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INTRODUÇÃO
Contêm êate opúsculo conselhos e orientação que devem ser
seguidos por pessoas em estado de gravidez, de forma a melhormente resguardar a saúde própria e a dos filhos que trazem no
ventre.
A gravidez e o trabalho de parto são fenômenos naturais, por
vezes porém, acompanhados de acidentes graves uns, apenas desagradáveis outros, de maneira que não é demasiado aconssJhar certa
ncrma de vida e cuidados, de forma a proporcionar à gestante si-.
tuação de segurança, conforto e bem estar, que também interessa
a quem vai nascer.
Os consultórios pré-natais constituem a melhor arma de que dispomos para preservar a vida dos nascituros; ali é .evitado que se contaminem por lues, dentro do útero e nasçam doentes; que sofram os
efeitos da toxemia gravídica materna (edema dos pés, albumina na
urina e hipertensão')', que se apresentem mal na bacia, isto é,
venham de nádega ou de hombro; todos os males enfim, que acometem a grávida são convenientemente tratados, quando não puderem
ser evitados.
A gestante também grandemente se beneficia com as atividades pré-natais — é examinada da cabeça aos pés, corrigindo-se tudo
que de anormal for encontrado e possa prejudicá-la; os vômitos da
gestação e a toxemia gravídica são tratados, quando não se lhes puder fazer a profilaxia; as pielites são medicadas e curadas; conselhos
a respeito do parto serão dados, decidindo-se si pode, ou não, ser realizado em domicílio; em casos especiais, é internada por motivo de
males, cujo tratamento seria difícil no consultório, etc., ?ic.
Enfim, procura-se cercar mãe e filho de todas as garantias,
evitando-se acidentes, cujo êxito é absolutamente imprevisíveL

P.or isso, é imprescindível que todo indivíduo, ao sentir-se em
estado de gestação, procure o consultório pré-natal, a fim de se fazer examinar, ainda que o estado de saúde anterior c atua! seiam bons.
Só assim poderá evitar situações desagradáveis e irtesmo perigosas, pois alguns acidentes são melhormente eviiados, quando
descobertos ao te lhe esboçarem as primeiras manifestações, quando
a saúde da gestante ainda se encontra sem alteração alguma, pelo
menos, ela nada sente de estranho, de nada se queixa.
Este opúsculo foi inspirado pela publicação do Departamento
da Criança dos Estados Unidos, denominada Higiene da Gravidez,
da qual aproveitamos o esquema.
Contém conselhos e orientação que devem ser seguidos pelas
pessoas em estado de gravidez, de forma a melhormente resguardar
a saúde própria e a do seu filho.

SINAIS DE GRAVIDEZ

O primeiro sinal de gravidez, todo o mundo o sabe, é a suspensão das regras — cessa a menstruação.
Para que o sinal tenha valor, é preciso que a pessoa apresente história menstrual normal, isto é, que todos os meses, infalivelmente, seja menstruada, que o relógio ande sempre certo.
O mesmo não acontecerá, si a referida história apresentar irregularidades e atrasos; à série de menstruações em tempo certo,
sucedem falhas de um, dois meses, e às vezes, mais.
Nestas condições, o sinal nenhum valor possui. Não raro, tal
se verifica, quando a mulher atinge os quarenta ou quarenta e cinco anos, ao se aproximar da menopausa — as menstruações costumam então, a falhar, a diminuir ou aumentar de quantidade, perdendo o ritmo certo, que lhe era próprio.
A cessação das regras deve ser súbita e no decurso de menstruações perfeitamente regulares.
A probabilidade de gravidez aumenta mais ainda, si a regra
não aparecer no mês seguinte! E' possível que então, outros sinais
já tenham surgido.
A cessação das regras é acompanhada de modificações nas
mamas. Os seios se tornam, aos poucos, mais volumosos, mais pesados e sensíveis. A sensação é a mesma, que é acompanhante da
menstruação, porém muito mais acentuada.
Si observarmos bem, veremos que o bico do seio e a auréola
se tornam aos poucos, mais escuros, o que facilmente se percebe
em pessoas de pele branca — a coloração rósea da auréola se torna mais escura.
Nas mulheres morenas, o escurecimento é mais acentuado ainda, porém, menos facilmente perceptível. Além disso, a auréola
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aumenta de extensão, ultrapassa os limites primitivos; e nela aparecem pequertas saliências, botõeszinhos, do volume de meio grão
de arroz, que anteriormente não existiam.
Si expremermos a mama, não o bico somente, mas o órgão
todo, do ponto de implantação para o bico, é possível que vejamos
surgir por entre as anfractuosidades da mamila, algumas gotículas
de líquido denominado colostro.
Outro sinal de gravidez em início, é o aparecimento de enjôos
e vômitos, indisposição de estômago e salivação.
Os vômitos são sobretudo matinais e surgem principalmente,
por ocasião de escovar os dentes; ao enjôo segue-se o vômito.
Certo desconforto do estômago e salivação mais ou menos
abundante são também encontradiços.
A vontade freqüente de urinar é outro sintoma — a pessoa
não só urina maior número de vezes no correr do dia, cc«mo também
levanta-se à noite, uma ou duas vezes, com o mesmo fim, o que
antes não acontecia. Por vezes, a saída da urina é acompanhada
de ligeiro ardcT.
Existem muitos outros sinais de gravidez incipiente, cuja enumeração este opúsculo não comporta, como perturbações do olfato
e do paladar, que leva a repúdio de odores e alimentos outróra
agradáveis, e à atração por outros, até então intolerados, resultando
extravagância de apetite, preferência por frutas muito ácidas, desejos de comer substâncias impróprias — terra, carvão, cortiça de
árvore, etc.; comprazer-se em cheirar coisas extranhas geralmente
consideradas, como de odor desagradável.
A mulher sente-se mais úmida nas partes genitais, exacerba-se
corrimento por acaso anteriormente existente; torna-se por vezes,
preguiçosa, preferindo o repouso à atividade.
Mais felizes são aquelas que nenhuma sensação particular experimentam, a não ser a cessação das regras e sinais mamários de
vulto apagado.
De qualquer maneira, mesmo por mera suspeita, a mulher
deve se fazer examinar por médico, não só para certificar-se do seu
estado, como para verificar si anormalidades existem, cujo tratamento talvez seja mais vantajoso, si iniciado desde cedo.

Com o perpassar do tempo, outros sinais vão aparecendo, acentuando-se uns e apagando-se outros — como os vômitos. O rosto
pode se cobrir de manchas escuras de cloasma; a linha que vai do
umbigo ao meio do pente, (pube) pode tornar-se escura; surgem
varices nos membros inferiores; exagera-se a prisão de ventre, tão
comum no sexo feminino.
Por fim, o feto manifesta sinais de vida - - lá pelo quarto e
meio mês da gestação. A princípio, percebidos como pequenos tremores, que se tornam cada vez mais patentes, chegando, por vezes,
até a incomodar a gestante, perturbando-lhe o sono.
A criança dorme no ventre materno; a fases de completa quietude sucedem-se outras, em que a movimentação é notavelmente
ativa.
Si pusermos as mãos espalmadas sobre a face e fizermos a
ponta da língua passear sobre a superfície interna das bochechas
— teremos expresso do que a melhor das descrições, a sensação
percebida pela gestante, por ocasião dos movimentos fetais. Outras vezes, em casos especiais, são comparados a verdadeiros ponta-pés.
Observações existem, em que é afirmada peremptoriamsnte,
sem a menor dúvida, a sua existência, antes do quarto mês — é
possível que tal aconteça. Devemos porém nos lembrar, que o peristaltismo intestinal pode provocar sensação semelhante à dos movimentc'3 fetais.
Coincidindo com a percepção desses movimentos, o médico ouvirá os batimentos cardíacos, perfeitamente ritmados; a princípio longinquamente, e depois, mais perto e mais fortes. Os movimentos fetais apresentam também expressão fonética, facilmente
percebida por quem ausculta.
Os movimentos e batimentos cardíacos feíais constituem sinais
de certeza da gravidez, pois os outros pedem ser provocados por
causas diferentes da gestação, apresentando por conseguinte, valor
simplesmente relativo.
Na verdade, o médico não vai esperar que apareçam os sinais
de certeza para só então, fazer o dignóstico da gravidez, pois, neste
momento, até os leigos se acham em condição de fazê-lo.
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Desde que muitos sinais de valor relativo estejam presentes
e todos afirmem a existência de gravidez, o médico se acha também
autorizado a fazer tal afirmação.
Si dúvidas existirem, devido à precocidade do exame, exiguidade de sinais e por outros motivos — forçoso é recorrer a reações
de laboratório1, com a urina do indivíduo suspeito -— reação de Zondedek e Asscheim, com a coelha; ou de Galli Mainini, com o sapo.
Si o exame médico ou a reação forem positivos — pode começar a fazer os sapatinhos, que a gravidez já começou. . .
A gestante deve então, passar a freqüentar regularmente o
o Consultório Pré-Natal, onde ela e seu filho são cercados de cuidados especiais, sendo afastados os riscos que podem ameaçar o
interesse de ambos.

DURAÇÃO DA GRAVIDEZ
A gravidez dura cerca de 280 dias. Dura menos nos indivíduos que trabalham em serviço pesado, fazem esforços físicos, carregam peso, permanecem muito tempo em pé e labutam em meio
trepidante.
Por isso, para evitar que tal aconteça e nasçam crianças antes
do tempo, por conseguinte fracas, prematuras, incapazes de afrontar com sucesso as condições da vida fora do útero, é que os países
civilizados concedem às trabalhadoras grávidas, o repouso de quarenta e cinco dias antes e quarenta e cinco depois do1 parto. Só
assim poderão levar a gravidez ao termo; as crianças nascerão mais
fortes, sendo menores as probabilidades de sucumbirem. Os outros quarenta e cinco dias atendem à necessidade das mais amara entarem os filhos, furtando-os a acidentes que poderiam lhes ser
fatais.
Assim pois, o repouso permite que a gravidez vá até ao fim dos
nove meses; o esforço e a agitação abreviam-lhe a duração.
A interrupção da gravidez antes do sétimo mês, isto é, quando o feto não pode ainda viver fora da incubadeira, que é o útero,
chama-se aborto.
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A interrupção no sétimo, oitavo e antes do fim do nono mês,
constitui parto prematuro; e o produto que geralmente, pesa menos que 2.500 grs. é considerado feto prematuro. Estes fetos morrem com grande facilidade, tanto mais quanto menos pesarem; os
de peso menor do que l. 500 grs. são extremamente vulneráveis.
Por isso, a Puericultura se esforça para obter fetos a termo.
Diversas são as causas que conduzem ao abortamento e à prematuridade, como veremos adeante; quasi todas elas podem ser
afastadas, si a grávida freqüentar o consultório pré-natal.
Como se calcula a data do parto?
A maneira mais simples é tomar por base a data da última
menstruação. A observação de milhares e milhares de casos tem
demonstrado que o parto se desencadeia aproximadamente aos
nove meses, começando-se a contar dez dias após o derradeiro dia
da última menstruação.
Si a última menstrução foi, por exemplo, de 10 a 15 de janeiro, a data provável do parto será a 25 de outubro.
Dez dias depois de 15 de janeiro — 25 de janeiro; nove meses
após 25 de janeiro — 25 de outubro.
Começa-se a contar da última menstruação que veio, e não da
que falhou.
O cálculo não é matemático, pois muitas causas fazem variar
a data para mais ou para menos.
Mesmo nos irracionais, em que se conhece a data do coito fecundante, a data do parto varia, ora para mais, ora para menos.
Na espécie humana, geralmente a parturição se verifica 27'l
dias após a relação da qual resultou a gravidez.
Freqüentemente as gestantes são tomadas de vontade tão
grande de se verem livres das incomodidades do fim da gravidez,
que se não conformam com a data prefixada pelo médico para o
parto, e sob vários pretextos, procuram a retificação do cálculo,
como si a função dependesse da vontade do profissional.
Si as informações foram exatas, si todas as mulheres tomassem notas da data das regras, e com exatidão pudessem informar,
nenhuma dúvida poderia subsistir, si as coisas correrem normalmente .
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Acontece porém, que mesmo muita gente boa, porém displicente, não presta atenção ao que consigo se passa e não pode co-rn
segurança informar; o médico terá então, que fazer o cálculo pela
altura do útero, o que é falhe- e sujeito a erros grosseiros.

