuras não podem sugar bem,
convindo, então, alimentá-las com conta-gotas. Outras há tão fracas, que
é precios dar-lhes alimento por meio de uma sonda estomacal, o que só
pode ser executado por pessoa experiente.
Convém adiar a amamentação da criança ao peito da mãe até que sua
respiração esteja normalizada e que ela possa engulir, e até que o esforço de
mamar não a canse demasiadamente. Se for fraca demais para mamar ao
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peito ou chupar o leite na mamadeira, exprema-se à mão ou com uma
bomba especial o leite dos seios da mãe, para dá-lo devagar com um contagotas, com o qual também se dá vagarosamente a água. Convém introduzir um pedacinho de tubo de borracha na extremidade do conta-gotas,
para evitar que este machuque a boca da criança. O tubo de borracha
deve se estender uns seis milímetros além da extremidade do tubo de vidro.
Qualquer utensílio que entre em contacto com o alimento ou a água que
se dá à criança deve ser esterilizado, isto é, fervido por 5 minutos, antes de
ser usado, c também cuidadosamente lavado, depois do uso, com água e
sabão. Essa precaução se estende igualmente à bomba de peito, à chícara
ou copo cm que se põe o leite ou a água, o funil, o passador, e todas as
mamadeiras, tampas, e bicos de borracha.

Leite materno.
O leite materno é o melhor alimento para a criança prematura, devendo
começar sua extração ao fim de 12 horas. Extraia-se e dê-se o colostro
com toda regularidade, e o leite depois do seu aparecimento.
Visto como podem passar algumas semanas antes que a criança possa
extrair pequenas quantidades de leite dos seios da mãe, pode ser necessário
que esta os esvazie com regularidade, não só para obter leite para a criança
durante as primeiras semanas, como também para impedir que ele seque
ou diminua, até que seu filho esteja suficientemente forte para mamar.
Antes de extrair o leite, quer à mão, quer com bomba, escovem-se mãos e
as unhas, por um minuto, com água quente e sabão. Lavem-se os becos
dos seios com um pano de algodão limpo, água e sabão, não deixando que
fique nem um pouco de sabão. Enxuguem-se as mãos com vima toalha
limpa. Se não se usar logo em seguida o leite extraído, ou se se usar o
leite de outra que não a mãe da criança, deve-se fervê-lo ligeiramente,
esfriá-lo e conservá-lo numa geladeira, cm uma garrafa esterilizada, com
tampa também fervida.
Tenha-se à mão um copo esterilizado (fervido) para receber o leite.
Se o copo não tiver a borda virada, e se se for usar mamadeira, tenha-se
também pronto um funil esterilizado, para despejar o leite na mamadeira.
O médico, ou a enfermeira, poderá mostrar o melhor meio para extrair
à mão o leite dos seios. No parágrafo que se segue descreve-se um método
recomendado.
Extração à mão.—Para extrair à mão o leite do seio, ponha-se o polegar
e o dedo indicador em lados opostos do seio, a 4 cm. de distância do bico,
ou seja na beira da zona pigmentada. Calque-se com força para dentro
do seio, até encontrar a resistência das costelas. Depois aperte-se com
força o polegar contra os outros dedos, bem para cima da base do bico.
Quando os dedos e o polegar estiverem calcando fundo no seio, deixe-se
nessa posição repetindo o movimento que os aproxima 60 a 100 vezes por
minuto. A rapidez é importante e pode ser adquirida com um pouco de
prática. Os dedos não devem deslisar para a frente do seio para não
irritar a pele, nem é preciso tocar o bico. O esvaziamento do seio por
este método não causa incómodo.
Extração com bomba.—Uma bomba de peito é muito útil para a mãe que
tem de esvaziar os seios frequentemente. O tipo mais simples consiste
em um receptáculo de vidro e uma seringa de borracha. Essas bombas se
podem encontrar na maioria das drogarias a preços bastante módicos.
As que os hospitais geralmente usam são elétricas.
Antes de se usar uma bomba de peito, deve-se lavá-la com sabão e
água e fervê-la cinco minutos. Lavando-se a seringa, é preciso tomar
cuidado para que fique bem limpo o lugar onde ela se adapta ao vidro.
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Para dar-lhe água ou leite, levanta-se-lhe a cabeça e os ombros, espremendo-se então vagarosamente a água ou o leite do conta-gotas, e verificando-se se ela pode engulir. Tome-se cuidado para não dar o alimento
mais depressa do que a criança é capaz de engulir.
Tome-se cuidado para não cansá-la demasiadamente durante a alimentação, a qual não deve levar mais que 20 minutos. As crianças prematuras
muito pequenas e débeis têm, às vezes, de ser alimentadas de 2 em 2 horas,
visto só poderem tomar quantidades mínimas de leite de cada vez. As
maiores podem ser alimentadas com intervalos de 3 ou até de 4 horas.
ÁGUA
Antes de 12 horas depois do nascimento, não se deve dar água à criança
prematura. Ferva-se de uma vez a quantidade de água necessária para
24 horas, esfriando-a e guardando-a num boião bem tampado, que já
tenha sido fervido por 5 minutos.
Convém dar a princípio, com um conta-gotas, quantidades muito pequenas de água—de % a l colher de chá, entre as amamentações, repetindo-as
de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas. Tome-se nota da quantidade de água
tomada. No caso de crianças fracas demais para engulir a quantidade
de líquido requerida, o médico poderá dar injeções subcutâneas de um
líquido qualquer, talvez uma solução de sal, tantas vezes quantas julgar
necessário.
Durante o período em que toma muito pouco leite materno, é importante
dar-lhe bastante água fervida. À medida que se aumenta o leite, reduz-se
a água, convindo, todavia, continuar a dar-lhe esta entre as amamentações,
ainda que a quantidade de leite tomada seja satisfatória.
LEITE
Em geral, pode começar-se a dar leite 18 horas depois do nascimento.

