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Em «Excertos de Puericultura» reunimos artigos
nossos publicados em revistas científicas, palestras realizadas em radiodifusoras desta capital e lições proferidas na Escola de Enfermeiras Alfredo Pinto e nos
Cursos de Higiene Infantil que vimos realizando na
Colônia Juliano Moreira, sob os auspícios da «Pequena
Ação Social» daquele nosocômio.
Ê uma contribuição modesta em prol da campanha
nacional da redenção da criança, mas sirva a mesma
para os fins a que se destina, na proporção dos nossos
bons desejos, que realmente são imensos para o pouco
que nosso valimento pode dar.

PREFÁCIO
A repetição, dizia Bonaparte, é a mais eficaz das
figuras de retórica. No particular da defesa social não
é demais, pois, que insistamos em dizer, e redizer, que
a criança é o mais rico e produtivo capital humano.
Sua Excelência a Criança, ou Sua Majestade o
Bebê, deve ter a primazia das nossas preocupações:
econômicas, higiênicas, educacionais. A ela devemos
dar todas as energias, pois — façamos outro chavão é o nosso amanhã — róseo, se quisermos e pudermos,
triste, melancólico e brumoso, também por culpa nossa.
Não me canso de repetir a verdade altissonantemente expressa por Castro Barreto, verdade que vem
a calhar nesta época, em que se discute demografia
pós-guerra: «A criança é o melhor imigrante».
Deixamos morrer milhares e milhares de brasileirinhos, que seriam braços e cérebros afins aos nossos,
biológica e culturalmente, para termos que importar
material humano «detritário», no dito de Afrânio Peixoto, neurosado e desajustado, no consenso da maioria.
Os nossos netos verão o quanto descuramos de
nós próprios e sentirão os efeitos dessa enxertia étnica
nem sempre adequada. Por outro lado, cabe o reparo
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citado luminarmente pelo padre J. Cabral: «A criança,
neste nosso século agnóstico, tem todos os direitos,
menos o direito elementar de nascer».
Essa é outra face do problema. Muitos, muitíssimos dos que nascem, morrem; a esta baixa junte-se
o desfalque dos que poderiam ter vindo; isto, sem
contar com o neomaltusianismo malsão, agora reeditado
por certos estadistas apressados, travestidos de pitonisas
do futuro populacional do mundo.
Então aquilataremos o valor e a oportunidade de
todas as iniciativas que visem a ajudar a nascer e a ensinar a melhor crescer a criança. Estão em tal caso
os livros de puericultura, mesmo porque, antes de tudo:
educação; e o livro é o seu melhor veículo.
Especialmente quando vem ele de quem tem a autoridade da experiência vivida, de uma existência dedicada
ao estudo e ao trato da infância pobre, sofredora e
doentia; quando o seu autor, a par de ser um homem
de cultura bem alicerçada — que lhe dá o descortino
panorâmico dos problemas gerais - - é um especialista
proficiente e um coração aberto, sensível, sincrono às
alegrias e aos sofrimentos dos seus pequenos pupilos.
Aí se casam: humanidade, ciência, consciência e
exação, numa palavra maiúscula -- Autoridade.
Eis o caso de Otávio Ferreira da Silva Pinto -—
ou simplesmente, como lhe chamam os simples, o
«dr. Otávio» — nome que encima este volume e que lhe
confere as imunidades de uma obra - - modesta na
aparência — mas de primeira água entre as congêneres.
De feito. O autor tem palmilhado, com a sua encantadora personalidade e com os eflúvios de sua atividade onímoda, todos os escalões da defesa da criança.
Livre-docente da nossa Universidade maior, com
cursos junto aos melhores mestres da pediatria francesa;

Chefe de Serviço — que tem sido em várias das nossas
instituições públicas e oficiais, entre as quais se destaque
a nossa antiga Assistência a Psicopatas; clínico proeminente e de volumosa clientela; atual dirigente de Setor
especializado - - de puericultura e pediatria — do
12.° Distrito do Departamento de Puericultura da
P.D.F.; autor de trabalhos de renomada valia, onde
sobressaem a profundeza dos conceitos e a pureza e o
refinamento da linguagem; homem de pensamento, com
uma forte propensão sociológica; brasileiro dos mais
puros, da boa terra mineira, que não professa o ufanismo
enganoso, mas crê, com acendrada clarividencia, no
progresso de sua gente e de sua terra; e, «last, but no
/easí», homem de fé, em que a cultura não esterilizou a
crença, tem a suavidade compreensiva dos bons cristãos,
aguçada, aliás, pela rija e íngreme ascensão que empreendeu na vida, vindo de uma pobreza digna para
uma abastança ativa e generosa; Otávio Pinto pode,
em qualquer parte e sob qualquer aspecto, falar e
escrever sobre o assunto e todos teremos que o ouvir
com o respeito que devemos àqueles que fazem da sua
ciência, ou da sua técnica, o motivo da própria vida.
Sei que lhe estou ferindo a visceral modéstia, mas,
ao violentá-lo afetivamente, faço-o com o direito, que já
agora me honro de possuir, de ser seu companheiro,
vai para três anos, numa obra comum, e na qual ele, a
um aceno nosso, correu pressuroso, sem nada pedir,
dando de si tudo, pródigo na solidariedade e na cooperação; quero referir-me, neste passo, ao que ele fez na
«Colônia Juliano Moreira» em prol das nossas criancinhas, o que me dá tranqüilidade e serenidade para
cobri-lo com a justiça dos meus encômios.
Na Pupileira da Colônia, que conosco fundou, encontrou um material humano precaríssimo, hoje transformado em flores vivas, garridas, viçosas, graças a
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ele, que é dos nossos médicos o mais freqüente, o primeiro que entra e o último que sai.
Não satisfeito, pediu-me mais trabalho. E aí está
na Colônia mais esta célula radiante de sua constelação
de serviços: o «Posto de Puericultura Maria Solange
Pinto», assim denominado, malgrado ele, para que
lhe pagássemos, ao coração de pai amantíssimo, um
pouco do muito que todos daqui lhe devemos, e onde
se trabalha silenciosa, mas integralmente, por uma infância mais perfeita: lá têm as futuras mães pobres
da redondeza, e os petizes, tudo que lhes pode dar a
puericultura, da maneira mais eficiente.
Destarte, não nos admiramos, netn nos surpreendemos, com as riquezas e belezas do texto de «Excertos
de Puericultura». Conhecendo bem o autor, a leitura
do seu livro foi a confirmação, em letra de fôrma, do
juízo que dele sempre fizemos.
Eis porque, sem qualquer influência catatímica, recomendamos a leitura deste volume a quantos pensam
nos problemas — a um tempo sedutores e difíceis •—
de sua Excelência a Criança.
Leigos, iniciados e especialistas, nele terão muito
que aprender e recordar, para meditar, melhor armados
assim, para o divino mister de «ir às criancinhas», na
versão opósita à do preceito evangélico.
Muito maior que a honra de apresentar-lhe o livro,
conferiu-me o seu autor a felicidade de poder assinalarlhe, de público, a valia e os incontestáveis méritos.
Por isso lhe reiteramos o calor da nossa admiração,
que, estamos certo, será a de quantos tiverem a satisfação de o lerem.
Rio de Janeiro, setembro de 1949.
Heitor Péres.