CUIDADOS PRÉ-NATAIS
Logo que a mulher sentir-se grávida deve escolher ou ir ao seu
médico, a fim de submeter-se a exame geral e exame especial, em
lelação à gestação.
Recomendamos, com todo c- empenho, que assim proceda, pois
só dessa forma poderá furtar-se a acidentes que afetam tanto a
própria pessoa, como a do seu filho.
Ademais, lhe serão ensinados preceitos de higiene da gravidez,
ou recomendados livros e impressos que os contenham, si a oaciente não possuir conhecimentos referentes a tal assunto.
Vamos nos extender um pouco sobre o exame médico, porque
as solicitações próprias do exame serão melho-rmente aceitas, quando a consulente tiver conhecimento da sua razão de ser, do seu valor e importância.
O médico visa exclusivamente crear situação de segurança
para a dupla mãi e filho.
Exame geral. Este exame compreende a qualificação da paciente. São notadas a idade, raça e profissão, que de certo modo
influenciam o evolvimento da gravidez e do trabalho de parto.
Certas profissões, definidas nas nossas leis trabalhistas, são
vedadas às mulheres, e uma das razões consiste justamente na repercussão que apresentam sobre a gestação. Assim, pois, a gestante
deve ser aconselhada a deixar profissões perigosas, das quais possam resultar intoxicações e traumas.
A idade da paciente também alerta o parteiro sobre complicações futuras, durante o trabalho de parto, mais difícil nas primíparas idosas e por vezes também no verdôr dos anos.
Será interrogada sobre a saúde dos pais, ou sobre a sua causa
mortis, pois muitas doenças se transmitem hereditàriamente.
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Especial atenção merece a história das gestações da progenitora, si pontilhada de abortos e de: fetos mortos e macerados — sinais de presunção de sífilis.
Neste particular, a saúde do marido tem grande importância
— tuberculose e, sobretudo, sífilis — podendo esta transmitir-se à
esposa e desta; ao filho ainda no ventre. Por isso, é imprescindível o
conhecimento da reação de Wassermann do casal e a continuação
de tratamento anti-luéticc, por acaso começado.
Estas informações podem induzir o médico a iniciar o tratamento anti-sifilítico da gestante.
Sinais clínicos de lues são diretamente pesquisados na paciente; o seu Wassermann será solicitado, com ou sem reativação
prévia.
Por todos os meios precisamos evitar a contaminação do feto
pela sífilis da mãi; certamente tal conseguiremos, se descobrirmos
a infecção e fizermos em tempo, o respectivo tratamento, com a intensidade necessária.
Assim, podemos lhe evitar a morte, que nasça doente ou que
se crie, vindo a ser indivíduo inferior na luta e nas competições do
tvolver da vida.
São anotados o estado geral da paciente, a altura, cuja reper
cussão sobre a capacidade da bacia é perfeitamente compreensível,
na hipótese de ser reduzida; a marcha, cujos efeitos sobre a conformação da pelve são notórios, caso seja claudicante; operações cirúrgicas anteriormente sofridas, igualmente interessam.
Os aparelhos circulatório e respiratório serão perquiridos, pois
em casos de doenças do coração, de tuberculose e outros males, o
médico saberá orientar a maneira de viver da gestante, fará o tratamento ou a enviará a especialistas, internará ou não, cercando-a
enfim, de cuidados que melhor a resguardem e ao seu filho-, em
conjuntura tão delicada.
O aparelho digestivo, os dentes, a prisão de ventre e hemorróides merecerão atenção especial, pelo combate à cárie e granulomas, que consigo- acarretam perigo de infecção puerperal; pela regularização das funções intestinais — fontes de diversos pequenos
males; e pelo combate às hemorróides.
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O sistema nervoso será perquirido, fora das grandes sindromas, na debilidade nervosa, nos distúrbios neurc^vegetativos, distúrbios do simpático, que tantos males ocasionam e desfavoràvelmente se refletem na dinâmica uterina.
Os órgãos endócrinos serão também examinados, em virtude
da sua importância no perfeito equilíbrio das funções orgânicas.
Exames complementares de sangue, fezes, urina e outros serão
pedidos, quando houver ou não, suspeitas de focos infectuosos, anemia, incompatibilidade pelo Rh, malária, verminoses, pielites,
etc., etc.
Exame obstétrico e ginecológico. O exame obstétrico indaga
da data da última menstruação, para o cálculo da data provável do
parto; a época do aparecimento de movimentos f e tais; da existência
de vômitos gravídicos e sua intensidade, para o respectivo tratamento; sobre a presença de corrimento, cuja natureza precisa ser
esclarecida, para a respectiva terapêutica, pois, muito nocivo poderá
ser à gestante e ao seu filho, si for de origem blenorrágica — febre
puerperal e oftalmia purulenta. A oftalmia constitui grave ameaça
à visão do recém-nascido.
E' verificada a presença de edemas baixos e altos, albuminúria e hipertensão arterial — sinais precursores de eclâmpsia, doença convulsivante da gestação, que põe em perigo a vida da gestante e do filho.
Uma vez desvendados os sinais precursores, serão postas em
prática medidas profiláticas tendentes a evitar a progressão do mal
e a eclosão das crises convulsivas. Estes cuidados são de suma importância, pois os casos entregues à própria sorte, podem evolver
até à eclâmpsia e então, os perigos são de êxito imprevisível.
Muito mais fácil é evitar do que curar. Esta é uma das razões
pelas quais as gestantes devem periodicamente retornar ao consultório, isto é, submeter-se à vigilância, de maneira a poder desvendar-se o eclampsismo em início.
Só por este motivo, estaria justificada a creação dos consultórios pré-natais.

Fig. l
Exame de urina
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E' pela, presença de edemas, albumina na urina e aumeato da
pressão arterial, que o eclampsismo se denuncia; são os batedores
que vão na frente, gritando, anunciando a aproximação do cortejo
da eclâmpsia. (Figs. l e 2)
Só não vêem e não ouvem, os que não têm olhos, nem ouvidos,
os que não têm inteligência para compreender. Por isso, a urina
é sempre examinada, a pressão arterial freqüentemente tomada e a
paciente pesada. (Fig. 3)
Não deixe pois, de voltar ao consultório, e o faça mais a miúde, quando o médico recomendar. Não deixe de seguir à risca os
conselhos relativos ao modo de vida e principalmente em relação à
dieta. E' imprescindível! O wédico está fazendo higiene, está fazendo medicina!
A bacia será examinada para verificar si o feto a termo pode
ou não atravessá-la. Reflita e veja como é de importância fundamental este exame, principalmente em se tratando da primeira gravidez! Entretanto, quantas mulheres vão dar à luz, ignorando completamente si a criança pôde ou não pôde nascer!
Somente pela demora na realização do parto, são levadas a
exame da bacia; e o médico verifica então, ser impossível o parto
pelas vias naturais! Quanto tempo perdido!
Não seria melhor que a situação tivesse sido reconhecida com
antecedência, de forma a evitar cs perigos de infecção e outros próprios dos partos prolongados?
O exame da bacia deve ser interno; o externo não fornece da
dos tão precisos e certos como aquele.
Bem sabemos que é assim creada situação de constrangimento, principalmente em se tratando de paciente jovem, ou que a ele
submete-se pela primeira vez.
Não existe porém, outro remédio, pois nada se lhe eqüivale
mesmo a radiografia da bacia. Até as multíparas não devem furtar-se ao referido exame, embora a bacia já tenha dado provas de
capacidade funcional, pois, tumores do útero, bem como cistos do
ovário e cicatrizes podem, após o parto, ter obstruído a bacia ou
barrado o colo e a vagina, de maneira a impossibilitar a parturição.
E' indispensável o exame da bacia!
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Assim, também, a verificação da maneira pela qual o feto se
dispõe em relação à bacia, isto é. si se apresenta de cabeça para
baixo, si vem de nádega, ou si é uma das espáduas que procura
insinuar-se.
Só a apresentação de cabeça, pela sua variedade dita de vertex, isto é, pelo ocipital, é favorável. Todas as outras acarretam
riscos, sobretudo para o feto. O médico reconhece a apresentação
anormal, a de nádegas, de espáduas e outras, e pode corrigi-las por
manobras simplesmente externas, inteiramente indolôres, que às vezes se completam em minutos, transformando1 inteiramente o prognóstico do parto, em relação ao feto. (Fig. 4)
A apresentação desfavorável é transformada na mais favorável
de todas — a de vertex.
Por aqui vemos come1 são grandes os benefícios do consultório pré-natal. A apresentação da espádua é insolúvel espontaneamente, salvo exceções, e representa grave perigo à vida da mãi e do
filho. Transformá-la em outra apresentação, na qual a parturição
pode se efetuar sem os recursos da arte; transmutar apresentação
de nádega, mortífera para o feto, em outra, em que os riscos são
mínimos
constituem vantagens da freqüência ao consultório
pré-natal, cuja excelência não precisamos encarecer.
A gemelaridade é também perquirida, seja pela palpação e
auscultação, seja pelos raios X. A continuação da vida do feto o é
pela auscultação de batimentos cardíacos e percepção de movimentos ativos.
O exame ginecológico descobre malformações, tumores, cicatrizes e corrimentos, passíveis uns de tratamento médico, e de tratamento cirúrgico, outros.
Durante toda a gestação, regularmente, duas vezes por mês,
ou maior número de vezes, conforme o caso e recomendação do
médico, a gestante irá ao consultório pré-natal, a fim de a gestação
ser convenientemente acompanhada e assistida, até o respectivo fim.
Em cases especiais, a paciente será internada para melhor êxito do tratamento.
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Sempre, em todos os cases, o tratamento, a dieta e o regime
de vida, aconselhados pelo médico, serão religiosamente obedecidos,
aceitos e seguidos.
Não vamos aqui discutir tratamentos nem dietas; isto interessa mais à medicina e seria descabido ventilar essas questões
com gestantes. Ela confia no médico e segue-lhe à risca as recomendações.

HIGIENE DA GRAVIDEZ
Alimentação. O estado de perfeita nutrição é fundamental
durante a gestação.
Todo indivíduo mal nutrido por motivo de doenças, falta de
alimentação ou alimentação irracional constitui terreno em cujo
seio se desenvolve mal a planta humana; a gestação é então, pontiIhada de acidentes representados per abortamentos, partos prematuros e fetos mortos, bem como por outros males.
O ser em desenvolvimento no seio materno, no úterç1, pode ser
comparado à planta, cujas raizes — a placenta — imergein no
sangue materno, donde retiram todas as substâncias necessárias ao
seu desenvolvimento.
O crescimento e desenvolvimento do feto dependem da respectiva nutrição; e esta, do estado de nutrição da mãi, que deve
ser mantido e conservado por boa alimentação.
Em última análise, o crescimento fetal depende da alimentação materna, que deve ser racional e suficiente.
A alimentação em geral se compõe de protídios — cnrne, peixe, leite e ovos; gorduras; hidratos de carbono — açúcares e amiláceos; sais minerais e vitaminas.
Na composição da alimentação da gestante devem-se encontrar cerca de 75 grs. de protídios, 415 grs. de hidratos de carbono
e 65 de gorduras.
Nas classes pobres, é geralmente deficiente a absorção de protídios, pois a carne, peixe, ovos e leite são alimentos caros, e muita

gente não tem hábito de tomar leite — o brasileiro o toma, na média, 20 grs. por dia.
A redução dos protídios, a menos de 75 grs. diariamente, é nociva ao feto. E' conveniente a mistura de diversos protídios. como
os acima, mencionados — só assim a nutrição será perfeita.
Os produtos resultantes da desintegração deste alimento, absorvidos ao nível do intestino, passam para o sangue materno, de
onde são retirados pelas vilosidades placentares, alcançam o bangüê fetal e são assimilados, indo reconstituir outros protídios de
composições diferentes, ora fetais, destinados à edificação dos tecidos e órgãos do ser abrigado no útero.
A carência de protídios é prejudicial ao feto. Geralmente não
se observa, nc> meio brasileiro, carência de gorduras, nem de hidratos de carbono.
Além de outros sais minerais, a alimentação deve conter pelo
menos 2 grs. de cálcio, sob forma assimilável, como é encontrado
no leite e queijo. Os sais de cálcio, habitualmente prescritos às
gestantes, são eliminados rapidamente na maior parte. A sua carência conduz à interrupção da gestação.
Osi sais de cálcio, fosfates e carbonates são utilizados na edificação do esqueleto fetal.
Si o feto deles não dispuser à vontade, irá buscá-los nos dentes
e no esqueleto da gestante, descalcificando-os. Os dentes ficam
mais sujeitos à cárie; por isso se diz que cada filho custa um dente
à sua mãi.
Os sais de ferro são também indispensáveis; constituem a matéria prima para a formação de hemoglobina, e devem ser absorvidos na proporção de 20 miligs. diariamente. São contidos principalmente em carne, fígado, ovos, rins, melado, grãos integrais,
passas, vegetais verdes e legumes.
A anemia caracteriza-se por deficiência de ferro; é nociva à
gestação e ao feto; aquela pode interromper-se prematuramente,
ou ficar sujeita a múltiplos acidentes, não raro, bastante graves.
O mesmo diremos das vitaminas A e B, indispensáveis ao crescimento e desenvolvimento do ovo e à morfogênese; em caso de cacarência, o feto morre no ventre materno.

Fig. 3
Tomada de pressão arterial
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Tal acontece também com a vitamina C, embora a respectiva
carência não seja tão desastrosa, como nos casos de avitaminose
A e B.
A avitaminose D prejudica a fixação de sais calcáreos. A avitaminose E conduz à ausência de ovulação ou a abortos repetidos.
As vitaminas, em geral, são absorvidas através de folhas verdes, vegetais, frutas, batatas, ovos, leite, manteiga, queijo, fígado
de peixes, rins, levedo, grãos integrais de cereais, passas, melado,
etc., laranjas, tomates, morangos, cajus, melões e todas as frutas.
O menu recomendado às grávidas é o seguinte, do 4.° mês da
gestação em deante: l litro de leite; 75 grs. de carne magra; fígado,
uma vez por semana; 200 a 300 grs. de frutas; duas laranjas; 200 a
300 grs. de vegetais crus, verdes; 150 grs. de batata; 100 grs. de pão;
duas colheres de manteiga; 400 a 800 unidades de vitamina D,
contidas em óleo de fígado de bacalhau; além de outros alimentos
da própria escolha, ajustados às necessidades calóricas e ganho
de peso.
As gorduras devem orçar em sessenta e poucas gramas e os
hidratos de carbono em 355 grs., mais ou menos.
Este cardápio é impossível de ser aceito no meio brasileiro,
em conseqüência do seu preço elevado.
Na verdade, o esquema apresenta requerimentos ideais; o organismo pode, porém, se adaptar a condições menos favoráveis, desde que dele muito não se afaste, não havendo assim sintomas de
carência.
Precisamos nos lembrar que durante a gestação o organismo
supre as necessidades fetais e acumula reservas para a lactação.
Precisamos organizar cardápio nacional.
Em caso de sub-nutrição quantitativa e qualitativa verificam-se
abortamentos, partes prematuros e fetos mortos; foi o que aconteceu na capital da Rússia, sitiada pelos alemães na última guerra,
como conseqüência da fome.
O mesmo tem acontecido em todas as praças fortes sitiadas e
nos países onde grassa a fome.
Até a fecundação é prejudicada — as mulheres não menstruam,
não ovulam, não concebem.
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Com a melhoria da alimentação das classes pobres, na Inglaterra, durante a última guerra, diminuíram consideravelmente os
abortamentos, partos prematuros e fetos mortos.
A gestante, do sexto mês em diante, não deve aumentar de
peso mais do que 300 a 400 grs. por semana.
Si o aumento de peso não for conseqüência de aparecimento
de edema, correrá por conta de engordamento; a alimentação deve
então ser reduzida, sem interessar os alimentos essenciais, e sim incidir sobre doces, massas e gorduras.
As comidas enlatadas, conservas e peixes muito salgados, não
constituem alimentos apropriados para gestantes; devem ser preferidos aumentos em perfeito estado de conservação, frescos e cie fácil digestão. Gorduras excessivas devem ser prescritas.
Cuidados corporais. No entretenimento do estado de assêio e
limpeza corporal, não se deve pecar por excessos mal compreendidos, nem por insuficiências injustificáveis.
A gestante deve tomar banhos de corpo inteiro, tépidos eu
frios, de acordo com a sua preferência, como costumava fazer antes da gestação, com água e sabão, sem excesso de alcalinidade,
para não> irritar a pele. Tanto pode ser de chuveiro, como de
imersão.
No último mês da gestação deve ser só de chuveiro, sobretudo nas multíparas, com roturas perineais, pois então a água poderia, na imersão, penetrar até onde não convém, dando origem à infecção puerperal, tanto mais facilmente quanto mais próximo estiver o parto.
Os banhos de mar não fazem mal às gestantes, desde que sejam tomados em águas tranqüilas e em época afastada do termo
da gravidez.
O mar agitado,' em que a paciente é obrigada a pular, furar
ondas e receber sobre o ventre o embate das vagas, só pode ser tolerado até o terceiro mês, sendo desaconselhável daí por deante,
por fatigar e expor a abortmento.