57

Leite de vaca.
Se não for possível obter leite materno, será necessária a alimentação com
leite de vaca. Têm-se empregado, com bons resultados, várias misturas

58

HIGIENE DA GRAVIDEZ

de leite. O médico receitará a mistura láctea que melhor corresponda
às necessidades individuais da criança em questão.
Se não se puder imediatemente consultar médico, pode usar-se temporariamente uma das seguintes misturas lácteas:
Leite evaporadc -90 grs.
Água—180 grs.
Açúcar cristalizado ou melado
de milho—l colher grande
rasa

Leite de vaca semidesnatado—240
, grs.
Agua—60 grs.
Açúcar cristalizado ou melado de
milho—l colher grande rasa

É preciso ferver-se a mistura por cinco minutos. (Oferecem-se sugestões
para a preparação da mistura láctea no boletim intitulado Cuidado da
Criança na Primeira Infância.)
Consegue-se o leite semidesnatado retirando metade da nata que se
ajunta no gargalo da garrafa de leite. Em seguida, misture-se bem o resto
da nata e o leite.
O médico poderá recomendar outra qualidade de açúcar, que não o
cristalizado ou o melado de milho.
VITAMINAS
Além do leite, seja ele materno ou de vaca, a criança prematura precisa
de vitaminas, as quais são indispensáveis para o seu crescimento e desenvolvimento.
Por ser seu desenvolvimento mais rápido que o da criança normal, é
exigida maior quantidade de vitamina D. Afim de garantir crescimento
normal e prevenir raquitismo, dê-se-lhe 2 ou 3 vezes mais vitamina D do
que a em geral administrada à criança de gestação normal, ou sejam, de
1600 a 2400 unidades internacionais por dia. Os óleos de fígado de peixe,
como o óleo de fígado de bacalhau, contêm vitamina D, convindo, porém
observar que nunca se dá óleo de fígado de bacalhau à criança prematura que não
seja robusta e que não engula bem. E melhor dar-lhe a vitamina D em forma
concentrada e, de preferencia, um preparado que também contenha a
vitamina A, o que se pode começar a fazer antes de decorrerem 2 semanas.
As crianças prematuras precisam também da vitamina C, encontrada no
suco de laranja. Afim de não lhes faltar a quantidade que requerem dessa
vitamina, convém dar-lhes, a partir da segunda semana de vida, ácido
ascórbico, que é uma forma concentrada da vitamina, à razão de uma
pastilha de 25 mgs., dissolvida em água, por dia.
A medida que crescem e se robustecem, pode-se aumentar a dose de
ácido ascórbico ou substituí-lo por suco de laranja, em quantidades iguais
às que se dão às crianças de gestação normal.
FERRO
Contando a criança cerca de um mês, o médico recomendará algum
preparado que contenha ferro para evitar a anemia.
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À medida que se for desenvolvendo, acrescentem-se no seu regime os
mesmos alimentos usados na alimentação da criança normal. (Veja-se o
boletim Cuidado da Criança na Primeira Infância.}