l — «E a outra caiu em boa terra, e deu fruto
que vingou e cresceu». MATEUS: 13-1-23.
A sã progênie resulta da perfectibilidade e higidez
dos fatores da geração: semente e terreno.
Fora daí, da objetivação desses princípios básicos
da biologia, nada autoriza fazer-se afirmativas no tocante à genitura perfeita.
Os postulados de Galton constituem, mais que
nunca, o roteiro preferencial para aqueles a quem cabe
resolver tão magno problema médico-social.
Qualquer desvio de rota é contraproducente e desastroso.
Estribado no conceito científico e categórico da
asserção, causam estranheza limitações inconcebíveis à
vulgarização de conhecimentos gerais da eugenia, para
não melindrar as suscetibilidades do vulgo. O argumento, de tão pueril, torna-se chocante.
Essas restrições, pelo caráter de empirismo que aá
têm ditado, longe de constituírem preito altíssimo ^à
respeitabilidade dos costumes, implicam a propagação
de males, que a moral científica repudia e a civilização
condena por demasiado acanhada.
Aqueles a quem cabe acautelar direitos de porvindouros: dirigentes e sociólogos, puericultores e higienistas, devem buscar nos ensinamentos eugênicos a
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terapêutica mais adequada de sérios males, senão também a mais lídima codificação de leis de amparo e
previdência das gerações futuras.
É que o ritmo da multiplicação condizente às necessidades sociais, pondo em evidência o binômio: indivíduo e coletividade, lembra que resguardada seja, acima
de tudo, a sagrada premissa de indivíduo nascer hígido,
para que a sociedade se exima de ônus evitáveis, e,
ele mesmo, não seja injustamente condenado pelos desmandos e desregramentos de outrém.
Há um seleto número, desditosamente minguado,
de esclarecidos no assunto, inauditos Galileus duma
cruzada que não logrou ainda a expansão devida à
importância de seus fins. Desencorajados pelas hesitações dos comodistas e divergências dos céticos, temlhes faltado uma colaboração honesta e construtiva,
como era de esperar, dada a limpidez de suas intenções
e a grandeza da doutrina que esposam.
Presentemente, poderão dizer esses sacerdotes de
Hígia que «o futuro vingou o passado e a esperança
converteu-se em doce realidade».
À revelação da verdade científica pode ser disseminada através do mais fiel e prestimoso dos mensageiros, que é o engenho moderno da radiodifusão, Há
deficiência de cultura, força é dize-lo, mas, se advém
dessa lacuna do espírito uma série inenarrável de desajustes e malefícios, se, além disso, os ressumosos
frutos da experiência, representados pela contribuição
generosa dos investigadores de todos os tempos, lançada em letra de fôrma num caudal de publicações,
não chegam ao campo do entendimento da pluralidade
das gentes, é, mais que razoável que o resultado da
investigação dos homens de ciência, como fanal vivís-
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simo, ilumine todas as inteligências, rutilante e dadivoso como a dourada luz do sol nos equinócios da primavera.
Partindo-se do princípio fisiológico de Pawlof, de
que a prossecução dá nascimento a reflexos condicionados, grave-se no espírito o que deve ser gravado
como o corpo de doutrina na mente dos prosélitos, para
que a generalização das noções claras e básicas, indispensáveis à defesa coletiva e ao aperfeiçoamento da
raça, se faça intensa e cabalmente.
Interpostas com tato e discrição nas transmissões,
frases cuidadosamente elaboradas, quanto à sua concisão e singeleza, certos estamos do alcance dessa me'
dida de expansão cultural.
Nossa gente é inquestionavelmente curiosa, ávida
de aprender, não sendo menor sua intuição e inteligência,
e se beneficiará com os conselhos e medidas higiênicas
por essa forma recebidos.
Oxalá suceda desse aprendizado o que da parábola
do semeador esperava o Messias: encontre a boa nova,
na uberdade do terreno, o mais promissor dos resultados,
para que possam dizer futuramente, em apoteose ao.i
genitores: pais felizes que legastes a vossos filhos o
rico patrimônio duma invejável saúde física e mental;
que não confiastes nos azares da sorte e vos premunistes contra o demônio da incerteza, tomando as precauções ditadas pelo vosso bom senso e probidade;
que, ciosos e amoráveis, alicerçastes sòlidamente o edifício precioso da vossa estirpe com a argamassa glutinosa da previdência; pais inteligentes que antepusestes
às arremetidas soezes dos amorais o sólido escudo da
vossa iniciação higiênica; que desprezastes as cavilosas
insinuações dos negativistas, que vos queriam embair
com falsos conhecimentos; sensatos e prudentes que,
impulsionados pela energia dos vossos bons propósitos,
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seguistes a senda acertada, que vos conduziu, pelo mais
seguro caminho, aos domínios da saúde e da perfeição
genética; bem-aventurados pais que não ouvireis das
bocas de vossos filhos os queixumes daqueles que vociferam contra os acervos danosos da herança patológica;
que, piedosos, não destes ensanchas a que vossos filhes
ficassem incursos, como réus irremissíveis, no 2." Mandamento, quais os que deblateram, nos paroxismos da dor,
na inação das paralisias, no constrangimento das deformidades, na tenebrosidade das cegueiras ou na aflição
inenarrável da surdo-mudez, contra os autores de seus
dias pelo legado nefasto que lhes deixaram; pais serenos,
que podeis, ao findar-se a vossa caminhada pelas estradas do mundo, exclamar, fitando, com os cansados
olhos, vossos descendentes queridos:
«Hoc erat in
votis»,
2 — «A sugestão é a imposição de uma idéia
própria num outro cérebro, que dela se apropria e
executa.» FERRI.
Não há povos nem raças índenes aos males que
afligem a humanidade, que privilegiados nunca os houve
na face da terra. Há e haverá sempre homens robusíos
e débeis, esclarecidos e incultos, refletidos e descuidados, previdentes e desleixados, apáticos e exuberantes.
Os caracteres sômato-psiquicos da humanidade são
variáveis, pelo que se infere da influência endócdna e
da psicoterapia.
Múltiplas são as tendências, mas uma só deve ser
a conduta do indivíduo em face da sociedade: um comportamento compatível com as normas do respeito e
do bem público. Nada que atente contra as prerrogativas da dignidade humana e bem-estar coletivo é
permitido, em sã consciência. Donde se conclui que
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o indivíduo crente e consciente do mal que pratica tem,
por certo, um instinto criminoso exaltado. É uma aberração, um ente à margem e deve ser segregado como
pernicioso à sociedade.
Mas a grande maioria quebranta as leis por ignorância e deve ser devidamente educada para que não
reincida nos erros.
A intuição profunda dos psicólogos, dissecando
experimentalmente a alma humana, chegou à conclusão
de que esta é saturninamente maleável, donde a influência da persuasão para fins educacionais, notadamente na seara da pedagogia médico-social.
Demonstrar as conquistas da medicina preventiva;
apontar as causas das degenerações e enfermidades,
dos insucessos contumazes, mercê das inadvertências de
todo instante, do fracasso dos inferiorizadcs e da sobrevivência dos mais fortes nos embates da vida, traçar
normas de higiene individual e coletiva, expor a verdade
sem receio de magoar seja quem for, desvendá-la para
que o reino dos subentendidos dê lugar ao império
da meridiana claridade; enfim, educar para que a força
inquebrantável da persuasão aplaine asperezas, dando
lugar a condições favoráveis de sobrevivência hígida,
quer moral quer física, eis a missão do puericultor.
O engenho mágico da persuasão, força inquebrantável
que aplaina dificuldades, que remove os mais sérios
obstáculos e convence os mais incrédulos mortais, usando
da sua sutil hermenêutica, trabalhará a mente popular
em prol da aludida campanha, espicaçando a curiosidade
do povo, fazendo-o penetrar nos meandros da transmissibilidade das doenças, quer por contágio, quer
Pela herança, e ensinando-lhe concomitantemente os modernos meios de defesa.
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A catequese, por via disso, deve ser continuada c
sistemática, percutido num ritmo progressivo o teclado
da propaganda, assim como também mobilizado o ridículo
como força não menor para eliminar tabus grosseiros,
vezos obsoletos e malsãos, que têm sido até agora,
entrave sério à propaganda sanitarista.
Testes psicológicos autorizam o emprego do simbolismo educacional como maneira de ser mais condizente com a excitação da mnemônica. Não subestimando o método, observamos contudo o quanto é onerosa a sua prática, notadamente em país pobre como o
nosso, e, além disso, a nossa alta percentagem de analfabetos desautoriza ser posto em prática o desenho educativo, tão do agrado de escandinavos e americanos do
norte.

3 - - «Felizes os que recebem ao nascer o patrimônio vital íntegro.» KEHL.
A subalimentação engendrou a escola romântica.
toda ela entressachada de queixumes, torturas de remorsos, invectivações descabidas, lipotimias e autodestruições.
Os hirsutos êmulos dessa escola, do setenírião ao
meio-dia, do nascente ao poente, em todas as latitudes
da terra, enfim, porfiavam em exaltar as donzelas pálidas, de mãos liriais, pendidas inertes ao longo de seus
corpos esguios de longilineas, de magoados olhos emoldurados por recurvos e alongados pêlos ciliares, de
esclerótica de um azul esmaecido, melancólicas e inapetentes mocinhas, minadas pela mais insidiosa das
doenças, distantes e tediosas, mas assim mesmo frágeis
e diáfanas musas inspiradoras de tantos e porfiados
beletristas, que lhes dedicaram resmas incontáveis de
prosa, vazada na mais doentia das concepções. Tiveram
sua época essas beldades eníermiças, que por um nonada
desmaiavam e que se compraziam em comer pouco,
respirar em haustos profundos e «entrar pela noite a
dentro», desencorajadas e insones, místicas e sofredoras.
Felizmente outros são os tempos, e a preferência
masculina, após a descoberta de Rõentgen, tende para
as bem nutridas, coradas e alegres moças que praticam
jogos ao ar livre; belas e sadias epicuristas, que nem
peúgas usam hodiernamente. Se o espírito erradio de
Orastes quisesse, por autopunição, reconstruir a estátua
de Artemisa, apelaria para o gênio criador de Fídias,
para que esse a esculpisse nos moldes da sua famosa
Minerva, que honra o Partenon.
Essa douta e bem proporcionada filha de Júpiter,
cuja plástica admirável trai hábitos higiênicos de perfeita
ginasta, alimentada de acordo com os ensinamentos
de Céres, indubitavelmente a ecônoma do Olimpo....