Fig. 4
Exame da apresentação
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Nas proximidades dos pontos em que a City lança as suas
imundícies, são condenáveis, mesmo em águas tranqüilas, qualquer
que seja a idade da gestação.
Outro ponto importante se refere às lavagens vaginais, de que,
entre nós, se faz uso monstruoso. Toda mulher que se casa, as incorpora à toalete, vindo a constituir hábito. No fim de algum tempo, não se sentem bem, não se consideram asseiadas, quando, por
qualquer circunstância, não podem fazê-las.
Não há razão para lavagens vaginais, como rotina, principalmente quando se lhes acrescentam antissépticos. Elas não> fazem
parte da toalete e só devem ser usadas por prescrição médica.
Si isto é verdade fora da gravidez, mais o será ainda na sua
vigência. A vagina dispõe de meios próprios de auto-depuração,
através da formação de ácido lático, produto» de fermentação de
glicogênio, substância contida no epitélio vaginal, por germes especiais denominados bacilos vaginais.
As lavagens, sobretudo com soluções antissépticas, perturbam
o perfeito funcionamento deste mecanismo, destruindo aqueles germes camaradas. São mais prejudiciais do que úteis. Podem dar
origem à infecção puerperal, na hipótese de serem praticadas muito próximas ao parto.
Relações sexuais. Pela mesma razão que as lavagens, per
conduzirem para a intimidade do organismo, germes patogênicos,
devem ser prescritas as relações sexuais, no último rnês da gestação .
Germes extranhos, muitos deles virulentos, são então depostos
junto ao colo, podendo contaminar ulteriormente a ferida placentar,
resultado a tão temida infecção.
Infecções em foco. Todos os focos infectuosos devem ser tratados — cárie e granulomas das raízes dentárias, amigdalites, sinusites, pielites, apendicites, faringites. cervicites do colo, bartolinites, etc.. Não só constituem fontes perenes de intoxicação, como,
uma vez por outra, derramam germes no- sangue, os quais poderão se localizar na ferida placentar, provocando infecçãc puerperal.
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Mamas. O bico dos seios deve ser convenientemente íi atado
no último mês da gestação, para que se não» fissurem durante a
lactação e dêm lugar à inflamação da mama.
O melhor meio disso evitar será treiná-lo, aumentar-lhe a resistência aos traumas, o que se consegue fazendo-lhe massagens
diárias, durante cinco a dez minutos de cada lado, cem mistura de
alcool-glicerina em partes iguais, ou com manteiga de cacau.

Não procurem enganar a si mesmas, não se considerando
como alcoólatras pelo fato de usar bebidas finas. Sob algumas
pontos de vista, o par&ti puro é menos prejudicial do que outras
bebidas, como sucede com o absinto.
Não é alcoólatra somente aquele que cai e delira; no alcoolismo crônico, o indivíduo não perde o prumo, embora se encontre
mais ou menos encharcado de álcool. O álcool é nocivo à descendência .
Na França, nas regiões vinícolas, os oficiais de recrutamento
militar observaram que os conscritos diminuiram tanto de talhe,
que alguns departamentos não puderam dar soldados com estatura
regulamentar.
Diógenes disse a certo idiota e imbecil: "Teu pai estava embriagado, quando tua mãi te concebeu!"
Os filhos da alcoólatras são idiotas e epilépticos; morrem duas
vezes mais do que os de mães sóbrias.
A sua susceptibilidade nervosa é enorme; convulsionam facilmente; apresentam grande instabilidade de humor - - tristes, distraídos ou exuberantes; preguiçosos, comodistas e inconstantes; têm
o sono povoado de pesadelos, sofrem de alucinações, choram fácil
e demoradamente.
Mais graves ainda são as lesões do sistema nervoso, que culmiríam na hidrocefalia, hemiplegia, paralisias e outras lesões incompatíveis com a vida.
A epilepsia encontra no alcoolismo dos pais, uma das suas
causas. Assim pois, não devemos admitir o uso de bebidas espirituosas durante a gestação; cada cálice de coqueteile, de aperitivo
ou batida, representa certa dose de veneno inoculado no próprio
filho, cujas conseqüências já mostramos. Mesmo a inocente Malzbier não deve ser permitida.
Outra intoxicação que ultimamente alcançou os arraiais femininos é o tabagismo.
E' fato de observação, que as operárias em fábricas de cigarros e charutos abortam freqüentemente, muito mais que as de outras profissões. O número de 'abortos e fetos mortos se elevaram

Prisão de ventre. E' extremamente freqüente na gravidez a
prisão de ventre.
Ela íntoxica o organismo pela absorção de substâncias indesejáveis, e provoca dores de cabeça, mal estar e outros malefícios.
Como combatê-la?
Primeiramente modificando o regime alimentar, servindo-se
de alimentos que deixam grandes porções de resíduos, ccmo são os
vegetais.
Deixe macerar em copo dágua, durante a noite, algumas
ameixas abertas e sirva-se do seu conteúdo pela manhã cedo, ao
se levantar; nas refeições, deve comer frutas e verduras em abundância, engulindo o bagaço das laranjas e abacaxis, mais os caroços de mamões; entre as verduras, preferir o espinafre; como
sobremesa, use doce de ameixas. Mesmo que não tenha desejo,
deve ir à toalete, diariamente, às mesmas horas, sentar-se e esperar
que a defecação se processe.
Si com este regime persistir o mal, consulte o seu médico.
Álcool e fumo. Outrora era perfeitamente dispensável ferir
esta tecla, em se tratando de senhoras brasileiras; elas não bebiam,
nem furríavam.
Hoje, as coisas estão mudadas. Não é fora de propósito abordar o assunto.
O álcool é tóxico, é veneno, que passa através da placenta e
atinge o embrião ou o feto, onde os danos são maiores ainda do
que na mãi, dada a fragilidade especial dos órgãos em formação.
O alcoolismo materno é muito mais nocivo à descendência do
que o paterno, em virtude da possibilidade acima referida.
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a mais do dobro depois que certo grupo de mulheres passaram a tra
balhar na indústria fumageira (Elísio Ataíde).
Enquanto o coeficiente de abortamentos e fetos mortos atinge a 450,69 por mil nas operárias fumageiras; entre as tecelãs, o
coeficiente é de 376,28; e em outras ocupações heterogêneas 291,84 por mil.
O inquérito do Dr. Ataíde verificou também que as operárias
em apreço são más nutrizes.
E' tão certa -a passagem da nicotina da mãi para o filho, que
no ato de fumar é diminuído c- número de batimentos cardíacos
fetais, sobretudo quando o fumo é tragado.
Os princípios nocivos são eliminados através do leite e absorvidos pelo lactente.
De uma ou outra maneira, o filho vem a sofrer 03 efeitos da
nicotina, cuja sintomatologia todos conhecem.
E' admissível expor; o feto a semelhante agressão?
Não é então afetado o sistema nervoso frágil e delicado?
Só pode resultar mal do uso do tabaco. Se no adulto prc-voca distúrbios cárdio-vasculares graves, falsas anginas, porque havemos de expor a delicadeza dos órgãos fetais a semelhantes brutalidades?
Ademais, diminui a secreção láctea, o que vem prejudicar ainda mais o feto.
E' claro que a gestante deve também furtar-st a outras intoxicações, com as provocadas pelo fósforo, chumbo, entorpecentes,
como a maconha, a morfina e seus derivados; cocaína e produtos
similares; éter, etc., etc.
São intoxicações perigosas, degradam tanto o indivíduo, repercutem tão mal sobre o feto, que merecem repressão enérgica dcs
poderes contituidos.

Aumenta o conforto, o uso de porta seios. Para tornar menos aparente a rotundidade do ventre poderá usar saia, da qual se
recorta meio círculo na parte anterior do cós, restabelecendo-se a
sua continuidade por meio de cadarço.
A saia não cairá assim, da porção mais proeminente do ventre,
mas de ponto mais próximo das pernas. Um casaco por cima fará
o volume desaparecer.

Roupas. Recomendam-se roupas folgadas, que não embaracem a circulação e a respiração, nem comprimam demais o ventre;
agasalhem-se de maneira a evitar o frio no inverno e o calor no
verão.

Cinta. A gestante pode usar cinta, contanto que seja de tecido flexível e entremeado de fios elásticos, se isto lhe trouxer conforto. Não convém, porém, usá-la muito apertada, nem para ocultar a proeminência do ventre. Com este intuito é prejudicial.
Muita gente se acha tão habituada com o seu uso, que se sente
mal, sem conforto, ao deixá-la.
E' exclusivamente o conforto que se procura assegurar, pois
não possui as virtudes que geralmente lhe atribuem.
Ela não impede o aparecimento de estrias gravídicas, nem que
o ventre se torne ulteriormente mais volumoso que antes da gestação, que a pessoa se torne barriguda.
Estas ocorrências resultam da constituição, de fraqueza congênita dos tecidos, que a cinta não pode remediar.
Tanto isto é verdade, que mesmo em pessoas que nunca deram à luz, aqueles eventos, bem como eventrações, hérnias e diastases musculares, podem ser observadas.
Nos casos anormais, em que a eventração progrediu tanto, que
o útero se apresenta em riste — em obús; ou pendente sobre as
coxas — ventre pêndulo, então sim, é de necessidade o uso de cinta, pelo desconforto que a anomalia provoca e pelo fato de corrigir
a desorientação do feto em relação à bacia.
Mesmo nestes casos, ela não deve comprimir demasiadamente o ventre; é preferível o uso de modelos que o levantem por meio
de hombreiras, e também, é claro, se ajustem com delicadeza sobre o ventre, repondo-o e ao útero, na posição normal.
Ligas. A gestante normal pode usá-las, desde que não sejam
muito apertadas. Em virtude porém, da tendência ao apareci-

— 24 —

— 25 —

mento de varices e edemas nos membros inferiores, é preferível
prender as meias à cinta ou às calças.
Caso estas anomalias estejam presentes, as ligas deverão ser
prescritas, pois a compressão que exercem, ocasiona embaraço à
circulação de retorne» e agravamento dos edemas e das dilatações
varicosas. São pois, então, absolutamente indesejáveis.

Por mar, as viagens não apresentam estas inconveniências e
só serão desaconselhadas, se a gestante for sujeita a er.jôos e vômitos.

Sapatos. Salto alto ou salto baixo?
No começo da gestação, é indiferente a altura dos saldos.
Quando porém o ventre começa a se avantajar para a frente e a
gestante a se inclinar para trás, para restabelecer o equilíbrio —
deve-se preferir saltos baixos.
O salto alto projeta o tronco para frente, o que obriga a coluna vertebral a se encurvar e erguer o busto para trás — atitude
de elegância, nobreza e distinção.
Na gravidez porém, o salto alto iria agravar a lordose fisiológica, própria da gestação, provocando contrações mais enérgicas
e demoradas dos músculos dorso-lombares, provocando assim dores, nevralgias e lumbago.
Ademais, o salto baixo oferece ponto de apoio mais amplo,
mais sólido, sendo por conseguinte mais raros os escorregões, torções laterais dos pés, quedas, etc. — deve, portanto, ser preferido-.
Viagens. A gestante sã pode viajar de trem ou de automóvel,
com tanto que as estradas sejam boas e a gravidez se ache longe
do termo.
Si for sujeita a abortamentos, não deverá fazê-lo, pois expcrse-á a mais umi fator nocivo, do qual poderá resultar a interrupção
da gestação, sobretudo, si a rodovia for esburacada ou a via férrea
mal construída, de forma a ocasionar sucussões demoradas.
No último mês, mesmo em estradas boas, não deve viajar, pois
as vibrações do veículo1 poderiam desencadear o trabalho de parto.
O meio ideal de viagem é, então, o aeroplano.
Os mesmos conselhos se aplicam às viagens a cavalo.

Exercícios. De maneira geral, toda sucussão, violência, trepipidação e exercícios físicos excessivos devem sei interdictos à
grávida.
As raízes se desprendem dos terrenos sujeitos a terremotos;
os frutos tombam ao agitar dos ramos.
A placenta é a raiz da árvore humana; ela pode descolar-se
em parte ou totalmente, em caso de violência e traumatismo1.
A gestante deve abster-se de jogos de tênis, excursões em montanhas, alpinismo, remo e outros desportos violentos.
Também não se justifica o contrário, a vida excessivamente sedentária, refestelada o dia todo em poltronas, cadeiras c sofás.
Faz bem o exercício físico moderado — ativa as funções orgânicas, desperta o opetite, combate a prisão de ventre, facilita a
circulação e estimula as funções da pele.
Assim pois, nem muito ao mar, nem muito à terra, em matéria
de exercícios.
Higiene mental. A gestante precisa ser cercada de cuidados,
em ambiente e companhia que a conservem despreocupada e segura da prova que irá atravessar.
Deve distrair-se, despreocupar-se do transe da parturição.
E' próprio da sua psicologia certa depressão nervosa, pessimismo, medo, do que poderá suceder-lhe.
Pela cabecinha das que parecem mais despreocupadas, passam idéias tristes — que vão morrer, que o marido casar-se-á com
outra, que seu filho terá madrasta má.
Isto lhe causa apreensão e provoca tristeza. Principalmente,
si palestras de amigas, de parentes, sobretudo as de prole numerosa, versarem sobre casos desastrosos de partos, de hemorragias,
mortes, embriotomias e outros acidentes raros e terríficos.
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Para tornarem as palestras mais sensacionais, condam hiato-'
rias de casos infelizes, exagerando, fazendo-lhes acréscimos de estarrecer.
E a pobrezinha, que vai ter o seu filhinho, se personifica em
uma das vítimas daqueles acidentes horrorosos.
A sua energia moral naturalmente tomba a zero!
Ao médico cabe proibir à cliente, a leitura de livros de obstetrícia, que podem ser mal interpretados; palestras inconvenientes
sobre acidentes de partos, recomendando-lhe mesmo, que faça sentir a proibição e a disposição em que se encontra de retirar-se, si
persistirem na intenção vetada.
E' dever da família levantar-lhe o moral, conservá-la alegre e
segura de que será feliz; jamais concorrer, embora sem a menor intenção inconfessável, para crear estados depressivos do ânimo da
parente e amiga.
Desde que a apreensão se manifeste, o argumento de que não
há outro meio de virem homens ao mundo, que os milhões de habitantes das grandes cidades e os mais numerosos ainda, habitantes
do país — todos nasceram. Porque somente ela, a paciente, irá
fracassar?

templação de pinturas de crianças lindas, destinada a transmitir aos
filhos, por impressão, a beleza que os pais desejam.
Muito antes de nascer, no ato de serem geradas, ou pouco depois, as crianças já são o que virão a ser, de sorte que as impressões nenhum valor possuem.