AUMENTO DO PESO
Por via de regra, todas as crianças perdem peso nos primeiros dois ou
três dias depois do nascimento. No caso da criança prematura, cuja
alimentação se inicia após mais ou menos 18 horas, pelo quarto ou quinto
dia, já deve ela estar comendo suficientemente para evitar maior perda de
peso. Pelo fim da segunda ou terceira semana de vida, deve ter recuperado
o peso perdido.
Convém pesá-la pelo menos duas vezes por semana. É bom fazê-lo à
mesma hora do dia, tomando nota do peso para mais tarde comunicá-lo ao
médico. É preciso muito cuidado para que ela não esfrie. Será pesada
com roupa ou envolta em cobertor aquecido, pesando-se a roupa à parte
e subtraindo-se esse peso do total.
A criança pode não aumentar de peso todos os dias, e até perder um pouco
de vez em quando, mas se sua alimentação for apropriada, e ela estiver com
saúde, deve-se verificar um aumento constante semana após semana.
VIDA AO AR LIVRE
Sendo interditas as mudanças de temperatura para a criança prematura,
não convém levá-la ao ar livre, enquanto for ainda muito pequena. A
idade em que se pode levá-la, varia com o seu tamanho e grau de prematuridade, assim como com o tempo e estação do ano. Depois de ter atingido
o tamanho e robustez de uma criança de dois meses, pode-se pô-la ao ar
livre, agindo como se ela fosse um bebé normal dessa idade.
Não se dêem banhos de sol quando a criança prematura for pequena, o
que está a mostrar a importância de lhe administrar a vitamina D, sob
qualquer forma. Atingindo ela, porém, maior desenvolvimento e robustez,
poderá tomar, à semelhança da criança normal, os banhos de sol.
CONSULTAS MÉDICAS PERIÓDICAS
Consulte-se regularmente o médico, o qual examinará a criança e aconselhará a mãe sobre sua alimentação e cuidado geral. O exame deverá compreender uma apreciação do seu desenvolvimento físico e mental.

DESENVOLVIMENTO SUBSEQUENTE
A medida que a criança prematura vai crescendo, deve assemelhar-se
mais e mais ao bebé de gestação normal. Ainda que pequena, sua cor
deve ser boa, os músculos firmes, e deve tornar-se gradualmente ativa e
esperta. Pode ser que seja mais vagarosa em aprender certas cousas, como
manter a cabeça levantada, e sentar-se. Se estiver imunizada contra
infecções e receber o alimento e cuidado apropriados, com o tempo, em
nada diferirá da criança de gestação normal. O tempo necessário para
isso, depende do número de semanas que faltaram para a terminação do
período gestatório.

HORÁRIO DAS ALIMENTAÇÕES PARA CRIANÇAS PREMATURAS
Criança com menos de l kg. 000 grs.

Água 1ervida

Leite d e peito

Número

de
alimentações

Criançi com l kg. 600 grs. a 2 kg.

Leite c e peito

Número
Quantidade

de
vezes

Número
Quantidade

a dar
Colheres

de
alimentações

Colheres

de chã1

Água i ervida

Número
Quantidade

de
vezes

de chá 1

2
13»
16a
18a
20a
22 a

hora .
hora . . .
hora
hora. .
hora

3° dia . .
4° dia
5°-7° dias
8°-10° dias
11 °-14° dias

í/.

Vi

....

V?
'/r-2
-2'/2

l'/2
2
3
3'/2

-3
-4
-5
-5'/2

18 °-21° dias

8
8

4

-6

4 1/2 ~6

Água i ervida

Número
Quantidade

de
vezes

Colheres

Colheres

de chá '
IA
IA

de chá '

Colheres

3

1

-l '/?

11/2
2
2 1/2
2
2

-2
-21/2
-3
-3
-3

8
8
8
8
8
8

6
6

2
2

-3
-3

8
8

1

-3

2
-3'/2
21/2 -4
3 -5
4
-6
5
-7

1
A colher de chá comum cnmém cerca tíe 5 pramas.
NOTA,—A tabela está organizada para que se dê o leite de 3 em 3 horas, às 3, 6, 9, e 12
horas. Dá-se água à meia distância entre as alimentações exceto a 1:30 e 4:30 da manhã.
Poderá ser necessário alimentar as crianças muito pequenas ou débeis de 2 em 2 horas. O
aumento da alimentação deve ser gradual, não excedendo /^ colher de chá em cada alimentação. Para as crianças que pesem menos de l kg. 100, o aumento não deve exceder í-i

30-37
30-44

de. chá '
1
1
1

1
1-2

1-2

Vr-Í
6
6
6
6
6
6

Quantidade

a dar

1/2-1

6
6
6
6
6
4

Grs.
150-17° dias

alimentações

'/2-1

Vi
1

de

Í/2
í/2

8
8
8
8
8
8

Leite d e peito

Número
Quantidade

a dar
Colheres

de chá i

Criança com 2 kg. a 2 kg. 500 grs.

4
3

1
2
21/2
3'/2

-2
-21/2
-31/2
-4
3
3

Grs.
15
15

8
8
8
8
8
8

2-3
3-4
4-6
5-8
6-9
6-9

8

GTS.
37-51
44-51

ou/!?
\6

60-75

6
6
6
6
6
6

2-3
2-4
3-4
4
3
3

3
3
3

Grs.
15
15
15

colher de chá em caJa alimentação. Quando estiverem tomando entre 160 f. 180 grs. de
leite materno por quilo de peso, estarão preenchidos os requisitos para que aumentem de
peso. Aumenta-se o alimento proporcionalmente ao aumen L o de pês-n. sendo, portanto,
preciso mais alimento para manter a relação de 160 a 180 grs. por quilo de peso. Depois de
haver a criança começado a aumentar satisfatoriamente, e de comer bem, esuende-se o
intervalo entre as alimentações, em cada uma das quais se aumentar* a q u a r t i d a d e de leits*