O fascínio da radiodifusão, que fez o milagre de
aproximar nossa gente, de difundir patriòticamente
nosso folclore, de irmanar, por assim dizer, todos os
brasileiros, fazendo comuns emoções e pesares, esperanças e desilusões, é o meio de escolha, temos a convicção plena, para o termo da salutar propaganda.
Os meios coadjuvantes, como conferências em escolas, sociedades recreativas, oficinas, quartéis etc., são
úteis, mas de todo dispensáveis quando a campanha
pelo rádio se fizer com método e persistência, dada a
vulgarização entre nós desse propulsor do progresso
dos povos.
Inútil será dizer quanto à escolha dos termos,
porquanto os mesmos serão elaborados por pessoas
competentes e a cavaleiro do assunto. Atinenfe ao
exórdio, lembramo-nos do que disse o esteta da arte
divina, o príncipe dos poetas latinos, o sempre atualizado Virgílio, ao vaticinar o trabalho estafante dos
semeadores mantuanos «Carpení tua poma nepotes».
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devia ser para as deusas coetâneas um paradigma do
normotipo feminino.
A bela e possante Palas, na estátua de quem o burilador incomparável legou à posteridade todo o fulgor
de seu talento, é bem a tácita representação de um ideal
de beleza feminina que floresceu na Atenas de Péricles.
O equilíbrio harmônico da forma, pureza de linhas e sua
inefável beleza, dizem bem alto do grau de civilização
que vicejava no século do grande estadista, que tanto
enalteceu a Grécia.
Os gregos, que avançaram demasiado em todos
os domínios da atividade humana, desde a jurisprudência
até o engenho bélico, da arquitetura à náutica, da
astronomia à medicina, e cujo sentido estético era o
mais apurado possível, ao atingirem o fastígio da sua
civilização deixaram consubstanciados, de todos os
ramos de suas atividades, padrões eloqüentes de seus
avanços.
As figuras máximas de seus grandes homens estão
onipresentes na memória de todos nós, que temos, no
espírito e no coração, a plêiade brilhante dos helenos,
desde Hipócrates até Eratóstenes, assim como também
sua arte inigualável e sua inimitável dialética.
Tirando ilações do que aprendemos com os gregos
através de sua estatuária, por exemplo, chegamos à conclusão que a eugenética atingiu entre eles grau tão elevado que jamais foram igualados séculos em fora.
A robustez física das suas figuras, a representação
dos jogos olímpicos, reproduzida com o carinho peculiar
dos gregos pelo culto de seus heróis, diz, mais que tudo,
do apreço que aquele inspirado povo dedicava à perfeição da forma, e à robustez da sua raça.
Por que não imitar um povo de cuja cultura jurídica surgiu a idéia da eutanásia e da perfeição estética
uma arquitetura sempre atualizada ?

4 — «Nenhum homem se chegará a qualquer parenta de sua carne para descobrir sua nudez».
LEVÍTICO, 17-18-6.
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À consangüinidade vem sendo debatida séculos em
fora e muito discutidos são os seus efeitos.
Precipitação de um lado e prevenção do outro, eis
o que transpira do estado de ânimo dos que a seu
respeito contendem.
De muito longe chegam-nos informes sobre os
fundamentos e conceitos que o tema tem suscitado,
senão atentemos para a legislação vazada em linguagem
védica e, igualmente, para as leis restritivas que o famoso código mosaico estatui sobre os pontos abordáveis
da questão.
Na tragédia grega, parecem influir sobremodo incestos das narrações bíblicas como fontes inspiradoras
da criação de protagonistas criminosos passionais, segundo se depreende dos retratos psíquicos que o maravilhoso espírito de observação de Ferri dos mesmos
ftosquejou.
Esquematizando opiniões várias e abalisadns, a
exogamia decorre de determinante eugênica inata, como
se instinto inconsciente venha influindo, desde a aurora
dos tempos, o espírito do homem para escaladas predeterminadas, em busca da perfeição da forma e sanidade mental; donde constituir o livre arbítrio da escolha
da companheira manifestação seletiva das mais remotas.
Opinam ainda certos autores que a conquista da mulhef
fora do círculo fechado das agremiações humanai retratava a rudeza do homem das cavernas, pronto sempre
a
dar expansão a suas tendências belicosas; daí ti
Posse da mulher, qual sucede ainda entre certas tribos
de nossos selvícolas, dar-se pela disputa armada.
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A combatividade, pujança e destreza do guerreiro vencedor da peleja constituía uma garantia para a perpetuação de forte progênie, de vez que ao vencido outra
sorte não restava senão a morte.
Hábitos gregários, decorrentes da promiscuidade,
geravam certo desinteresse pelas mulheres do mesmo
clã, parentes próximos ou remotos, para que não fosse
violado o princípio totêmico das efusões de sangue. —
Afrãnio.
Interesses de Estado, como é do conhecimento geral,
aconselhavam a aproximação de consangüíneos pelo
casamento entre agnatos ou não, deixando entrever que
dessa medida nenhum mal resultaria para a descendência.
Os casamentos entre primos são de ocorrência
diária entre nós, mau grado as leis que os proíbem
(Código Civil, Art. 7.° -- «São proibidos de casar-se:
1,° • - Os ascendentes com os descendentes, por parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou por afinidade e os
parentes colaterais paternos ou maternos, dentro do
segundo grau civil).
A proibição formal, a nosso ver, deve residir no casamento daqueles que possam transmitir doenças e taras
familiares.

gregos e troianos, romanos e cartagineses, fenícios e
ameríndios, tinham por mais assomadas práticas que
tais, e, ao tempo da expansão árabe nas doces terras
dos iberos, culminaram, à guisa de ostentação islâmica,
nas oferendas nupciais opulentas e imprevistas: coortes
de escravos, camelos ou corcéis ajaezados, cimitarras
de ouro, estofos orientais dos mais preciosos, e quejandos.
Príncipes afortunados recebiam territórios ubérrimos, imensos como nações, desmembrados dos reinos
asiáticos ou europeus dos seus sogros como legados
régios nas antemanhãs das grandes datas. Gengis-Khan
recebeu, bem mais que deu, países sem conta, por via
disso, pois inúmeras vezes casou e pròdigamente agia
quando presenteava parentes seus por ocasião dos seus
esponsais.
Entre os selvagens, as mais belas peças da caça ou
pesca são ofertadas às eleitas de seus corações, tendo
mesmo os polinésios escrínios especiais para a coleta
das pérolas mais preciosas, dos mais caprichosos corais,
que ornarão, no dia faustoso das bodas, as frontes cor
de ébano das suas noivas.
Os zulus são pitorescos e exuberantes: oferecem
às noivas, no ato solene do pedido de casamento, mós
pesadíssimas, que constituirão a estativa da sua próxima maquinaria econômico-doméstica, cabendo à escolhida o manejo de tão ciclópicos instrumentos de
trabalho.
E, assim sendo, rudes e letrados, civilizados ou
não, ricos e pobres, porfiam todos em dar uma demonstração patente da sua afetividade no gesto gentil
do costumeiro presente nupcial.
Se, desde os alvores dos tempos históricos, quando
Podemos perfunctòriamente inferir as ações humanas

É o que honestamente se conclui dessa sinopse,
pelas referências das mais variadas fontes onde procuramos beber ensinamentos.
5 - - «Os pequenos presentes entretem a amizade.»
Folclore chinês.
A troca de presentes entre noivos remonta à mais
alta antigüidade. Hindustânicos, semitas e chineses,
mandchus e afgãs, para não citarmos preliminarmente
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através da escrita cuneiforme dos assírios, medas e
persas; dos hieróglifos dos egípcios; das inscrições das
grutas bascas; dos velhos textos chineses, anteriores a
Kung-Fu-Tseu; dos caracteres tibetanos gravados era
ossos; das narrações dos rapsodos e de vários outros informes dignos de registro mas enfadonhos de enumerar,
o varão, ao deparar, comovido, com a mulher que anseio1
de longa data, pela insinuação teimosa do instinto de
conservação da espécie, tem tido sempre atitude única,
que se patenteia pela exaltação afetiva da preferência e
desejo imperioso da consubstanciação de espíritos e
existências, bom é que muito de indústria acoroçoem os
galtonistas essas tendências para os altos desígnios
do aperfeiçoamento físico, moral e psíquico da espécie
humana.
Mas como fazê-lo, perguntareis pasmados ?
Da maneira mais singela e razoável, dizemos nós:
procurando os noivos um médico para que sejam submetidos a exames antematrimoniais, que lhes possibilitem obter um atestado liberatório das exigências legais
codificadas pela Eugenia.
JÊ uma atitude inteligente, discreta e mais que tudo
honesta, não deixando de ser o mais precioso presente
que podem trocar os noivos entre si mesmos.