O médico e a família, com habilidade, carinho, lógica e persuasão, geralmente, conseguem afugentar as nuvens que lhe toldam
o espírito.
Aliás, ela mesma, com a aproximação do parto, é da sua psicologia, reveste-se de enorme coragem, enfrentando a situação com
denodo e resolução.
E' como o indivíduo que foge perseguido por outro mais forte, embarafustando-se por corredor, tendo porém a grande surpresa de verificar que se meteu em beco sem saída — volta-se então,
contra o perseguidor, valentemente, disposto a lutar... a t u d c . . .
seja o que Deus quiser...
Nenhuma razão assiste às pessoas, que crêm que a visão de
defeitos físicos, a impressão de acidentes etc. possam se refletir
sobre o feto, quei nasceria com os mesmos defeitos e outras marcas
da emoção acidental; assim também, não tem fundamento a con-

N-scessáríos ao filhote. Com a progressão da gravidez, a mamai começa a cuidar do futuro, a coser as roupinhas do filhote, a
preparar as fraldas, lençóes e cobertores; a arranjar onde botá-lo,
tal como a ave que prepara o ninho bem abrigado, macio, com penugens e outros estofos flexíveis e delicados. Ao nascer nada lhe
faltará.
O enxovalzinho variará consideravelmente, de acordo com as
possibilidades do- casal, tanto na quantidade como na qualidade.
Vejamos um enxoval pobre.
Carrja e roupa de cama. A cama tanto poderá ser berço sobre
rodas, como cesto ou simples caixote. Com um cesto se faz ótima
cama, facilmente transpcrtável de um para outro lugar, e ocupando pequeno espaço; pode ser colocado sobre mesas, sofás e cadeiras, com grande comodidade para todos.
Um colchão pequeno, ou melhor, acolchoado de algodão, dobrado e alisado — melhor porque pode ser lavado e secado, com
facilidade — completa a cama.
O acolchoado de algodão- é mais macio. O bebe não usa travesseiros altos; serão bem baixos, ou substituídos por lençolzinho
dobrado. Impermeável de borracha ou de oleado, para proteger
o colchão ou o acolchoado.
Três a seis lençóes pequenos para revestir o impermeável,
usando-se um de cada vez. Três acolchoados pequenos de algodão,
que se coloca por cima ou por baixo do lençol, podendo mesmo
substituí-lo.
Dois CAI mais cobertores leves, de lã ou algodão, conforme a
estação.
Tela de filo, para proteção contra mosquitos e moscas.
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Roupa da criança. Doze camisinhas simples, com mangas
longas, no verão; destituídos de bordados e de rendas, que enfeitam, mas podem magoar a pele delicada da criança, sendo origem
de desconforto.
.

Duas a quatro dúzias de fraldas.
Dois a três casaquinhos de flanela, para os meses frios.
Sapatinhos.
Dois chalés comuns ou de tricô, para enrolar a criança ao sair,
podendo então, usar também capa de lã com capuz.
Enquanto o umbigo não cair, atadura de gase esterilizada poderá substituir o cinteiro, inferior àquela em comodidade.
Artigos de toalete. Quatro a seis toalhas macias.
Banheira pequena ou bacia de dimensão apropriada e uso exclusivo. Uma ou duas toalhas de banho, para forrar a mesa, onde
se faz a toalete dos primeiros dias e para enxugar a criança.
Alfinetes de fralda.
Azeite puro ou óleo mineral, si o médico assim recomendar.
Sabonete branco, sem excesso de alcalinidade. Balde com tampa,
para depósito de fraldas sujas.
Accessórios para a amamentação ao seio:
Duas mamadeiras com bicos, para água e caldo de laranja.
Caçarola com tampa, para esterilizar as mamadeiras e bicos.
Utilidades. Balança, mesa para toalete, cesto para roupa suja
e toucador.
As pessoas ricas mandam confeccionar enxoval mais pomposo,
com maior número de peças, de linho, lã, seda e fitas; berços sobre
rodas, cem estofados e rendas — que pouca ou nenhuma vantagem
consigo trazem.

INCÔMODOS COMUNS NA GRAVIDEZ
Náuseas e vômitos. Náuseas e vômitos, bem como salivação
um pouco mais abundante, são tão freqüentemente encontrados no
começo da gestação, que constituem sinais de gravidez incipiente.
Os vômitos são sobretudo matinais, e se verificam principalmente na ocasião em que a paciente escova os dentes.
Por isso, é conveniente alimentá-la com torradas ou biscoitos,
antes da toalete, que será retardada cerca de uma hora.
Via de regra, não afetam o estado geral, não perturbam a nutrição, nem provocam emagrecimento.
Eles tendem espontaneamente a desaparecer, depois do terceiro mês; si pudermos conservar a gestante em estado de boa nutrição, teremos ganho a partida.
A sua persistência, freqüência e intensidade, pela perda de
peso que ocasionam, requerem cuidados médicos.
Em caso de náuseas, convém dividir as refeições principais,
em outras menores e mais numerosas, a serem tomadas no correr
do dia, pois, a experiência tem demonstrado que certa repleção do
estômago atua favoravelmente, no sentido de diminuí-las.
A alimentação muito condimentada é nociva, em caso de salivação abundante. Às vezes, ela é tão acentuada, que mais de litro de saliva é eliminada nas 24 horas, ocasionando desidratação
da paciente.
A presença do médico é então, necessária.
Azia. Na gravidez, muito a miúdo, manifesta-se sensação incômoda de acidez, que é percebida ascender até a garganta, onde
se desfaz e espalha pequena porção de líquido de sabor acre e desagradável.
Pela freqüência, é creada situação penosa. Não raro, é provocada por alimentos muito condimentados e ácidos.
A intensidade do incômodo exige conselhos médicos.
A gestante não deve nessa circunstância, se exceder no uso de
bicarbonato de sódio e leite de magnésia; o bicarbonato sobretudo.
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será prejudicial, si a gestação se achar adiantada e a mal em apreço coincidir com a presença de edemas e hipertensão.
Prostigmina dá melhores resultados.
Varices e hemorróidas. A gravidez é a causa mais freqüente
na gênese de varices. Elas provêm de distúrbios hipofisários então
verificados.
Indivíduos existem, que são mais sujeitos do que outros.
Varices pequenas, capilares, são extremamente freqüentes ao
nível da pele; as que comprometem vasos mais calibrosos, cujo trajeto se percebe por transparência, são mais raras; mais ainda, são os
casos em que a veia, saliente na superfície dos membros, se apresenta cheia de nodosidades e se extende até a vulvn vagina e reto.
Em casos de varices discretas, recomenda-se não permanecer
por muito tempo em posição erecta, não andar demasiadamente;
repousar em posição declive, com o tronco em nível inferior ao
dos membros; não usar ligas.
As grandes varices exigem meias elásticas, que lhes apoiem
as paredes e evitem roturas.
O médico dirá a última palavra a respeito do tratamento tanto médico1, pelo esclerosamento, como cirúrgico, pela ligadura vascular .
Caimbras. Caimbras nas pantorrilhas ocorrem freqüentemente nos últimos meses da gestação.
E' expressão de insuficiente calcificação.
Si forem pouco intensas, ou aliviadas por meio de massagens
suaves, não há necessidade de consultar o médico; caso contrário
os seus conselhos se tornam necessários.
Preparados de glândulas para-tireóides são de bom efeito.
Sangramento das gengivas. Freqüentemente as gengivas das
gestantes sangram, ao serem traumatizadas pela escova de dentes,
e se tornam tumefactas e salientes.

fí
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Tal ocorrência se origina de insuficiência de vitamina C, e
pode ser corrigida pela absorção de caldos de laranja, caju e tomates, ricos do princípio em carência.
Si não ceder com esses cuidados, o médico será ouvido. A
vitamina C forte corrigirá o sintoma.
Dores nas articulações pélvicas. Dores no pube, na linha mediana anterior, bem como em ambas as regiões laterais do sacro,
pela marcha ou simples movimentação, mesmo no leito, rorrem
por conta de escorregamento dos ossos articulares, uns sobre os outros, tanto da sínfise púbica, como das articulações sacro-ilíacas.
Fora da gravidez, os ossos referidos são fortemente amarrados
por ligamentos articulares poderosos, de sorte que impossíve! se
torna o escorregamento.
Com o advento da gestação e tanto mais quanto mais ela tiver avançado, por efeito da embebição gravídica, os tecidos se enxarcam e se amolecem, os ligamentos se tornam mais frouxo?, perrnitindc 1 deslisamenícs ósseos, que são acompanhado? de reo.çjo
dolorosa.
Nada temos a fazer senão recomendar que se passem voltas
apertadas de atadura de crêpe, em torno da bacia, de maneira a
bem apertar os ossos da articulação, um contra o outro, impedindo-lhes a movimentação, o que ocasiona o desaparecimento das
dores.
Corrimento. Corrimento vaginal branco — leucorréia, poJe
provocar sensação desagradável e constante de humid^de - - mas
não é grave.
O mesmo não sucede com secreção amarela, abundante e pruriginosa.
A maior parte das vezes, resulta da polulação de cogumelo,
também responsável pelo aparecimento de aftas ou sapinhos, rã
boca dos recém-nascidos •— oidium albicans; ou pela proliferação
de um protozoário — tricômonas vaginalis; mais raramente, provém de gonococcia ou gonorréia — esta acompanhada de ardor na
micção e inflamação das glândulas de Bartolin.
Em todas estas oportunidades, é contingente ouvir o médico.
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COMPLICAÇÃO DA GRAVIDEZ

O médicc- deve ser chamado em todas essas circunstâncias,
para opinar.
Certamente mandará fazer exame de sangue e instituirá o necessário tratamento, ministrando cutros conselhos referentes ao
caso.

Sííilis. As gestantes precisam esclarecer a própria situação
em relação a esta infecção, de maneira a poder submeter-se a tratamento apropriado em tempo útil, evitando-se desta maneira, acidentes que interessam ao filho que trazem no ventre.
Seria judicioso que o diagnóstico da sífilis pela reação de
Wassermann, precedesse o matrimônio, de forma a ser instituído
tratamento,
antes da concepção, o que seria de grande vantagem.
t
A positividade da reação poderia determinar o adiamento das
núpcias — orientação que poucos aceitariam; tal medida porém,
não é indispensável, desde que se pudesse evitar a gravidez, enquanto o cônjuge afetado fizesse o tratamento.
Em caso de dúvida, ambas as partes devem fazer o exame
de sangue, reação de Wassermann, reativando-se a infecção cçrn
pequenas doses de neo-salvarsan ou bismuto.
Não queiram se enganar, dizendo-se isentos de sífilis, porque
a reação é negativa, após série de injeções anti-luéticas.
Clinicamente, deve-se suspeitar de lués, quando o? filhos nascem mortos e macerados e fora de tempo, repetidamente, na ausência de hipertensão sangüínea.
Abortos em série depõem também no mesmo sentido.
As placentas semeadas de pontos brancos de infartos, edemaciadas, róseas, consistentes e de aspecto lardáceo, com o cordão
grosso, por edema — são suspeitas.
Os fetos que apresentarem coriza que irritam os tecidos em
torno das narinas, fissuras nos lábios, bolhas de sangue na palma
das mães e sola dos pés; que vomitarem ou evacuarem sangue; que
tiverem a cara enrugada como velhos, ventre largo e bambo como
de sapo; baço grande, múltiplos carocinhos nas virilhas, debaixo
do braço, no pescoço e por cima das clavículas; que forem cabeçudos, com a fronte larga e saliente, formando bossas, desenhando-se veias, sob a pele da testa e na sela do nariz — são fetos suspeitos de sífilis.

Eclampsismo. Eclampsismo é o conjunto de sintomas que
precede a eclâmpsia.
Eclâmpsia é doença convulsivamente da gravidez, fonte de
perigo tanto para à mãi como para o filho. Doença que cede aos
cuidados destinados a evitá-la, deixando de manifestar-se, ou o fazendo sob forma benigna.
O eclampsisma é constituído por inchação do rosto, mãos,
pernas e pés, por albumina na urina e aumento da pressão arterial,
como sintomas principais; vômitos, dores de cabeça e de estômago, tonturas e perturbações visuais, como sintomas accessórios.
Via de regra, providências são tomadas antes do aparecimento dce sintomas graves, de forma a se poder evitar a eclâmpsia.
Para tal conseguir, é necessário que a gestante esteja alerta, t^nha
conhecimento daqueles sintomas, da respectiva significação, do perigo que a ameaça, da possibilidade de evitar o mal, de forma a
procurar conselhos e cuidados médicos.
Como já dissemos, as inchações, a albuminúria e hipertpnsão
são os batedores que vêm na frente, muito na frente do cortejo,
anunciando, gritando, a aproximação da eclâmpsia.
Falam linguagem própria que as gestantes precisam compreender; aqui estamos para lhe decifrar a significação em benefício
da paciente e de seu filho.
Eles dizem que ac- perceber qualquer inchação, tanto dp* pernas como das mãos e rosto, a gestante deve procurar o médico e se
conduzir da maneira seguinte:
1) E' de necessidade consultá-lo uma vez por mês, no primeiro semestre; duas vezes mensalmente no 7.° e 8.° mês; e semanalmente no 9.° mês;
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2) E' indispensável a tomada da pressão arterial, pelo menos
nas visitas do sexto mês em deante;

no, antes que tenha adquirido autonomia para poder enfrentar com
sucesso as agressões do ambiente.
Tão fraco e débil é o embrião ou o feto, que não pode ainda
viver fora do útero. Tal acontece antes que a gravidez tenha alcançado o sétimo mês; o peso do feto geralmente, é inferio'- então,
a l 250 grs.

3) Todas as vezes que tomar a pressão arterial, deve levar a
urina a exame;
4) E' conveniente também pesar-se regularmente -- todo aumento iúbito de peso denota agravamento da inchação;
5) Deve combater a prisão de ventre;
6) Alimentar-se de acordo com a recomendação médica, abstendo-se de sal, que agravaria a situação;
7) Conservar-se em repouso físico e espiritual, evitando incômodos e aborrecimentos, sobretudo não fatigar-se;
8) Dormir suficientemente bem — oito horas;
9) Tratar as infecções em foco;
10) Comunicar ao médico qualquer sintoma novo.
A mais importante manifestação do eclampsismo é a hipertensão; mesmo a hipertensão de origem diferente da do eclampsismo, é freqüentemente grave, sobretudo para o feto, que não raro
sucumbe às suas conseqüências — é o que acontece com a hipertensão essencial e a proveniente de nefrite crônica. Em tcdas estas eventualidades, o médico, de perto, deve acompanhar a gestação, prescrevendo o regime de vida, a dieta e administrando medicamentos.
Não deve, por conseguinte, deixar de procurar o profissional,
si já tiver a pressão arterial elevada antes da gravidez, ou si ela surgir no decurso do seu evolvimento. Em ambas as hipóteses, o
profissional deve acompanhar cuidadosamente a gestação. As
recomendações, que fizer, serão cumpridas religiosamente, à risca.
Abarlamento. Abortamento é a interrupção da gravidez antes que o produto da concepção possa sobreviver no meio exter-

As causas mais freqüentes do abortamento são representadas
por doenças e falhas no regime de vida da gestante, malformações
do embrião ou do feto e desenvolvimento insuficiente do útero.
Algumas causas são evitáveis, como a sífilis, malária e anquilostomíase; outras ficam fora do alcance da terapêutica, come as deficiências e malformações, tanto do aparelho genital como do
embrião.
As falhas do regime de vida são constituídas por esforço físico de qualquer natureza — carregar peso, empurrar móveis pesados, encerar a casa, lavar roupa, ter nos braços filhos crescidos e
pesados; assim também sucussões violentas em passeios e viagens
a cavalo, de trote duro e forte; em carros e automóveis por estradas mal conservadas, cheias de buracos; jogo de tênis e desportes
violentos.
O abortamento é mais freqüente nos dois primeiros meses, e
via de regra, coincide com a época em que a paciente devia ser
menstruada.
Nos primeiros meses, o útero é muito irritável — até excessos
sexuais, sobretudo na época correspondente à menstruacão ausente, pode provocá-lo.
Diz a Dra,. Potter que muitos embriões oriundos de abc-rtamentos são defeituosos — a natureza encarregar-se ia por este
meio, de eliminar seres qfte poderiam ser portadores de anomalias
ou monstruosidades.
Que isto ao menos sirva de consolo, àquelas que abortarem.
Nem sempre porém, se pode atinar ou descobrir a causa da
interrupção da gravidez.
O abortamento tem início por perda sangüínea, acompanhada
de eólicas mais ou menos intensas, com expulsão de coágulos ou de
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sangue vivo, até que seja expelido o ovo por inteire-, ou o embrião,
separado da placenta e membranas.
Toda mulher grávida que começar a perder sangue, deve imediatamente deitar-se e mandar chamar o médico, a fim de ser convenientemente tratada e medicada.
E' também de boa regra, guardar todo o material expelido,
todosi os panos e toalhas sujoâ de sangue, para que o médico possa
tomar pé na situação, saber si o abortamento já se realizou, ou não.
Sem este exame, ele geralmente não poderá dizer muita ':oisa,
como a; família deseja.
Não raro, o abertamente do primeiro mês se confunde com
rnenstruação mais dolorosa e acompanhada de perda sangüínea
mais abundante.
Continuar a andar e entregar-se aos afazeres domésticos, estendo perdendo sangue, constitui conduta atentatória aos interesses da saúde da paciente; só compreensível, como propósito firme
de que a gravidez se interrompa.
O abortamento espontâneo é geralmente de bom prognóstico
em relação à paciente.
Os abortos criminosos são graves pelas complicações acompanhantes .
Hemorragias da gravidez. Toda a hemorragia que se verifica na gravidez corre por conta de descolamento do ovo, e em
conseqüência do qual a gravidez poderá se interromper, resultando
abortamento ou parto prematuro.
Já nos referimos ao abortamento, nas linhas precedentes, como
acidente benigno para a gestante, na hipótese de não ser criminoso.
Existem porém formas especiais de descolamento ovular, geralmente observadas após o sexto mês da gestação, como são os
casos de inserção baixa da placenta e descolamento de placenta
normo-inserida, que são mais graves, e que exigem sem tardança r
a presença de médico, pois constituem fonte de perigo para a própria gestante.
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Dores abdominais. A gravidez normal não dói. Si dores forem sentidas no baixo ventre, em gravidez incipiente, sob a forma
de eólicas mais acentuadas de um lado do que do outro — algo
existe de anormal, que requer a presença do médico.
Sobretudo, si for muito aguda, acompanhada de perda de sentidos e de pequena representação hemorrágica exteriormente. Pode
tratar-se de gravidez ectópica acidentada.

PARTO
Aproximando-se o fim da gravidez, a família tem a resolver
o problema do local onde o parto terá lugar — si em maternidade
eu em domicílio - - pois o arranjo e aquisições de utilidades são
diferentes em um e outro caso.
O parto em rríaternidade é cada vez mais preferido; ali todos
os recursos estarão rapidamente à mão, em caso de acidente.
A p-irturiente ou a gestante terá que levar somente objetos
de uso individual — escova de dentes, pente, chinelos e roupa;
providenciar o transporte, no momento oportuno, que pode ser antes do desencadeamento do trabalho.
As maternidades não remuneradas até roupa fornecem.
Caso se tenha resolvido pelo parto em domicílio, a situação
é diferente.
Deverá, em primeiro lugar, ser escolhido um bom médico ou
parteira diplomacia; as qualidades recomendáveis são a competência técnica e espírito humano; não se deixem levar por aqueles que procuram suprir as deficiências supra-citadas, com trato
rnuito agradável, lisonjas e outras qualidades sociais, tão do agrado da psique feminina.
De que se precisa, é do técnico, pessoa que deve botar o coração no exercício profissional, cujo trato naturalmente, seja ameno.
Em segundo lugar, precisa escolher o aposento que será a sala
de parto e os móveis necessários.
O aposento será espaçoso, de forma a pccler receber a cama e
mesas, e permita a circulação em torno; bem iluminado por meio
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de janelas, bem como por lâmpadas elétricas ou outra qualquer,
de luz forte.
Depois de esvasiado e limpo, a cama ficará com os pés voltados para a janela, de maneira que entre bastante luz e pouca
indiscrição — vidraças foscas ou cortinas atenderão a este requisito.
E' melhcy que a cama seja de solteiro — ocupa menor espaço.
Deverá ser alta, com 75 cms. de altura, para comodidade do
parteiro; do contrário, viria ele a ter dores nas costas, sendo ademais perturbado no seu ofício.
Táboas serão\ co-loíadas per baixo do colchão, para que a parturiente se não afunde na cama.
Duas mesinhas e uma cadeira completam os móveis; ou três
cadeiras ou três caixões forrados a jornal. Três bacias pequenas,
um balde, uma comadre, uma panela grande, são necessários.
A família deve dispor ou adquirir.
l

/2 metro de impermeável de borracha eu oleado, para proteger o colchão;
4 lençóis e quatro fronhas;
l toalha grossa, para embrulhar o recém-nascido;
4 forros de jornais para a cama. Dão conforto e protegem
melhormente o colchão. Não sáo indispensáveis. Abrem-se dez
jornais e colo<?a,ndo-os em pilha perfeita, fixando^lhe por cima, por
meio de pontos de linha, revestimento de pano; fixação que interessa também toda a pilha.
Passe a ferro bem quente, o pano de cima; dobre a pilha, de
maneira que ^a, face de papel fique por fora e a de pano por dentro — guarde-a dentro de fronha bem limpa. Servirá para forrar
a cama.
Cadarço — um metro para ligar o cordão umbilical. Fio grosso também serve.
Sabão, escova e tesoura servirão para cortar as unhas da parteira e Javar-lhe as mãos;
l irrigador para lavagem intestinal, com cânula especial, ou
pêra grande de borracha, para o mesmo fim;
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1 bolsa de borracha, para água quente;
2 tubos de vidro para tomar água, leite, caldos e -efresccs;
2 dúzias de alfinetes de fralda;
12 toalhas de mão;
3 camisolas bem decotadas ou abertas na frente, para facilitar
a amamentação; •
10 metros de gaze, para confecção de panoi higiênicos, tampões e ataduras;
i/2 quilo — algodão hidrófilo esterilizado;
l litro de álcool.
Todo o material a ser usado no momento do parto, deverá ser
esterilizado. São os seguintes:
Doze toalhas empacotadas em panos presos com alfinetes.
Trinta panos higiênicos. Podem ser comprados nas farmácias
em pacotes já esterilizados. Podem também ser feitos em casa —
rscorta-se algodão hidrófilo em pedaços de 25 cms. de comprimento, 10 de largura e 2,5 de espessura; envc'lve-se o algodão em
gase, de maneira que se lhe ultrapassem as extremidades na extensão
de 8 cms.; e empacotam-se em grupos de cinco, em panos presos
com alfinetes.
Doze tampões de gase. Confeccionam-se sacos de gase de formato esférico, com 10 cms. de diâmetro, que se enchem com tiras
da mesma gase e acondicionam-se em duas bolsas de pano, seis em
cada uma.
Cincoenta mechas de algodão. Tomam-se porções de algodão
hidrófilo do volume aproximado de ovo de galinha e enrolarn-se
pelas extremidades, formando bolas, que são acondicionadas em
sacos de dez bolas cada um.
Trinta quadrados de gase com 10 cms. de lado, sendo eme em
seis se abrem buracos no meio, para a passagem do coto do cordão
umbilical, para cujo curativo se destinam. São guardados em envelope; de pano.
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Cadarço — Dividi-lo em porções de 25 cms. de comprimento,
acondicionados com os quadrados, no mesmo envelope.
Muitas destas utilidades, o médico ou parteira leva consigo.
E' necessário consultá-lo a respeito do que precisa ser comprado,
onde deve ser feita a esterilização, ou se deve adquirir o material
já esterilizado. Ele decidirá sobre o que deve ser feito.
Somente em local, onde absolutamente não puder ser feits a
esterilização em aparelhos apropriados, como existem em maternidades e hospitais, será a mesma realizada em domicílio.
Para isso, precisa-se de lata de querozene que possua tampa.
Deita-se-lhe água até 15 cms. de altura e prende um pano nas bordas da lata, com fios que as transfixem, formando saco profundo
que não atinja a superfície da água.
Np interior do saco, colocam-se os pacotes a serem esterilizados e fecha-se a lata com a tampa, interpondo-se entre ambas outro pedaço de pano, para que o fechamento seja hermético.
A lata é levada ao fogo e deixa-se a água ferver durante
uma hora.
Os pacotes são em seguida secados ao forno ou ao ar livre,
dependurados em fies, como se procede cem roupa lavada. No
dia seguinte, repete-se a operação.
Depois de muito bem secos, são os pacotes guardados, e serão
abertos somente no momento do parto. Si tal não se tiver verifi
cado trinta dias ,após a esteri'ização, precisa-se esterilizar de novo.

Ao experimentar os primeiros sinais, a parturiente fará lavagem intestinal para esvaziar o reto; terá o cuidado de mandar raspar os pêlos das plartes genitais e de tomar banho de as?ento, ensaboando cuidadosamente a vulva, períneo, ânus e sulco gênito-crurais, isto é, todo o campo obstétrico.
De maneira alguma, tomará lavagem vaginal — é extremamente perigosa neste momento.
Outra providência, é mandar chamar o médico ou a parteira;
e em seguida, preparar a cama, as mesas e dispor convenientemente o material necessário ao parto.
O médico ou a parteira se encarregam destes detalhes e, não
raro, também da toalete obstétrica.
Si for dar à luz em maternidade, avise o médico sobre o que
se passa e se transporte para a maternidade.

x x x

A parturiente não raro se enerva, tem a impressão de incapacidade de realizar a função, pois nenhuma progressão é percebida, parecendo-lhe o trabalho não produzir efeito — daí os seus
queixurnes:

Trabalho ds parto. O trabalho de parto principia com eólicas
fracas, que vão e que voltam, espaçadamente, de rneia em meia
hora, mas que depois sã tornam mais fortes e mais freqüentes.
Geralmente, logo nas primeiras dores, a paciente perde certa
porção de catarro, manchado com raias de sangue; mais raramente,
o início tem lugar pela rotura da bolsa dágua — escorre líquido,
turvo e abundante pelas coxas e pernas.
Por vezes, as dores são confundidas com eólicas intestinais;
aquelas provocam porém, endurecimento do útero e estas não.

O trabalho de parto divide-se em três períodos: dilatação,
expulsão e delivramento.
O período de dilatação é aquele em que o colo do útero, que
apenas dá passagem à haste de alguns milímetros de espessura,
dilata-se de tal maneira que permite a saída de feto a termo, isto é,
amplia-se de forma que o seu diâmetro alcança de 9,5 a 10 cms..
E' período doloroso e demorado, que perdura 12 a 14 horas
nas primíparas, e seis a oito nas multíparas.

Não agüento mais! Vou morrer! Nunca mais! Vem outra!
Tenho sono louco!
Em cada contração, o útero se endurece e empina-se. As dores interessam-lhe toda a superfície e, não raro, localizam-se no
sacro, lombo e porções inferiores do hipogástrio.
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A princípio, espaçadas; tornam-se depois mais freqüentes, mais
fortes e mais demoradas.
Lamentações podem ser ouvidas, mesmo na vigência das dores, porque o faíar e o gritar não se perturbam com a contração
do útero, o que não acontece no período seguinte, em que o indivíduo expreme.
Ninguém pode expremer e gritar ao mesmo tempo. Muitas
são as valentes que apenas gemem; raras as que se não lamentam.
Quando a dilatação se completar ou estiver quasi completa —
romper-se-á a bolsa dágua.
Durante a dilatação, toda atitude é permitida — deitada em
qualquer decúbito, em pé, sentada ou perambulando pelo quarto.
A alimentação será de líquidos, sobretudo assu.carados, si a necessidade se fizer sentir.
O período de expulsão é mais curte-, cerca de uma hora, mais
ou menos.
A parturiente experimenta então, desejos incoercíveis de expremer, de fazer força, para expelir o feto. Desejo de todo semelhante ao de defecação, já tendo mesmo havido engano a respeito,
a paciente ir ao vaso sanitário e ali se dar a expulsão da criança.
E' freqüente neste período, o pedido para ir à comadre. . .
O período expulsivo é precedido ou acompanhado de dores
e caimbrfes nos membros inferiores, e não raro, é então expelida
através da vulva, pequena porção de sangue e fezes através do
reto.
A parturiente se reanima, pois começa a sentir a progressão.
As dores mudam inteiramente de caráter, cessam o choramingar e as lamentações — a parturiente faz força. Não raro, são
muito melhor suportadas do que as do período anterior.
E' preciso aproveitar as dores — quando elas tiverem início,
execute inspiração profunda, encha inteiramente o peito de ar e
depois faça força, exprema com resolução, para baixo, como si fosse
defecar, não deixando escapar o ar pela boca, nem pelo nariz, até
não poder mais.
Si ainda tiver desejos, em segundo arranco, exprema de novo!
Não o faça si não tiver vontade, só porque lhe disseram que em

dado momento será levada a expremer. E' inútil; cansar-se-ú sem
proveito.
Não tardarão os sinais de parto próximo — dilatação do ânus
e abaulamento do períneo; a cabeça começa a aparecei, a coroar,
e finalmente dá-se a expulsão.
Depois da expulsão da criança, as dores desaparecem como si
tiradas com as mãos — cessam completamente. Que bom!
Não tardam porém, a surgir de novo muito mais fracas — é a
placenta, que se está descolando. No fim de meia a uma hora,
e;-pontânearr.ente ou pelo simples expremer da parturiente, ou compressão do útero pelo parteiro — ela é expelida.
Terminou o parto. A placenta e membradas são examinadas
para verificar si estão completas —- ou si certa porção ficou retida
no interior do útero.