advir do fisiológico evento da derscência da vesícuia
de Graaf e expulsão do respectivo óvulo e do encontro
com o elemento fecundante.
Um mundo à parte, malsão e injusto, pode surgir
para muitos infortunados, criado por aqueles capazes
transmitir seus males físico-psiquicos por contágio ou
por herança.
Não há eventualidades genéticas nem milagres em
torno do tema em foco, quais as narradas nas histórias
de ficção. O que há de real e insofismável é o capítulo
biológico da herança patológica, similar ou dissimilar,
contínua ou interpolada, consoante as leis mendelianas,
nas quais devem mirar-se os interessados.
Que o digam os dados anamnésticos dos registros
clínicos de todos os discípulos de Hipócrates l
As doenças familiares, assim denominadas porque
atingem indivíduos da mesma família, são freqüentes e
nefastas. É o que acontece a muitos dos descendentes
de portadores de ataxia hereditária, de atrofia muscular
progressiva, de certas mioclonias, da hemofilia, da
coréia etc.
A hereditariedade tóxica, por sua vez, é responsável
por heredodistrofias e encefalopatias infantis.
Resulta da concepção malsã de toxicômanas, que
atinge seres inocentes fadados a uma vida de infortúnios
e sofrimentos. São os frutos amargos dos chamados
vícios elegantes: ópio & cocainomania, maconha e alcoolismo.
Mães outras, vítimas de labutas árduas e de pesados
encargos, podem, isentas de culpas, acarretar dissabores
a seus descendentes, legando-lhes também heredodistrofias e, na pior das contingências, encefalopatias
infantis.

6 - - «O saneamento do matrimônio é uma das
bases da higiene social.» SOUSA LIMA.
Da junção das duas forças vitais, zoosperma e
óvulo podem surgir dramas sociais envolvendo a legião
dolorosa das criaturas marcadas pelo ferrête do infortúnio e da ignomínia.
Não é fácil, a espíritos descuidados, imaginar os
atrozes malefícios que, em determinados casos, podem
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Referimo-nos às operárias que manipulam alvaiade
de chumbo nas tipografias e fabrico de esmaltados,
sulfurêto de carbono na vulcanização da borracha,
mercúrio no fabrico de chapéus e lâmpadas elétricas.
A destilação e engarrafamento do álcool, fabrico
de ácidos, manipulação de fumos, podem determinar os
mesmos males.
Às infecções inatas provocadas pelo flagelo humano
que é a sífilis, produzem como é do conhecimento geral,
as mais multifárias lesões orgânicas e sindromes neurológicas e mentais das encefalopatias infantis. Bauer
faz ver, pela seteira da sua aprimorada experiência, que
«o matrimônio entre indivíduos portadores de algum
caráter mórbido recessivo pode dar lugar a que seus
descendentes sejam, na totalidade ou em parte, enfermos».
Pfaundler, à guisa de advertência, enfileirou como
subordinadas a fatores hereditários as seguintes
afecções: hemofilia, icterícia hemolítica, icterícia grave
do recém-nascido, obesidade e magreza constitucional,
diabete sacarina, diátese exudativa-alérgica, idiossincrasias, astenia, bócio. Formas congênitas de debilidade mental e idiotia amaurótica, neuro e psicopatias,
epilepsia genuína, atrofias e distrofias musculares progressivas e ataxias hereditárias. Condrodistrofias, exostomoses múltiplas, luxações congênitas e hérnias, certas
formas de nanismo, surdo-mudez. Epidermólise, ictioses, queratoses, retinite pigmentosa, atrofia do nervo
óptico, coloboma e catarata, anomalias de refração e
daltonismo.
Estados heredodistróficos desafiam a argúcia dos
médicos mais experimentados; não há cabedal científico,
acumulado após decênios de exercício clínico mais porfiado, nem experiência sedimentada pela observação
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mais atilada que consiga vencer certas resistências e
obstinações clinico-pediátricas. Pequeninos seres, vindos
ao mundo pelas mãos mirradas dos maus fados, tornamse os inconscientes demolidores das jactãncias médicas.
Respondem, no mais das vezes, negativamente, a todos
os apelos que se lhes fazem nos terrenos da clínica e
dietética, como que pressentindo a adversidade que os
espera.
Se alguém menos avisado tiver assentado métodos
definitivos para dirimir dificuldades nos misteres da
especialidade e receber o encargo dum serviço de f<lhoa
de psicopatas agudos, cedo verá a derrocada das suas
conjeturas de especializado, entregando-se, contrafeito,
ao cartesianismo como maneira de ser mais racional,
ante tantos paradoxos antepostos à sua argúcia e experiência ...
Para os jovens clínicos, seria salutar encontros
desse jaez, pois constituem essas crianças, notadamente
os filhos de degenerados, um capítulo à margem na patologia infantil, carecendo ser convenientemente estudado.
7 - - «O exame pré-nupcial, não obstante seus detratores, será o crivo depurador onde a sociedade moderna livrará as gerações futuras da turbamulta de desassisados e incapazes». O. F. P.
Várias tentativas têm sido feitas, nas Assembléias
Legislativas de muitos países, em prol do exame antematrimonial obrigatório. Tudo em vão.
Inúmeros são os óbices encontrados pelos proponentes da medida e pouco o interesse despertado
entre os representantes do povo.
Motivos de ordem política e moral são antepostos
sistematicamente e uma questão de tamanha relevância
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vem sendo posta à margem como se de somenos importância fosse.
A razão vence a rotina, e 258 anos separam Galileu
de Pasteur.
Pode suceder que o caráter imperioso e incoercível
das forças do progresso acabe vencendo as resistências
que desabonam a era da propulsão a jato e da televisão.
Os americanos do norte, vanguardeiros que são,
na hora que passa, em quase todos os ramos da atividade intelectual, têm que se penitenciar do recuo que
deram, revogando a lei do exame pré-nupcial depois
de ter sido a mesma posta em execução em muitos
dos Estados da União. Justificaram tal atitude a complacência das autoridades sanitárias no fornecimento
dos atestados médicos. Mais acertado seria punir
energicamente funcionários faltosos que deixar ir à
mercê da corrente ameaça tão séria ao bem-estar coletivo, quando cientistas do quilate de Davenport, Popenose e Johnson, através de afanosas publicações e conferências, concitam governos e povos para que sancionados
sejam, em caráter irrevogável, leis que solucionem tão
momentoso assunto.
Nos Estados de Washington, Wisconsin, Delaware, Indiana, Maine, Michigan, Nebraska, New York,
New-Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Utah, Vermont,
Virginia, North Carolina, Wyoming, Louisiania, os
congressos estaduais aprovaram a lei em apreço, com
restrições embora (exame masculino exclusivo nalguns
Estados, noutros doenças venéreas como causa impedidora única e, na quase totalidade, a epilepsia, a alienação mental e a oligofrenia como impedimento de
maior importância).
Esperam, confiados, todos os cultores da ciência
de Galton, de vez que não logrou êxito a obrigatorie-
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dade da lei do exame antematrimonial, que a consciência
coletiva enverede, mesmo sem a chancela do Parlamento,
para a larga estrada da redenção dos porvindouros, tornando costumeira a prática do exame pré-nupcial.
É por demais sabido que a ação isolada do Estado
não pode, por si só, solucionar questões de ordem geral,
qual sucede, por exemplo, com o primordial problema
da instrução primária, assim como também com as medidas acauteladoras, pela imunização ativa, contra a*
doenças evitáveis.
Países como a Suécia, Dinamarca, Estados Unido;?
e Grã-Bretanha, sempre procuraram o apoio das inicia"
tivas particulares para a solução desses problemas capitais: ensino primário, defesa contra perigos comuns
(terremotos, inundações, invasões etc.) e, assim como
existem várias instituições de caráter privado, de
âmbito nacional, para o apuramento de eqüinos, columbinos etc., seria interessante também espalhar pelos
quatro cantos do país as «agências matrimoniais» dos
estadunidenses, de finalidades eugênicas e de caráter
particular.
A velha e rija Albion, outrossim, não se descuida;
e as Eugenics Education Society constituem as entidades padrões pelas quais os ingleses de bom grado
submetem-se às normas ditadas pelo seu emérito conterrâneo.
O tema sobre o qual gira o assunto já foi abordado
em nosso Parlamento pelo saudoso sanitarista Doutor.
Amauri de Medeiros, quando representava seu Estado,
em 1927, na Câmara Federal.
O projeto que visava a instituir o exame pré-nupcial
obrigatório não logrou ser aprovado, sendo que como
causas impedidoras do casamento contavam-se: a tubçr-
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culose aberta, a lepra, a sífilis contagiante, blenorragia,
cancro venéreo, epilepsia confirmada, oligofrenias e
alienação mental.

cctodérmico, são outras tantas causas das encefalopatias
infantis de Brissaud, estando os genitores, em casos
tais, isentos de qualquer culpa.