EVENTUALIDADES IMPREVISÍVEIS. CUIDADOS AO
RECÉMNASCIDO
Algumas vezes, nos partes em domicílio, acontece que por motivos diversos, o médico ou a parteira não podem estar presentes
por antecipação da data marcada, por se encontrarem em lugares
distantes, acidentes de transporte e outros motivos.
A família deve saber o que fazer e não perder a cabeça inutilmente; deve tomar providências com calma.
Primeiramente, prepare a cama, colocando táboas transversais sob o colchão para que a paciente não se afunde; proteja o
colchão com c* impermeável de borracha, na parte mediana, e sobre este, coloque lençol de pano; por sobre o lençol, um forro de
jornais, ou cerca de doze jornais abertos ou um lençol grande, dobrado muitas vezes sobre si mesmo.
Sobre a mesa forrada, coloque o pacote com toalha, o saco
com tampões de gase e mechas de algodão, quadrados de gase,
cadarço e tesoura desinfetada para cortar o umbigo, e escova fervida.
Em outra mesa, ficam as três bacias, com água, álcool e solução de oxido amarelo de mercúrio, para desinfeção das mãos.
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A chaleira tampada, contendo água fervida está à disposição,
ao lado. Tome a lavagem intestinal, raspe os pêlos genitais e faça
a toalete do campo obstétrico, como já foi dito.
A parturiente deita-se em decúbito dorsal conservando os joelhos afastados.
A pessoa que assistir ao parto, deve cortar as unhas bem rentes e esfregar as mãos com água e sabão, por meio de escova, ,,-êrca
de vinte vezes; esta será passada sobre a face palmar das mãos e
face interna do antebraço, ponta dos dedos, face dorsal das mãos,
face interna e externa de cada um dos dedos e respectivos vãos,
inclusive o pc-legar. Imerja em seguida as mãos, na bacia com álcool, cinco minutos; finalmente na solução antisséptica.
Já vimos os sinais que denunciam a proximidade do parto.
Coloca-se então, toalha esterilizada sob as nádegas da parturiente,
ficando a maior parte forrando a cama.
Contaminações da toalha — fezes — serão removidas com
chumaço de quadrados de gase, sem que a pessoa infecte os dedos.
Depois que sair a cabeça da criança, si estiver custando a ser
expelido o corpo, convide a paciente a exprerner com mais força;
si não der resultado, forre o ventre com toalha esterilizada e empurre o fundo do útero na direção da bacia e das pernas; em
último casc>, enforquilhe o pescoço da criança entre o indicador e
médio de ambas as mãos, uma por cima e outra por baixo, e puxa
para baixo, sem empregar violência.
Nascida a, criança, cessam as dores e a paciente experimenta
indizível bem estar. Dez a quinze minutos mais tarde, surgem novas dores, agora mais fracas — é a placenta que se está descolando.
Pode haver perda de certa quantidade de sangue — cerca de
200 a 300 cc..
Geralmente a placenta é expulsa dentro de meia hora; às vezes, demora mais. Si estiver demorando, insinuamos a ponta dos
dedos bem para baixo, na vertical, raspando a borda superior do
pube; si nesse momento, o cordão sair um pouco da rima vulvar
-— é sinal de que a placenta já se acha descolada.
Procure expulsá-la. Faça leve massagem no útero até que
ele endureça; comprime-se-lhe então o fundo, com as mãos, em di-
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reção a vulva. Esta abrir-se-á para dar saída à placenta. As membranas, de um lado presas à placenta, de outro se encontram ainda
na cavidade uterina. Não se deve arrancá-las, fazendo trações,
mas sim, torcendo a placenta; a torção se propaga às membranas,
que assim se tornam mais resistentes e não se rompem, sendo expelidas na totalidade.
Todos os panos e tudo que a parturiente tiver expelido, inclusive a placenta, será guardado a fim de o médico examinar.
Expelida a placenta, faz-se a toalete do carnpo obstétrico cem as mechas de algodão ou de gase, apagam-se as manchas de
sangue da face interna das coxas, da vulva e do períneo.
Retira-se então da cama o forro de jornais, suje- de sangue e
outras impurezas, ficando a paciente sobre o impermeável coberto
por lençol, perfeitamente limpo.
De encontro à vulva é deposto um ou dois panos higiênicos
esterilizados.
Resta refazer a toalete geral da paciente; trocar-lhe as vestes
humedecidas de suor, por outras limpas; enxugar-lhe o corpo e
depois povilhá-lo com talco; refrescar-lhe o rosto com pano humedecido, penteá-la, etc.
A limpeza do aposento, colocando tudo em ordem, finaliza os
cuidados e assistência ao parto.
A puérpera pode perder sangue após o parto, sobretudo si ficaram retidos fragmentos de placenta e farrapos de membrana.
E' preciso mandar chamar o médico.
Antes que ele chegue, massagens circulares devem ser feitas
sobre o fundo do útero, até que ele se contraia e se endureça.
Bolsa com gelo pisado, aplicada sobre o órgão, provoca-lhe
também a contração e a hemorragia cessará.
Si a hemorragia continuar, suspenda e calce os pés da cama,
de forma que fiquem bem mais altos que a cabeceira; e a paciente
apertará as coxas uma de encontro à outra.
Com a chegada do médico, o acidente será convenientemente
tratado; bem como outros, entre os quais, a tão freqüente rotura
perineal.
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Logo que a criança nasce, põe-se a chorar. Si não o fizer,
espere um pouco, corte o cordão e suspenda-a pelos pés, ficando
de cabeça para baixo - - assim escoar-se-á a mucosidade que lhe
obstruía os brônquios, e ela começará a respirar e a chorar.
Não se afobe! O recém-nascido pode permanecer cerca de
sete minutos sem respirar e não morrer. Si ainda estiver custando
a chorar, deite-a sobre uma. mesa, deixando-lhe a cabeça em dei exão, além da respectiva borda, coloque porção de quadrados de
gase bem de encontro à sua boquinha, e sobre a gase, assopre de
forma que o ar penetre na boca e nos brônquios do recém-nascido,
sem violência.
Uma vez isto alcançado, comprima-lhe o tórax com as mãos,
de encontro a mesa, para o ar sair dos pulmões. Assopre e comprima de novo, várias vezes. Si sair mucosidade. líquido e ferrado (mecônio) pelas narinas — limpe com gase. A não ser com
a maior delicadeza, não se deve retirar a mucosidade da garganta,
com dedos envolto em gase — pode ferir o céu da boca da criança.
Procure não co-ntrariar os movimentos naturais da respiração;
não deve comprimir-lhe o tórax, quando era iniciado movimento
inspiratório, isto é, de entrada do ar.
O soprar bôca-a-bôca é o melhor meio de reanimá-la.
Fricções da pele, palmadas leves nas nádegas, estando a criança suspensa e de cabeça para baixo; ducttas alternadas, com água
quente e fria, servem também para chamá-la à vida.
A primeira coisa a fazer logo após o choro, é limpar as órbitas
com mecha de algodão e1 instilar duas gotas de solução de nitrato
de prata, ou de caldo de limão, nos olhos do recém-nascido, para
evitar doença gi'ave que lhe pode comprometer a visão. O mesmo
será feito na) vulva.
Em seguida, liga-se o cordão, si não o tiver feito anteriormente, por necessidade das manobras para ressusscitá-lo.
Para ligar o cordão, caso a criança tenha chorado logo ao nascer, espera-se que lhe cessem ou se enfraqueçam as pulsações, para
só então, proceder a secção.
Amarre-o fortemente a 5 cm do feto, e o seccione à tesoura.
Sai um pouco de sangue e nada mais.
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Promove-se logo depois, o banho, a fim de expurgar-lhe o corpo de líquido amniótico. mecônio e sangue.
Alguns médicos são contrários a esta prática; recomendam
simplesmente limpar e enxugá-lo com gase — nada mais.
Acho que pelo menos, ao nascer, a criança deve ser banhada.
Nos outros primeiros dias, até à queda do cordão, poderá deixar
de fazê-lo. Recomendam limpar-lhe a pele com óleo ou azeite.
Nos dias quentes do verão, o banho é salutar e agradável.
Não há necessidade de insistir demasiadamente no expurgo
do verniz cascos» (sebo), mesmo por meio de algodão embebido
em óleo; pode deixá-lo, que ficará aderente à roupinha; no dia seguinte nada restará.
Após o banho, faz-se o curativo do umbigo: quadrados de gase
furados no centro serão embebidcs em álcool e esprimidos para
não escorrer; através da abertura, insinua-se o coto do cordão e coloca-se por cima, quadrados inteiriços de gase seca; uma atadura
manterá o curativo no* devido lugar.
Resta vestir o pequeno — para isso porém, ninguém necessita
ser instruído.
No nosso clima, quente, as roupas devem ser leves, sem touca,
nem sapatos; nas estações frias — bem agasalhado, com lã, e com
as peças impugnadas no verão.
Registrq de nascimento. E' absolutamente indispensável o registro civil do nascimento da criança.
O registro cria facilidades de freqüentar escolas, trabalhar,
herdar, casar-se, ser funcionário público, obter passaportes, carteira
de identidade, etc. — nada se faz sem atestado de nascimento.
No fim deste trabalho, encontra-se modelo para o registro' em
apreço.