8 — Exame pré-nupcial.
Qual deve ser a conduta honesta e sensata de todo
aquele, homem ou mulher, que pretende casar ?
Dado o sentido ambíguo da pergunta, respostas
várias caberiam ã mesma, mas, objetivando-a sob o
ponto de vista médico-social, uma e única deve ser a
resposta: coligir informes que o tranqüilizem quanto à
sua incapacidade de transmitir a seus descendentes e
companheira males transmissíveis por contágio e herança.
E um médico cauteloso e competente, cioso da sua
reputação de profissional atento e culto, guiará o noivo
pelo melhor caminho, que o induza senão a plena segurança, pelo menos à convicção honesta de que sua geração ficará isenta de males que lhe possam ser imputados.
A ressalva tem sua razão de ser, à luz meridiana
dos conhecimentos da anatomia patológica: assim é
que, na etiologia das encefalopatias infantis, os traumatismos obstrétricos, quer por posição viciosa do feto, trabalho lento do parto, como também as manobras obstétricas (aplicações de fórceps, versões, manobras externas etc.), são recriminados como responsáveis pelos
processos hemorrágicos e de estase, determinantes de
asfixia dos centros nervosos.
Também as febres eruptivas (sarampo, rubéola,
escarlatina, varíola, varicela, alastrim etc.), a coqueluche, a doença de Heine-Medin, a encefalite letárgica,
a meningite intracelular epidêmica, a difteria (paquimeningite hemorrágica devido à rinite diftérica) e as
emoções, privações e fadigas maternas, agindo nefastamente sobre o incompleto desenvolvimento do tecido

Araoz Al f aro preconizava para tais perícias uma
conduta profissional prolixa, metódica e completa; e,
assim sendo, abordados devem ser em seus mínimos detalhes, todos os pontos esmiuçáveis, que, suficientemente
coligidos, dêem ao médico a soma de conhecimentos
necessários para que possa fornecer seu veredicto com
critério e justeza.
A prova mais elementar é a exibição de documentos
comprobatórios da identidade dos examinandos, notadamente naqueles casos em que a perícia foi solicitada
pelos pais, tutores ou curadores.
Mesmo no caso de exame pré-nupcial voluntário,
a exibição da carteira de identidade é de grande valia
para que os interessados possam dirimir dúvidas acaso
suscitadas futuramente.
Deve presidir sempre às provas clínicas, como sói
sempre ser em exames desta natureza, o espírito de
minúcia do examinador. A uma detida anamnese, que
ressalte antecedentes mórbidos hereditários, segue-se o
registro de ocorrências clínicas, nas infinitas variedades
de suas manifestações, e, no caso especial da percepção
de desvios psíquicos, por mais banais que pareçam,
enviar o examinando a um neuropsiquiatra para a
devida sanção e rotulagem do caso em apreço, pois um
desvio psíquico de pequena monta, para um médico
clínico, pode constituir a pedra-de-toque com que o
especialista firmará seu diagnóstico neuropsiquiátrico.
Nos exames sorológicos para o diagnóstico da
sífilis, é boa prática fazer a reativação biológica, e, nos
casos suspeitos de infecção recente, repetir quinzenal-
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mente os exames, para não se fazer afirmativas precipitadas da negatividade das reações em doentes com
lues evolutivas.
Todas as vezes que se oferecer ensejo, proceder ao
exame do líquido cefalorraquidiano, pelas vantagens
decorrentes de um diagnóstico precoce de sífilis nervosa.
O exame microscópico do corrimento uretral deve
ser feito sistematicamente e, nas uretrites crônicas, do
esperma.
Exames detidos de todos os aparelhos, assim como
também a radiografia dos pulmões, coração e vasos,
microscopia e semeadura do escarro, hemograma de
Schilling, tempo de coagulação e de sangria, são indispensáveis em provas dessa natureza.
Nas mulheres, junte-se aos demais exames a pelv/metria externa.
9 - - Quolis vita finis ita.
RIFÃO POPULAR

Alcoolismo: -- Dos agentes causais das desgraças
humanas, nenhum sobreleva o alcoolismo em malefício
e vulgarização.
A patologia social tem nele o mais antigo, arraigado
e contumaz dos vícios que vêm degradando a humanidade, desde quando o subsídio da história nos esclarece
as mentes pelas referências a crimes, contravenções e
delitos que se vêm processando através de milênios pela
influência nefasta desse terrível tóxico. É o incesto
de Loth, os impulsos de Nero, a borracheira de Noé, as
excitações fora de propósito de bebericadores, os delírios coletivos, terrores pânicos de multidões etilizadas,
querelas ilógicas, homicídios sem dirimentes, adultérios.
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esmaecimentos da ética, desleixo pessoal, ciúme patológico, abulia soez, negativismo de sempre, as doenças
terminais dos viciados, e, além do mais, as conseqüências
dramáticas da procriação dessas infelizes criaturas.
As intoxicações alcoólicas são causas comuns de
sérias lesões do sistema nervoso, visto como, perturbando
o álcool a troficidade da célula nervosa, acarreta sua
excitabilidade.
As conseqüências desses desmandos patenteiam-se
pela grande cópia da mortinatalidade, da mortalidade
infantil, da epilepsia e síndromes neurológicos e mentais,
das encefalopatias infantis, nos descendentes dos viciados, de parceria com a poliletalidade, suicídios c
criminalidade dos mesmos.
Nosso mestre Afrânio, com referência à ética dos
etilistas, conclui: «violento, sem escrúpulo, o alcoolista
espanca, estorque, rouba, viola, para satisfazer um
desejo de momento, ou a necessidade de obter meios
para beber».
Não há maior colonizador de manicômios nem
mais poderoso aliado da tuberculose do que o alcoolismo.
As psicoses tóxicas causadas pelo álcool constituem
pontos altos do internamento nos hospitais de alienados,
e a ingestão costumeira de bebidas espirituosas, embotando o apetite do viciado, diminui-lhe a resistência,
abrindo caminho para que se instalem em seu organismo
as mais variadas doenças infecciosas e estados distróficos, determinados, no mais das vezes, pelas poliesteatoses viscerais.
Aos colonizadores europeus cabe grande culpa no
extermínio dos ameríndios pela introdução do vício do
álcool entre os selvícolas. É que permutavam, pelos
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metais e pedras preciosas, penas de aves tropicais, peles
raras e especiarias, toneis de bebidas de forte teor
alcoólico.

Sifilis — Informam estatísticas brasileiras, da autoria do saudoso médico e educador Oscar Clarck, que
25 % das crianças que freqüentam as escolas públicas
do Distrito Federal sofrem de sífilis.

Brunton informa que mais de 4 milhões de selvícolas americanos foram dizimados pelo álcool introduzido entre eles pelos advenas, mercê de seu espírito
de cobiça e rapinagem.
Assim também as enxovias retêm um grande número
de delinqüentes alcoólatras, enquanto o grosso desse
exército de infelizes vagueia livremente de tasca em
tasca, sorvendo a morte em pequenos e repetidos goles.
É o vício de ação sutil, que aquece uns, arrefece
outros, excita deprimidos, enlanguesce impacientes,
alegra, inspira e encoraja, tem, como a esfinge da lendu,
conduta uniforme: degenera e destrói seus apaniguados
e adoradores.
«A criminalidade infantil é ainda uma resultante
do alcoolismo dos pais e 50 % dos homicídios são perpetrados por alcoólatras.
Dr. Ladame, de Genebra, informa que dos 1.812 divórcios ocorridos naquela cidade o alcoolismo foi imputado como elemento incompatibilizador em 676 casos,
numa proporção, portanto, de 37,3 %, e Bourneville relatou que das 3.721 crianças que deram entrada no
seu serviço 1.156 provinham de pais alcoólatras e 278
eram suspeitadas de terem sido geradas sob o influxo
desse tóxico».
O. F. P. — Lições de Puericultura.
10 -- «Na mortalidade embrionária e fetal e na
natimortalidade, à míngua de outra causa, é sempre
computada a sífilis corno agente causai.» FOURNIER.

Tanto mais grave é a informação quando sabemos
que a doença pode passar dos pais aos filhos, até a
3.a geração, e que, decorridos mais de 35 anos da descoberta do Salvarsan pelo benemérito cientista Paul
Erlich, ainda se constata na Capital da República
ocorrência tão dolorosa.
Isso vem provar que o exame antematrimoníal
impõe-se como medida de salvação pública.
Não é admissível que, podendo ser relegado para
sempre o flagelo da sífilis, pela eficácia de tratamentos
esterilizantes e meios seguros de profilaxia, pais contemporâneos do notável tedesco descurem-se de fazê-lo e
agravem suas culpas, transmitindo a seus inocentes
fuinhos tão terrível doença.
No que tange à sífilis congênita, é através da placenta que o espiroqueta de Schaudinn, o agente causai
da mesma, provindo do organismo materno, vai contaminar o feto, e desde a vita fetal a septicemia luética
vem vulnerando o sistema nervoso com lesões multifárias, que se consubstanciam nas lesões específicas,
como gomas, esclerogomas e arterites, responsáveis pelas
hidrocefalias, porencefalias, encefalites, meningiles
crônicas e meningoencefalites.
Não há órgãos indenes à sífilis, assim como
também nem raças, nem estados constitucionais, nem
climas privilegiados que tornem o homem refratário ao
"mal de Job", pois esse é inimigo que não poupa,
ferindo a todos indistintamente.
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A atividade biológica do germe caracteriza-se pela
lenta e progressiva generalização; assim é que, desde a
trama da pia-máter até o fígado, as gomas são encontradas e as inflamações específicas de todas as vísceras,
notadamente do coração e vasos, tendo como desfecho
anátomo-patológico a fibrose, são responsáveis por
44 % dos doentes do aparelho circulatório do Serviço
de Cardiologia da Fundação Gafrée Guinle, consoante
informe de Perestrello.
Nos serviços pré-natais do Departamento de Puericultura da Prefeitura do Distrito Federal, as reações
sorológicas são feitas com todo rigor, usando-se
também a reativação biológica pela aplicação de injeções de Bi ou Hg antes da prova.
Nos nossos serviços, o tratamento da sífilis inata
é padronizado consoante a técnica de Erlich Müller, tão
vulgarizada hoje em dia em nosso meio.

Vemo-la assim representada em todos os capítulos
da patologia, desde as afecções oculares até às do
aparelho genital; rotulada aqui como dermatose exótica
c, mais além, como estado alérgico; de evolução rapidíssima em certos casos e procrastinada, em oportunidades outras; ora discreta e sofreada, doutra feita
impressionante e dramática.
Embrenhando-se o investigador pelos longos caminhos da história ou pelos recessos das inusitadas
moradas de homens primevos à cata de informes de
males que se atormentavam seus ancestrais, verá nas
destruições ósseas ou nas lesões vislumbradas nas múmias inultisseculares os sinais indeláveis da passagem
da peste branca pelas primitivas veredas do mundo,
quando exorcismos eram aplicados aos pacientes, à
míngua de qualquer terapêutica, e todos os males dos
membros dos clãs atribuídos à ação deletéria dos maus
espíritos. Se o curioso das coisas médicas consultasse
de um tratado de patologia seu índice alfabético, diria,
por certo, que o autor é dessas individualidades cuja
preocupação precípua é impressionar seus leitores pela
só enumeração de itens computáveis à responsabilidade
desse agente desencadeador de males, que é o bacilo
«e Koch. Senão vejamos as orquiepedimites caseosas,
a
s tifobaciloses, as tuberculoses do timo, dos rins, do
rniocárdio, mesentério e meninges, o eritema indurado
Basin e nodoso, os tubérculos disseminados do enefalo, estados alérgicos, as artropatias, gastrites, hepa^s, as micro e macro-adenopatias periféricas e traqueoTônquicas,
as vulvovaginites das meninas e as bala1
Jtes dos circuncidados, para não citarmos somente as
'leurites e corticopleurites, as poliserosites, as espleno^eumonias e as formas exudativas e produtivas das
le
sões pulmonares.
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11 — «A transmissão direta do bacilo da tuberculose pelos genitores é hoje tida como certa. Ela pode
dar-se seja no momento da concepção (hereditariedade
tuberculosa verdadeira) seja numa fase mais ou menos
adiantada do desenvolvimento intra-uterino (heredocontágio fetal), realizando-se esta última por via transplacentária». VALOIS SOUTO — Transmissão da tuberculose.
Solerte e por todos os títulos perigosa, é a tuberculose um dos grandes flagelos da humanidade, dos
mais freqüentes e dizimadores, sendo também daquelas
doenças que se revestem das mais caprichosas e variadas formas, acometendo todos os órgãos da economia
e sem especificidade anatômica.
Insidiosa e difundida, simula, mercê dessa generalização, os mais variados estados patológicos.
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A só enumeração dos capítulos com seus títulos e j
subtítulos seria extremamente fatigante e fugiria aos i
fins a que se destina este livro, depreendendo-se, no
entanto, do que dissemos, da desmedida importância
da doença.
Ao se debater o heredocontágio transplacentário,
ressalta de pronto para muitos a premissa da peifectibilidade do filtro que é a placenta, em torno da qual
os que negam tal contágio entoam os maiores encômios.
Cohnheim é dos mais ardorosos entre eles, afirmando
que casos de contágio transplacentário «poder-se-iam
contar com os dedos de uma só mão»; entanto, experimentadores outros, não menos atentos e abalizados, entre
os quais Brindeau e Nattan-Larrier, apontam brechas •
nessa pretensa muralha inexpugnável, narrando incursões \
leucocitárias nas devesas da caduca e velosidades, pódendo os mesmos, quando partidos de organismos in-|
fectados, serem vectores de germes.
Não se infira daí que seja comum o contágio em
apreço. Essa asserção, longe de constituir motivo de
alarme, servirá de incitamento à prudência dos pais, para •
que apartem imediatamente o recém-nascido e lhe faça
ministrar o B. C. G. nas primeiras 24 horas de vida.

sentéricos, repercussão palpável da via sangüínea, como
ponto de entrada do germe.
As mães eliminadoras de bacilos não poderão tei
contato com seus filhinhos, pois o contágio, consoante
Peyer, pode verificar-se pela curta permanência da
criança junto à enferma. Garnier cita casos de in->
fecção pelo espaço de 2 dias, Unvericht de l dia apenas
c Filkelstein de algumas horas.