PUERPÉRIO
Puerpério é o lapso de tempo, após o parto, em que o aparelho
genital regride às condições ante-gravídicas.
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Geralmente, tal se verifica dentro de 40 dias; por vezes, prolonga-se por mais algum tempo.
Nas primeiras semanas do puerpério, se estabelece corrimenlo
vaginal denominado lóquio, que, a princípio, é constituido por sangue puro, depois misturado com serosidade - - lóquio vermelho;
mais tarde, predomina a serosidade e a perda se torna rósea; e por
fim, toma-se simplesmente seroso ou branco amarelado — lóquio
branco.
Em 15 a 20 dias, desaparecem os lóquios. O lóquio normal
não tem mau cheiro, não é muito abundante, não é de coloração
escura, nem cor de chocolate.
O curativo genital será feito por meio de lavagens externas
com água fervida e colocação de panos higiênicos esterilizados,
de encontro à vulva.
No terceiro ou quarto dia do puerpério, dá-se o surto lácteo
ou pojadura — as mamas se tornam tumeíacías, endurecidas, quentes, pesadas e dolorosas; veias azuis se desenham sob a pele.
As dores exageradas são combatidas suspendendo a mama por
meio de coletes ou fraldas; bolsas de gelo serão aplicadas por
cima.
A criança deve ser posta ao seio, mesmo antes da secreção do
leite, pois o líquido que o precede — colóstro — também aumenta
e faz bem ao recém-nascido.
Antes da amamentação, ser-lhe-á dada água fervida, sciução
de citrato de sódio a 2% — 5 a 10 cc. de 3 em 3 horas; ou chá
fraco de herva doce — para lhe matar a sede.
Ademais, a sucção da mama apressa a descida do leite.
A temperatura será tomada 3 vezes ao dia. Não se1 contando
a do primeiro dia, toda temperatura superior a 38° deve ser comunicada ao médico; assim também calefrios e alterações do pulso.
Si a paciente não urinar espontaneamente, dentro das primeiras 12 a 20 horas, é conveniente colocá-la sobre comadre e derramar lentamente água quente sobre a vulva; com este recurso se resolve o impasse.
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Só como último recurso, se está autorizado a fazer o cateterismo vesical.
A alimentação será a comum, de acordo com as inclinações do
paladar.
A defecação se não for espontânea, a modificação do regime
alimentar já mencionado, clisteres ou pílulas, de acordo com o médico, corrigirão a preguiça intestinal.
No terceiro ou quarto dia, a puérpería está autorizada a ssntar-se e a andar pela casa; na Maternidade do Instituto, o levantar
é animado no dia seguinte 'ao do parto, 48 horas depois, si a paciente assim o desejar e puder.
Banhos de chuveiro são permitidos do quinto ou sexto dia
em diante; e os de imersão, após o décimo segundo dia.
Enquanto permanecer no leito, a puérpera não deve ficar imóvel, ao contrário, é conveniente que encolha a estique as pernas,
varie de decúbito —i é o melhor meio de evitar o aparecimento de
flebites.
O decúbito ventral facilita ao útero a volta à anteversão
normal.
E' conveniente a prática de exercícios — deitada de cestas,
flectir as coxas até que as nádegas sejam alcançadas pelo calcanhar, levantando-se em seguida a perna e abaixando-a, de vagarzinho, até alcançar a cama; estando deitada, firmar cs pés na travessa da cama, levantar o tronco sem auxílio dos cotovelos, sentando-se; depois inclinar o tronco para traz, sem apoiar-se nos cotovelos, até atingir a posição deitada.
Estes exercícios serão repetidos duas vezes ao dia, numerosos, sem provocar fadiga. Tonificam os músculos e diminuem a
tendência ao barrigudismo.
As menstruações, na metade dos casos, se restabelecem antes
do terceiro mês; em outras vêm mais tarde. Mesmo no período de
suspensão das regras, pode sobrevir nova gravidez.
As relações sexuais podem ser retomadas após a involução
puerperal, isto é, quarenta dias após o parto.
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AMAMENTAÇÃO
Vantagens da amamentação natural. A amamentação constitui dever de todas as mais para com os filhos recém-nascidos.
Todo o seu leite lhe pertence. Por todos os meios, a amamentação precisa ser instigada, animada e realizada; nessa tarefa tanto
participa o médico como a família.
Nem todas porém, podem amamentar os filhos, si bem que
desejem fazê-lo, por ser escassa a secreção láctea, por defeito nas
mamilas e por doenças da puérpera.
Si não puderem criar G' filho ao seio, por escassez, ao menos
prefiram a amamentação mixta — a artificial por meio de leites diversos, de mistura à natural do seio materno.
Este empenho pela amamentação ao seio, resulta da observação que a maior parte das mortes fetais nos primeiros meses de
vida, provêm de distúrbios alimentares; distúrbios que estão ausentes nas crianças amamentadas ao seio.
A mortalidade infantil por aquela causa é superior a 40%;
todas as outras causas reunidas atingem a 60%.
"A criança ao nascer tem menos probabilidade de viver um
ano, do que velhinho de 80 anos; e de viver mais de uma semana
do que velho de 90 anos".
O filho dos irracionais logo ao nascer, muito faz pela vida —
o pintinho remexe e belisca a terra, à procura de alimentos; o patinho acompanha a mãi sobre os alagadiços e vai comendo o que
encontra; o cabritinho e o bezerro se põem em pé, andam, procuram
e encontram o leite materno.
Só o filho do homem jáz nu, inerte, por terra, nada sabendo
fazer, apenas podendo chorar, em condição miserável; e certamente
morrerá si não for cuidado, vestido, agasalhado, alimentado e resguardado .
E' o leite materno, o m!aior auxílio que se lhe pode proporcionar, nos dias difíceis que irá atravessar, nos primeiros meses de
vida no meio externo; constitui alimento sadio, de fácil cigestão,
que contém todos os elementos básicos de que a criança necessi-
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tá, como também vitaminas, hormônios, sais minerais e1 substâncias
defensivas (anticorpos) contra diversas infecções.
A criança bem nutrida desenvolve-se normalmente e torna-se
mais resistente às infecções.
Além disso, é mais simples a amamentação natural, sendo dispensada a enorme trabalheira de preparar o leite artificial, esteriiizá-lo, cuidar das mamadeiras, bicos e esterilizar o vasilhame;
ademais, nem sempre pode obter-se leite puro.
Estes cuidados precisam ser postos em prática com o mais rigoroso escrúpulo, sob pena de acidentes. Ademais o bebe não se
dá com qualquer leite, é necessário procurá-lo, por tentativas, a
que não raro leva muito tempo, ocasionando-lhe atrasos no crescimento geral e distúrbios diversos.
De qualquer maneira, não se compara o leite natural com outros meios artificiais de alimentação. Na verdade, muitas crianças se criam perfeitamente bem, alimentadas artificialmente, porém com muito maior trabalho e muito maior despesa.
Por isso, a amamentação ao seio deve ser encorajada o mais
possível, principalmente em se tratando de família desprovida de
recursos.
Escassez de leite. E si o leite
i natural for escasso?
O melhor meio de lhe estimular a secreção, é bem alimentar
a nutriz, super-alimemtá-la.
A zootecnia ensina que os animais, quanto mais alimentados
maior é a produção de leite — alfaia, milho, farelo, gramíneas verdes e água.
O mesmo deve fazer a mulher em relação à alimentação —
fazer uso suplementar de cangica e cereais em geral.
Não se importe si ficar gorda demais; o médico possui meios
de provocar-lhe depois, o emagrecimento, até o ponto que for do
seu gosto.
A mamila introvertida ou fissurada poderá servir à amamentação, si for protegida com protetor de vidro contendo bico de borracha engastado.
Como já dissemos, o início da secreção láctea só tem lugar no
terceiro ou quarto dia; antes desse praso, porém, a criança será
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levada ao seio; o colostro também alimenta, a sucção da mama
apressa a pojadura, que é a descida do leite, e o bebê 'aprende a
mamar.
Antes da pojadura, si a criança mostrar-se inquieta, chorar
excessivamente, é possível que tenha fome e sede - - dê-lhe água,
'
chá açucarado de herva doce ou a já referida solução de citrato
de sódio.
E' melhor dar-lhe leite humano, leite de nutriz, colhido no
Banco de Leite; só assim se aquietará prolongadamente e não perderá peso, como normalmente acc-ntece na primeira semana.
Não é aconselhável alimentá-la diretamente ao seio de outra
puérpera, salvo casos especiais, em que o médico consentir, pelo
conhecimento clínico de- lactente e de quem lhe vai dar o leite.
Só assim se pode evitar transmissões de doenças, tanto da
criança para a nutriz, como desta para aquela.
Piorado da amamentação. A criança deve ser levada ao seio
de 3 em 3 horas — seis da manhã, nove, meio dia, quinze, dezoito
e vinte e duas horas. À noite não convém alimentá-la.
Ela nada sabe; é bol'a de cera, cujo formato vai ser modelado
pela educação. Esta deve começar desde cedo.
Si chorar, deve-se procurar a causa — um alfinete, dobra do
lençol, fralda molhad'a podem estar a incomodá-la.
Si a mãi tiver leite suficiente e bem nutrir o seu filho, não
haverá bailes à noite. A criança bem nutrida aumentará de peso
regularmente, 120 a 150 grs. por semana. O estacionamento ou a
diminuição de peso devem ser comunicados ao médico.
Outros aconselham intervalo maior entre as mamadas — 4 em
4 horas.
O melhor critério é o da balança — a criança que não aumentar regularmente de peso, está sendo mal nutrida; é preciso desvendar a causa. Talvez a mãi não tenha leite suficiente; a criança
fraca não suga com energia — deve haver uma causa!
Pese antes e depois da mamada e veja o ganho de peso —
corresponde à quantidade de leite absorvido. Comunique-se com
o médico, que resolverá todos estes problemas.
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E' importante que as mamadas sejam feitas em horas certas,
ora em um, ora em outro seio.
A criança deve mamar até satisfazer-se, não querer mais, até
começar a regorgitar o leite; quinze a vinte minutos, no máximo,
são suficientes.
Cuidados com os seios. Já vimos os cuidados profiláíicos contra as rachaduras das mamilas. Si tiverem sido postos cm prática,
secreção seca e aderente estará ausente e as mamilas estarão em melhores condições de resistir ao trauma da sucção.
Si houver crôstas aderentes, serão amolecidas previamente
com vaseliria, ou manteiga de cacau, a fim de facilmente se desprenderem; jamais serão arrancadas em estado sêce, por abrirem
pequenas feridas, por onde germes de infecção podem penetrar.
O entumescimento das mamas e as dores da pojadura poderão
ser combatidas com bombas para sugar o leite, massagens delicadas e bolsa de gelo.
As mamas pendentes serão nesses casos, suspensas cum coletes ou fraldas, de maneira a não comprimi-las.
Nas primeiras semanas da amamentação, os bicos dos seios
são muito susceptíveis, racham-se com grande facilidade.
A rachadura pode servir de porta de entrada a infecções, o
que é muito desagradável e penoso, além de afetar a nutrição da
criança.
Para a proteção da mamila, deve-se lavá-la com água fervida
antes e depois das mamadas; evitar o menor ferimento; protegê-la
com compress'a de gase limpa e seca nos intervalos das -namadas;
si sobreviér rachadura, à criança não será dado o seio doente por
algumas mamadas, ou melhor, à mamila será aplicado protetor de
vidro, no ato da amamentação, convenientemente esterilizado por
fervedura.
Aplicações locais de solução de nitrato de prata a 2%, de 2
em 2 dias, fazem muito bem.
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Hábitos. Devem-se evitar hábitos nocivos. O uso de chupetas não é conveniente, a menos que seja de borracha maciça e fervida todas as vezes que cair. As de outro tipo são anti-higiênicas.

HIGIENE DA NUTRIZ

Todas dão muito trabalho — o melhor é não usá-las, tal a freqüência com que 'as recomem ações são infringidas,
A criança deve habituar-se a dormir mesmo com luz acesa, ou
com a iluminação natural e com os ruídos normais da casa; é erro
acostumá-la ao sono somente em ambiente silencioso1 e escuro.
Não deve ser carregada ao braço sem motivo, nem ser muito
solicitada — convém permanecer no berço, donde sairá somente
para ser amamentada. A mãi terá assim, tempo livre para ocuparse com CB afazeres da casa. Deve ser plasmada de acordo com as
condições familiares.
Desenvolvimento da criança. O desenvolvimento da criança
é acompanhado e controlado pela balança. Ela diz quando a alimentação é satisfatória, pelo aumento regular do peso do lactente;
revela defeitos, quando o peso estaciona ou decresce1.
O aumento de peso diário de 25 a 30 grs. é satisfatório; o aumento mínimo semanal, oscila entre 120 e 150 grs..
Depois cie regularizada a amamentação, deve haver aumento
constante de peso.
O choro excessivo antes da hora da mamada ou logc- depois,
freqüentemente é sinal de fome — talvez não esteja sendo bem
alimentada,
E' necessário pesá-la antes e depois de cada mamada, no correr do dia, e verificar a quantidade de leite absorvido.
Passados os primeiros dias} deve absorver por dia 100 grs. de
leite por quilo de peso.
O médico resolverá todas estas questões. Em caso de dificuldades, é preferível alimentação mixía à alimentação artificial
pura.

A mulher que amamenta tem necessidade de maior porção de
alimento pois, além de satisfazer às próprias necessidades, tem que
atender às do Ia;ctente.
As albuminas, gorduras, hidratos de carbono, sais minerais e
vitaminas específicas do leite, são retirados do organismo da nutriz,
que, por conseguinte, deve receber alimentação para compensar as
perdas continuamente sofridas.
Deve consumir diariamente: 400 grs. de pão, 150 grs. de carne, um litro de leite, 200 grs. de farináceos, 50 grs. de queijo fresco, cincosnta grs. de açúcar; 400 grs. de verduras, 150 grs. de frutas e 15 grs. de gorduras.
A nutriz satisfará o seu apetite, naturalmente acrescido.
Si o leite lhe faltar, o menu deve ser reiorçado como já foi
mencionado.
Não é conveniente excesso de condimentos com alho, cebola,
repolho, pimenta, etc..
Assim também é formalmente vedado o uso de bedidas alcoólicas, entre as quais a nialzbier, não raro ingerida sob o pretexto
de ser lactogênica. Não deve fazê-lo, é prejudicial ao feto que
além de agitação, perturbações de sono, pode até entrar em convulsões.
Sono e repouso. A nutriz deve dormir 8 horas durante a noite e uma, durante o dia, Si assim não proceder, o leite lhe diminuirá consideravelmente.
Serviços pesados, fatigantes e exaustivos lhe são também interdictos, por prejudicar a lactação. A nutriz fatigada e insone
não poderá amamentar convenientemente.
Passeios moderados ao ar livre, são recomendados, às que
em casa não têm muitos afazeres.
Em todo o caso, serão salutares o ar livre e banhos de sol.

— 56 —

— 57 —

Trabalho. Pela razão exposta, a mãi não deve se entregar a
trabalhos excessivos, que a exauram.
A lactação satisfatória dos primeiros tempos, diminui apreciàvelmente, quando os trabalhos domésticos são retomados.
E' convenientemente que só os retome, depois que a lacíação
estiver bem regularizada, o que acontecerá após a sexta semana.
Períodos de repouso no correr do dia, diminuem os efeitos da
fadiga. E' também imprescindível que lhe sejam poupados sustos,
tristezas, zangas, aborrecimentos e tensão nervosa — diminuem
o leite.
A mulher desajustada no matrimônio é má nutriz.
O marido amante da esposa, por meio de cuidados de higiene
mental, cria condições propícias ao perfeito aleitamento, pelo bem
estar espiritual, sensação de felicidade com que a cerca.

te grande, em relação a seu peso e talhe reduzidos, e também por
efeito da pobreza do panículo adiposo, que sendo espesso, impede
irradiação excessiva, como acontece após a maturidade.
No ventre materno, se encontrava em incubadeira perfeitamente regulada; após o nascimento, o sistema nervoso promoverá a
regularização da temperatura pelos meios supracitados.
Precisa ainda sugar, deglutir, digerir e defecar - - o aparelho
digestivo é posto a funcionar pela primeira vez.
Com os pulmões e coração, se passa a mesma coisa; é necessário que a árvore respiratória se expanda e o ar penetre em todos os recantos; que a função seja exercida continuamente, sem
interrupção.
Ae defesas humoiais precisam opor resistência vitoriosa aos
germes com os quais o organismo vai pôr-se em contacto.
A movimentação perfeita de toda esta aparelhagem está condicionada com o desenvolvimento do feto — quanto mais pioximo
do termo, maiores serão as probabilidades ao perfeito funcionamento dos órgãos e aparelhos, e de sobrevivência; quanto mais prematuro, menores serão as probabilidades; até que as condições funcionais sejam tão precárias que confinam na inviabilidade
abortos.
A criação dos prematuros débeis exige o esforço conjugado do
médico, enfermeira treinada que ponha o coração no exercício profissional, e da cooperação inteligente da família.
O médico orientará os cuidados, de forma a conservá-lo em
ambiente aquecido, ser perfeita a sua nutrição, outro tanto acontecendo com a profilaxia de infecções.
As suas instruções serão obedecidas à risca; intangíveis aos
palpites costumeiros, que os leigos dão em assuntos médicos.
Si a prematuridade for simples ou acidental, e não provocada
por doença materna que se tenha transmitido ao filho; si a saúde
do prematuro for boa, o seu desenvolvimento poderá se comparar
com o de fetos a termo, tornando-se criança sadia e forte.
Salvo exceções, as gestações acompanhadas de cuidados prénatais inteligentes não produzem prematuros.

Intestinos. A prisão de ventre precisa ser combatida, pelos
meios já exarados em páginas anteriores,
Fifmo e álcool, À nutriz é interdíctc? o uso de fumo e álcool,
como já vimos quando estudamos a Higiene da Gravidez.
PREMATUROS
Prematura é a criança com menos de 2.500 grs. de peso; é
aquela que não atingiu à maturidade, isto é, grau de desenvolvimento dos órgãos e funções, de modo que lhe seja fácil a sobrevivência, por adaptação às novas condições de vida, no mundo exterior .
Estas condições exigem certa capacidade de reação por parte
do prematuro.
As variações de temperatura exigem que seja posto a funcio
nar processos de vaso-dilatação e vaso-constricção, sobretudo
cutâneos.
O feto precisa ter a capacidade de inibir a perda de calor,
por efeito da irradiação através da superfície da pele, relativamen-
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Quanto maior for a prematuridade, menores serão as probabilidades de vida; os que nascem com peso inferior a l. 250 grs. dificilmente são criados.
Todos os prematuros exigem cuidados especiais, não só durante o trabalho, como após o parto.
Após o nascimento, a criança será recebida em cuba de água
tépida, ou envolvida em lençóis e cobertores aquecidos; a garganta, desobstruída por meio de catéter; reanimada si for o caso; submetendo-se depois aos cuidados de curativo do umbigo e instilação
de solução de nitrato de prata nos olhos.
Si o parto tiver se dado em domicílio, o primeiro problema é
decidir da conveniência, ou não, de internar o prematuro em hospital ou maternidade, onde cuidados especiais são encontrados, os
quais lhe podem ser muito benéficos.

Os cuidados a ser-lhe dispensados, consistem em conserva-lo
em ambiente, aquecido pcv temperatura constante; alimentá-lo convenientemente; e resguardá-lo de infecções.