Os casos indiscutíveis de contágio transplacentário,
segundo Pehú, Chalier, Whitmann e Greene, «são veri-'
ficados em tuberculosas numa fase terminal da doença
ou então em gestantes granúlicas».
Os casos esporádicos sempre mereceram atenções
especiais, porquanto crianças provindas de granúlicas
têm uma sobrevida difícil. São as heredodistrofias
tuberculosas, inacessíveis, na mor das vezes, a todas as
solicitações da terapêutica e dietética, revelando a autópsia, nos casos letais, acomentimentos hepatome-
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As gestantes granúlicas ou em fase avançada da
doença abortam no mais das vezes (80 % ) , de acordo
com as estatísticas de concludentes trabalhos de Amcuille
e Hindberg, referentes à bacilemia terminal na tuberculose pulmonar.
A becegetização precoce e a imediata separação
cia criança, que deve ser enviada para um recolhimento,
é o melhor rumo a se tomar para preservá-la do contágio pós-natal.
Hoje em dia, a vacinação antituberculosa pelo
C. G. generalizou-se. Aceitam-na tisiólogos e
pediatras de todos os países civilizados, sendo tida
pelos mesmos com arma preciosa da premunição contra
a
s contaminações e reinfecções bacilares.
«A tuberculose é uma doença imunizante, defendendo-se o organismo pela imunidade adquirida, de vez
para ela não há imunidade natural». — LÉON
Os códigos de todos os países civilizados vedam o
asamento dos eliminadores de bacilos e o mais velho
código que se conhece, que é o Manu, transcrição do
a
djour-Veda, proíbe o casamento dos brâmanes com
a
°Ça tísica, epiléptica ou morfética, embora seja a
muito rica.
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12 — "Combater a ignorância é defender a liberdade,"
«MARICÁ».
A crítica psicológica da multidão anônima dos
analfabetos e moradores das favelas é, no mais das
vezes, superficial e injusta.
Suas dolorosas condições de vida, que lembram
o viver da torturada população ribeirinha das margens
do Nilo Azul ou do Atbara, onde o desconforto, a
miséria e a ignorância, concitam suas consciências rudimentares a práticas delituosas, têm, a nosso ver, atenuação clara e insofismável.
A propensão natural e irresistível de acalmar a
fome, «a má conselheira dos desgraçados», a tendência
inata da procriação, ante a qual não valem peias nem
leis, a rusticidade de seus hábitos de ignorantes, sem
preocupação nem cuidados, tendo como mira única a
pronta satisfação de seus desejos, torna esses indivíduos
molestes às coletividades ordeiras e mais esclarecidas.
Daí o bom conselho do nosso La Rochefoucauld,
na disseminação de escolas e reformatórios para a
gradual e progressiva eliminação das enxovias, como
também para ilustração do vulgo.
Para a contemplação de uma humanidade mais
equânime e equilibrada, faz-se mister facilitar melhores
condições de vida e arejar as inteligências pela ministração de conhecimentos que lhes facultem o livre-arbítrio e o acatamento às leis e às necessidades coletivas,
como condição sine-qua-non do seu próprio bem-estar
e segurança.
Quem teve o ensejo de presenciar o primeiro contato do homem da gleba com a civilização, de ouvir-lhe
as impressões desse acontecimento, de apreciar seus
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pontos de vista pueris, verá como é possível a uma
criatura apartar-se tanto da realidade como nosso planeta da estrela Aldebaran.
À gestante ou mãe inculta é dos piores encontros
para um puericultor azafamado. O tempo necessário
para transmitir um conselho a uma pessoa de cultura
singela contar-se-á pelo quíntuplo, nas ocasiões mais
afortunadas, em se tratando de um rústico e, mesmo
assim, a dúvida pairará no espírito do aconselhador
se o aconselhado apreendeu ou não a disciplina.
Malentendidos, improvisações, entrechoques dos
empirismo com as mais recentes conquistas médicas,
interrupções de tratamento por instigações de terceiros
ou por conta própria, põem à prova a inteireza psíquica
do médico e, outrossim, alarmam o demografista pelas
ascensões descabidas das curvas da mortalidade infantil,
nem sempre condizentes com os esforços empregados por
aqueles que tudo fazem para imprimir-lhes descensão
continuada.
No tocante à dietética infantil poderíamos classificar essas pobres mães em quatro categorias, a saber:
as inovadoras, as apressadas, as comodistas e as desleixadas.
As primeiras modificam a seu bel-talante os regimes prescritos com uma obstinação patológica; as
segundas abreviam-nos o mais que podem, como se o
tempo para elas tivesse uma acepção de angustiosa premência; são afins de Bernardo Sopo, o interessante
personagem de «Livremo-nos deste Pensamento», de
Pirandelo, cuja psicoplasticidade constituía terrível incubo aos seus íntimos e parentes, representando, enfim,
as penúúltimas e as derradeiras ou mais volumosos
blocos desse gigantesco motivo de atribuições e estafas
médicas.
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Há velhos parentes que são mais danosos que aproveitáveis. Aconselham muito e nem sempre bem.
Teimam em fazer valer sua autoridade, impingindo
às mães jovens e inexperientes práticas perigosas e
abusões ridículos. Desprestigiam o médico assistente,
entravam-lhe a atuação clínica, criando, como sucede
às vezes, situações embaraçosas, que redundam em malefícios para a puérpera e a criança.
É a avòzinha que não acredita na ação protetora
do B. C. G., que faz restrições ao Credé, que insiste
em tratar o coto umbelical com pós inativos e nem
sempre assépticos, dificultando, por via disso, a profilaxia do tétano dos recém-nascidos.
São as vizinhas prestimosas, que receitam enemas
como os charlatães preconizavam sangrias e purgantes
e que alteram, a miúdo, prescrições médicas.
Criaturas mais sabichosas que o Dr. Purgon de
Molière, imiscuindo-se em todos os tratamentos, diagnosticando, apodando de inepto tal médico, louvando
aquele outro que lhe é simpático, embaraçando, enfim, o
livre exercício da medicina, por quem de direito e competência.
À parte certas parvulezas, destacam-se, no entanto,
como lembranças preciosas, a daquelas mães bonachonas
e compadecidas, que, nas ante-salas dos consultórios
de higiene infantil, a instâncias nossas, condescendiam
em amamentar criancinhas presas de graves transtornos
nutritivos e para quem faltavam algumas gotas de leite
humano como terapêutica suprema. Tão pronta era a
acolhida ao nosso apelo, tamanha a emoção suscitada
pelas nossas palavras e não menor desejo de aliviar o
sofrimento alheio, que a gratidão, essa deusa de memória imperecível, nos impele deixar, vazada na singeleza
destas linhas, débito antigo contraído com elas quando
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não tínhamos outra arma para lançar mão que não fosse
o leite de seus seios, nem sempre fartos, pouco talvez
para seus filhinhos.
Que auxiliares prestimosas não foram para nós
todas elas !
Lembramo-nos bem da dedicação e afeto dispensados a seus protegidos de momento e do interesse que
lhes despertavam daí por diante essas crianças.
Nossa simpatia, respeito e veneração por todas elas,
heroinas de todas as horas, obscuras plasmadoras da
nossa gente, que, combalidas e mal alimentadas, venciam
longas distâncias a pé, desabrigadas contra as inclemências do tempo, resignadas aos maus fados e às
doenças.
O mel de Jerico para todas essas colaboradoras
anônimas, de quem guardamos recordações tão gratas
e que daqui, tão distante daqueles tempos de nossa
atuação nos serviços de pediatria do Ambulatório Rivadávia Correia e do Hospital Pró-Matre, temos a todas
vós emolduradas nas telas da lembrança, com a nitidez
que a saudade sabe dar. Mãezinhas modestas e simplórias, supersticiosas e sempre atemorizadas, que matináveis às portas dos serviços em busca de socorros para
vossos entezinhos queridos, hoje muitos deles bons
chefes de família e de vós mesmas sustentação e orgulho,
como eu vos quero bem !
Se vos for dada a leitura destas linhas, sem relevo
nem brilho, vede nelas a afirmação da minha simpatia
Pelas privações e sofrimentos que experimentastes
naqueles difíceis momentos de vossas vidas.
13 — «O êxito da empresa depende do agente que
executa.» F. P.
À intranqüilidade, clima mental da humanidade
n
° mundo atual, a elevação progressiva do custo das
a
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utilidades, a escassez de habitações, motivada pelo êxodo
das populações campesinas para os grandes centros
urbanos, a quase obrigatoriedade do trabalho feminino,
como conseqüência fatal das dificuldades de vida. determinam a limitação dos nascimentos,
A gestação constitui, mesmo na vigência de leis
de amparo à mulher grávida e à puérpera, pesado encargo para as mulheres de parcos recursos, pelas cotas
de sacrifício que lhes cabem na hora angustiosa em
que vivemos, toda ela tecida de restrições e sacrifícios.
As exigências domésticas, cada vez maiores, constituem sério gravame ao fiel desempenho das suas
funções de mães atentas, porquanto a obtenção de alimentos e de utilidades outras, entre as quais os combustíveis, torna-se cada vez mais difícil.
As mais sacrificadas, as que moram nas mansardas
e habitações coletivas ou nas choupanas espalhadas
pelas encostas dos morros, que fazem várias caminhadas
por dia em busca d'água potável, que transportam pelos
carreiros e escarpadas impraticáveis pesados fardos,
que sofrem privações de toda espécie e, além disso,
desconhecem as práticas anticoncepcionais, concebem
mais vezes; mas, como resultante lógica de tantas vicissitudes, nem sempre levam a termo tão nobre encargo. Avultam entre elas os abortos e partos prematuros, à revelia de seus bons desejos, visto como, desfechos que tais, agravam de muito suas penosas condições de vida.
Abortos espontâneos e partos prematuros, verificados nessas pobres moradoras de residências primitivas, tendem para os desfechos desfavoráveis, exigindo
as ginecopatias deles decorrentes a internação em hospitais e freqüência assídua aos ambulatórios da especialidade, escassos e distantes, o que lhes agrava velhos
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padecimentos, roubando-lhes, além disso, tempo precioso, necessário a suas incessantes labutas.
Os malefícios desses acontecimentos refletem-se
num lamentável baixo índice de natalidade, num meio
onde as necessidades nacionais supriam-se dos obreiros
tão úteis ao seu progresso e trabalho fecundo.
A incidência desastrosa da natimortalidade e das
interrupções de gravidez, qual sucede nas zonas fabris
e dos mocambos, são dignas de registro, e observações
sem conta, nacionais e estrangeiras, comprovam à saciedade as asserções a que fazemos menção.
A solução para o problema é tarefa para gerações
e somas elevadas são exigidas para tal mister.
Impõe-se, como preocupações primárias dos governantes uma campanha estimuladora do crescimento da
população, mantendo um corpo de agentes sociais à
altura da magnitude do problema, e que, pelas qualidades técnicas e morais de seus membros, possa ministrar
conselhos higieno-dietéticos indispensáveis a todos.
A longa permanência desses funcionários numa
dada zona é de grande alcance prático, pois a confiança suscitada pelo convívio dirime controvérsias,
aplaina resistências e óbvia dificuldades, a miúdo encontradiças à míngua desse destacado fator de aproximação entre os homens.
No que toca à prática imunológica, para não irmos
mais longe, a confiança no enfermeiro suaviza o trabalho
deste, dando-lhe maior rendimento. O trato afável,
os pequenos favores que podem fazer a toda hora os
agentes sociais, conselhos, informações solicitadas, e
uma orientação condizente com cada caso de seus assistidos, contribuem de modo preponderante para que
uma campanha sanitária tenha o mais perfeito desempenho.
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O alicerçar da amizade é pedra-de-toque para o
que acabamos de expor.