Os fetos com peso superior a 1.800 grs. geralmente podem permanecer em domicílio, onde serão criados, desde que sejam cuidados por pessoas compreensivas.
Outros, menores ainda, poderão ficar em casa, si o hospital e
maternidade não dispuserem de aparelhamento especial destinado
a prematuros.
Em caso de debilidade, de dificuldade de respiração, é j-refe
rível o internamento, devido a cuidados especiais, geralmente dispensados em maternidades, e de dispendioso transporte para domicílio.
Resolvido o transporte, espera-se a melhoria da respiração; a
criança é envolta em cobertores aquecidos e deposta em cestos
com botijas de água quente, para lhe entreter o aquecimento e assim conduzida ao seu destino.
Caixas incubadeiras atingem o mesmo objetivo.
Cuidados gerais. A assistência ao prematuro será dirigida por
pediatra, que freqüentemente lhe fará visitas para examiná-lo.
Mais diretamente dele encarregar-se-á, enfermeira treinada
nessa especialidade — a sua experiência será de grande valor.

Ambiente aquecido por temperatura constante. O prematuro,
quanto mais o for, não possui a capacidade de constringir e dilatar
os vasos cutâneos, de acordo com as variações da temperatura do
ambiente, de forma a manter o seu organismo constantemente em
temperatura conveniente.
Deve por conseguinte, ser resguardado, mesmo de pequenas
variações térmicas do meio externo.
A temperatura artificial do ambiente depende do seu tamanho, desenvolvimento e robustez, geralmente expressos em gramas de peso.
A temperatura do prematuro» será tomada pelo reto, 2 a 3 vezes por día? e deve ser mantida entre 36°7 e 37°2, sendo preferível
a continuidade de 36°7, à curva mais alta e variável.
Tanto a temperatura do quarto, como da cama deve ser a
mais constante possível.
E' conveniente que o quarto seja pequeno, mais fácil de ser
aquecido e conservado em temperatura constante; arejável e bem
batido pelo sol.
O berço será colocado de forma a furtar-se a correntezas
de ar.
Um termômetro, junto ao leito, longe da janela e de aquecedores, dirá da temperatura, que será mantida dia e noite entre
24 e 26°7.
Incubadeira. O prematuro deve permanecer em incubadeira
aquecida, no interior do quarto acima referido.
A temperatura da incubadeira deve variar de 26°7 e 32°2
centígrados, tomando-se por base o tamanho, a robustez e a temperatura do bebê.
A verificação é feita por termômetro colocado no berço, sob
as cobertas. Pode-se aumentar a humidade do ambiente, colocando vasilha com água junto ao berço.
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O tipo mais simples de incubadeira consta de uma caixa de
madeira com 60 cms. de comprimento, 33 de largura e 23 de altura, acima do colchão.
No interior da caixa, encontra-se cesto em cima de placa tenestrada de amianto, apoiada sobre suportes, ficando por baixo da
placa, espaço destinado ao aquecimento.
O calor é produzido por bolsas ou botijas de água quente, de
borracha ou de metal, sacos de areia quente, tijolos aquecidos, que
se colocam no espaço por baixo da placa de amianto.
A caixa é fechada com tampa envidraçada. Os sacos de areia
e tijolos, bolsaa e botijas, não devem ser excessivamente aquecidos,
a ponto de se não poder tê-los com as mãos.
E' necessário substituí-los tão logo se esfriam, para que não
caia a temperatura da incubadeira.
Mais prático é fazer o aquecimento por meio de lâmpadas
elétricas -- dão menos trabalho.
A criança deve ser freqüentemente observada; a temperatura da incubadeira será continuamente verificada - - s i adequada e
constante.
Si o aquecimento for elétrico, convém regular o calor com
termostato, de forma a evitar aquecimento acima de 32°2 centígrados; as lâmpadas serão protegidas com telas de arame, si forem
colocadas no interior do cesto. A criança poderá movimentar os
membros sem que toque na incubadeira e suas lâmpadas; a ventilação1 será assegurada por aberturas convenientemente dispostas.
Nos meses de verão, pode-se deixar de aquecer a incubadeira; ainda assim, o seu uso é aconselhável, para defender o prematuro rle infecções que lhe poderiam ser transmitidas por pessoas
que entram no quarto, bem como para abrigá-lo de correntes de
ar e moscas.

prestados os primeiros cuidados, cortado o cordão, curado o voto
umbilical, etc.
Poderá ser envolto em algodão em rama, da cabeça aos pés.
até que se lhe prepare roupa conveniente, pois geralmente o parto
constitui surpresa, fora de tempo cc-mo foi, e o enxovalzinho pode
não estar ainda pronto.
Pode-se-lhe preparar, com vagar, paletozinho e carnisola de
flanela leve.
Ao em vez de fralda, coloca-se de encontro às nádegas e não
por entre as pernas, quadrados de algodão absorvente, facilmente
substituídos após poluição.

Roupas. As roupas dos prematuros não devem lhe tolher 03
movimentos dos membros, tanto superiores como inferiores; serão
leves e folgadas.
Ao nascer, será recebido em cuba com água tépida, ou envolto
em cobertor aquecido, forrado por lençol macio, até que lhe sejam

Pele. A pele dos prematuros é fina e delicada. Recomenda-se que se lhe não tire o enducto de verniz caseoso, (sebo).
Nenhum mal resultará, si não for banhado, tanto ao nascer,
como mesmo na primeira semana, ou mais do que isso.
Diariamente, a superfície do corpo deve ser untada com azeite
puro ou óleo mineral embebido em algodão, sobretudo nas dobras
dos membros superiores e inferiores.
Ao tirar o quadrado de algodão que serve de fralda, limparse-á o local contaminado, corn mechas de algodão. O resto do azeite ou óleo mineral, que se derramara em pires para a toalete, será
deitado fora.
Quando tiver adquirido suficiente resistência e satisfatoriamente desenvolvido, será banhado como qualquer outra criança
a termo.
Proíilaxia de iníecções. Especial cuidado merece a defesa
contra infecções, que costumam comprometer a saúde e a vida dos
prematuros, tais são os resfriados e afecções da pele.
São muito vulneráveis a resfriados, para eles doença grave,
não raro de êxito fatal, escassamente dotados como são, de resistência para com as infecções em geral.
As infecções provêm das mãos da pessoa que o trata; da secreção do nariz e da garganta de quem dele se aproxima e, que ao
tossir, falar, espirrar, criam em torno de si, atmosfera perigosa, rica
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de partículas ínfimas de saliva, contendo germes, principalmente
no decurso de resfriamento ou de resfriamento recente; provém da
água e do leite, que não foram convenientemente fervidos; ou por
meio de moscas, baratas e outros insetos.
Para, que a defesa seja eficaz, só uma pessoa deve prestar-lhe
assistência; ninguém mais será autorizado a se lhe aproximar e
muito menos, carregá-lo ou beijá-lo; ao íhe dispensar cuidados, a
mãi ou a enfermeira usará avental ou capote limpo, a esse fim
especialmente destinado, e as mãos serão previamente lavadas
meticulosamente, com sabão e depois com álcool; não serão permitidas visitas de parentes ou amigos, adultos ou crianças afetados
do mais leve resfriamento ou outras doenças contagiosas.
Deve ser evitado que lhe pousem moscas no rosto e mãos, por
meio de telas de filo.
O prematuro será melhor resguardado, si permanecer na incubadeira, mesmo não aquecida.
À sua pele delicada, serão poupadas fricções com gaze para
limpá-la; de preferência deve usar-se algodão macio embebido
em óleo.
A roupa do corpo ou da cama serão substituídas, sem que a
criança saia da incubadeira.

que o leite alcance a traquéia, resultando perigo de pneumonia abingesta.
O conta-gotas será provido de pequeno tubo de borracha na
extremidade, parai não machucar a boca do prematuro.
Outros tão fracos são, que o alimento só lhe pode ser dado
por meio de sonda permanente no estômago, através da qual o alimento e a água são instilados naquele órgão.
A mãi fornecerá o leite.
Todos os utensílios que tiverem de entrar em contado com o
leite ou com a água, a, serem absorvidos pelo recém-nascido —
bomba de peito, chícara ou copo, funil, passador, mamadeiras,
conta-gotas, tampas, bico de borracha •— devem ser previamente
fervidos, durante cinco minutos.
Para dar-lhe leite ou água, a cabeça e hombros serão levantados, comprimindo-se então, o conta-gotas lentamente de forma que
o seu conteúdo possa ser deglutido; não se deve fazê-lo mais depressa do que a criança é capaz de engulir.
Quando são muito fracos e débeis, a alimentação será ministrada de 2 em 2 horas, visto só poderem tomar quantidades mínimas de cada vez.

Evacuações. São em número de 4 a 6 vezes por dia, a princípio de cor verde1, constituídas por mecônio, e depois, amarelas e
pastosas, produto de digestão de leite.

Água. A ingestão da primeira dose de água, só terá lugar doze
horas após o nascimento.
A porção a ser dada no correr do dia, será previamente fervida,
durante cinco minutos, esfriada e conservada em garrafinhas arroIhadas com rolhas de vidro.
E' dada em conta-gotas, nos intervalos das mamadas, Vá n l
colher de chá, de 3 em 2 ou de 3 em 3 horas.
Às crianças que não puderem deglutir a quantidade necessária, serão feitas injeções de soro fisiológico. Enquanto beberem
pouco leite, tomarão muita água; esta será diminuída, quando a
ração de leite for aumentada.

Alimentação. O médico orientará a alimentação, dando instruções a respeito.
Após o nascimento, somente doze horas mais tarde, tomará alimentos líquidos — leite e também água. A princípio em pequena
quantidade, aumentando-se gradualmente até que a ração total de
leite e água atinja a 130 grs. por quilo de peso.
O médico dirá quanto deve tomar de leite e de água, de acordo com o peso e desenvolvimento — fará esquema que será seguido à risca,.
Quando houver dificuldade de sucção, convém alimentá-lo a
conta-gotas, lentamente para que se não engasgue, evitando assim

Lefís. O leite materno será ordenhado não só para satisfazem
às necessidades da criança, como também para entreter a oecreção
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nais, diariamente, sob forma concentrada e que contenha também
vitamina A, dos 15 dias do nascimento em diante.
Foliculina e testoviron lhe tem sido igualmente ministrados
com sucesso aparente.
Assim também vitamina C — 25 miligs. de ácido ascórbico,
dissolvidos em água!, diariamente, também após o 15.° dia.
Após o crescimento e robustecimento, esta vitamina poderá
ser ministrada sob a forma de caldo de laranja; e a vitamina D,
sob a forma de óleo de fígado de bacalhau.

e permitir a amamentação natural, mais tarde, quando ela t^ver
suficientemente desenvolvida.
O leite será extraído à mão ou por meio de bomba de borracha. Antes de fazê-lo, as mãos e as unhas serão cuidadosamente
escovadas com água e sabão, depois imersas em álcool e finalmente secas com toalha bem limpa.
Os bicos dos seios sofrerão igual tratamento e serão enxugados. Si o leite não for utilizado logo após o ordenhamento, ou si
provier de puérpera estranha, será fervido, acondicionado em garrafa esterilizada com rolha de vidro, também esterilizada, e conservada em geladeira.
O ordenhamento à mão é levado a efeito colocando-se o polegar e o indicador por fora da linha da auréola, um oposto ao outro; comprime-se com força na direção do tórax, até encontrar as
costelas; depois aperta-se com força o polegar contra os outros dedos, por baixo do bico do seio, repetindo-se o movimento que aproxima cs dedos, cerca de 60 a 100 vezes por minuto.
O bico não será tocado e o leite será recebido em copo esterilizado. Os dedos não devem desusar sobre a pele na direção da
mamila, para não irritar os tecidos. O ordenhamento assim praticado, não é incômodo. Não se deve fazer violência.
A extração por meio de bomba é fácil, menos traumatizante,
e por isso, preferido por quem tenha de esvaziar os seios freqüentemente.
O único cuidado é lavá-la cuidadosamente e fervê-la durante
cinco minutos antes do uso.
Em casos especiais, o médico ver-se-á na contingência de recorrer a leite de vaca. Dirá, então como prepará-lo, diluindo, desnatando, açucarando, a quantidade a ser tomada, etc., etc..

Anmento de peso. Ao contrário das crianças a termo, que depois de perderem peso nos primeiros dias, recuperam-no passado
uma semana, cni pouco mais, prosperando daí por deante. continuamente — no prematuro, pelas dificuldades de alimentação, a queda ponderai é mais prolongada; somente apôs quinze a vinte dias,
recupera o peso perdido.
Convém pesá-lo duas a três vezes por semana, à mesma hora
do dia, comunicando ao médico o peso encontrado, caso esteja em
deficiência; pode não aumentar de peso todos os dias, mesmo perder um pouco, uma vez ou outra, mas a criança bem aumentada
e sã apresentará aumento constante, semana após semana.
Como poderia resfriar-se ao ser pesada, é conveniente fazê-lo
com roupa e tudo, subtraindo depois o peso da roupa do total encontrado.

Vitaminas -e hormônios. Para o crescimento e desenvolvimento, o prematuro tem necessidade também de vitaminas.
Como seu desenvolvimento é mais rápido que o do feto a termo, maior deve ser a ração de vitamina D, isto é, duas a três vezes
mais que a daquele, ou sejam 1.600 a 2.400 unidades internacio-

Ar livre. Sendo-lhe prejudicial as variações de temperatura,
não se deve levá-lo ao ar livre, enquanto for muito pequeno-; somente quando atingir o peso e a robustez próprios à criança de
dois meses, poder-se-á fazê-lo, levando-se ainda em consideração
a estação do ano e as condições do tempo.

Ferro. O "ferro fetal conservado em estoque nos órgãos e tecidos se exgota rapidamente nos primeiros meses de vida, porque
o leite da sua alimentação é pobre desta substância. O médico
receitará à puérpera algum preparado que o contenha, para evitar a
anemia do lactente.
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Assim também não se lhe deve dar banhos de sol; quando
puder sair ao ar livre, poderá se expor ao sol. Resulta desta circunstância, a necessidade de lhe dar vitamina D, sob qualquer
forma.
Médico. Consultas regulares ao médico serão feitas para orientar a criação e alimentação, dando conselhos sobre cuidados gerais e particulares. O exame verificará tantc o desenvolvimento
físico como o mental.
O prematuro, si bem que pequeno, deve ter boa cor, os músculos firmes, ser esperto e ativo, embora tenha custado a levantar
a cabeça, sentar-se, etc.
Imunizado, bem alimentado e alvo de cuidados especiais, não
tardará a ser igual à criança a termo, dependendo do grau de prematuridade — a recuperação será tanto mais tardia quanto maior
for a prematuridade.
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