Nossas possibilidades são inúmeras, assim como
também nossas margens de nutrição.
País agropecuário, com terras feracíssimas e
ótimas pastagens para rebanhos imensos, e com potencial
hidrelétrico considerável, comporta, à saciedade, uma
população até 150 milhões de habitantes, sem que entrechoques surjam desse crescimento.
Mas as malfadadas limitações dos nascimentos e
os altos índices da mortalidade infantil e da natimortalidade constituem medidas restritivas às necessidades
nacionais, porquanto o sentido exato da nossa pujança
reside num tipo por assim dizer, supereconômico da
curva demográfica, com uma alta e permanente natalidade e uma constante de mortalidade mínima.
Não é fácil obter-se tal milagre nessa fase de
desajustes econômicos, quando se verificam as emigrações das populações dos campos para as cidades,
ern busca de trabalho fácil e melhores salários. Esses
deslocamentos humanos geram, no mais das vezes, o
abandono dos campos, ocasionando tal coisa a baixa
fatal da produção e concomitante elevação do preço
da vida.
E estabelece-se o círculo vicioso da diminuição do
trabalho nas cidades, obrigando o retorno do emigrado
para suas terras de origem.

Não há becegetizações tardias nem má vontade
dos pais em submeter seus filhos às práticas imunológicas, que o terreno, aplainado que foi pelo agente visítador, não permitirá tropeços aos entendimentos rebeldes de homens incultos, que seguirão, estamos mais
que certos disso, a opinião do velho conhecimento, do
prestimoso e honesto funcionário, cuja conduta eles tanto
apreciam e que tantos obséquios lhes vêm prestando.
Nas práticas da seleção de aptidões e da orientação
profissional reside a célula-máter da gigantesca empresa. É procurar o honesto, o bom, o paciente, o
laborioso, alfim o integrado na obra, para exercer a
função de missionário da religião de Hígea, onde mais
se faz preciso: nas zonas onde a miséria e a ignorância
armaram tenda — nas mansardas, nas favelas, nas
regiões agrárias não saneadas, nos longínquos subúrbios
e nas escarpas da nossa bela capital, onde duas décadas
atrás só caprinos visitavam.
H - - Muito embora o crescimento rápido dos
povos acarrete distúrbios sociais de monta, quais os
observados em certas províncias da China e da índia
e, nesses tempos calamitosos de pós-guerra, em países
da Europa mais sacrificados pela hecatombe, nações
de vasta extensão territorial, como o Brasil, têm necessidade imperiosa de aumentar e defender seu patrimônio
humano como capital imprenscindível para seu desenvolvimento e progresso.
Nossa evolução demográfica requer majoração de
nascimentos, num ritmo que corresponda a uma ascensão
regular e contínua, até que a percentagem de habitantes
por quilômetro quadrado não seja inferior a 20.

E desse vaivém continuado resulta um maio:
desgaste humano, decorrente da subalimentação, canseiras, vigílias e angústias maternas, em detrimento das
criancinhas; quando não se instalam famílias numerosas
nas favelas e nos morros, onde a promiscuidade e a
fome fazem vítimas sem fim.
Um dos maiores fatores de uma curva demográfica
desfavorável é o desequilíbrio entre a polinatalidade
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das mães pobres e ignorantes e a limitação dos nascimentos pelas mães afortunadas; enquanto as primeiras,
crianças com menos possibilidades, são em maior número
e presas fáceis de males sociais, propiciados pela escassez de meios e vida insalubre, as segundas rareiam
por incômodas aos pais.
O governo, por si só, não pode resolver tão angustiosa situação.
Na França, de onde surgiu Pinard, que foi incontestàvelmente o pai da Puericultura, acorreram todos
em auxílio do Estado, porquanto de tal ordem era a
baixa da natalidade, não só pelas limitações senão
também pela prática insensata do aborto, que a opinião
pública, insuflada pela imprensa, considerou o problema
de perigo nacional.
Nossa população infantil paga tributo pesado à
morte, mercê dos males a que fizemos alusão; mas se
resultasse da campanha que por ela vem fazendo o
Departamento Nacional da Criança e sua congênere
municipal melhor compreensão dos particulares da
inadiabilidade do problema, certo estamos de que o
mesmo seria resolvido, à guisa do saneamento do Rio
de Janeiro por Osvaldo Cruz.
A boa vontade coletiva seria de grande alcance
para que atingidos fossem os fins colimados, notadamente no que diz respeito à imunologia ativa, para que
essa fosse realizada, sistemática e eficientemente, num
âmbito de ação total e continuado.
Do obituário infantil doenças como a difteria, coqueluche, tétano, tuberculose, tifo e varíola seriam completamente abolidas, como males inerentes a um passado
distante e irreversivel.
Mas para que isso acontecesse seria primordial
despertar o interesse geral para problemas fundamentais
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de higiene e bem público, cortando de vez os liarnes
que ainda prendem os homens da era da desagregação
atômica aos hirsutos e obtusos trogloditas.
Nada de discussões de assuntos passados em julgado pelo consenso unânime, nem de digressões quando
a prudência manda agir. É idealizar planos de ação
e objetivá-los de pronto; dar vida e ação a projetos
nmodorrados pela inércia de uns e indiferença de quase
todos.
Seja a opinião pública de si mesma Scipião, que
uma Cartago mais ameaçadora e mais real existe, da
periferia à tessitura do organismo social, a solapar-lhe
as melhores possibilidades de firmar-se nas bases sólidas de higidez, a denegrir-lhe o entendimento, pela
conservação de hábitos e atitudes dos tempos da ignorância e do empirismo.
Incremente-se de vez as forças do pensamento
para a resolução do que de há muito devia estar resolvido; concentre-se a opinião nacional no problema da
criança, como o horticultor na feitura das suas sementeiras e o pegureiro na defensão de seus apriscos; devotem-se todas as almas na preservação desse monumento de plasmação recente, gracioso e pequenino, formoso mas delicado, que surge como as vergônteas do
outono, mas que fenece à míngua de cuidados, da
criança que é o nosso enlevo e nosso norte, a razão
de ser do casamento, de tributos, lucubrações e cans
eiras dos. pais mas que urge ser defendida como o maior
e
melhor patrimônio dum povo, o Alfa e o Õmega de
f
odos nós, puericultores, sanitaristas e pediatras.
Transfira-se de vez para as questões sérias o interesse do vulgo pelas banalidades.
O homem inculto, disse Fernando de Magalhães,
te
m mais amor às vacas e às couves do que aos filhos.

48

OTÁVIO F. DA SILVA PINTO

EXCERTOS DE PUERICULTURA

Vejamos o cuidado com que o hortelão resguarda dói
sol e da chuva o canteiro de alface e o nenhum cuidado|
desse pela saúde das criancinhas.
Manuel Pacheco do Amaral, fino espírito e obser-1
vador atento, conta-nos a estupefação que lhe causou!
o convite dum leiteiro para que fosse à sua casa ver oj
que de belo lhe tinha nascido. Amaral pensou naturalmente em nédio e gracil petiz que viera enriquecer e
alegrar a mansão do ilhéu trabalhador e simplório.'
Quando caminhavam em demanda da casa do leiteiro,]
ia-lhe esse dizendo: «Imagine o Senhor que tem a
criatura uns olhos tão bonitos, tão bonitos, que até|
parece, salvo seja, os olhos do Menino Jesus».
No antegôsto de um quadro, que se lhe imaginara]
de rara beleza e sedução, conduz-lhe o bom do homem.]
através de caminhos maus, até sua casa, tosca e sem con-1
fôrto. Lá chegando, pergunta o Amaral pelo menino, inquieto como noivo em véspera de boda, e res-j
ponde-lhe entre iracundo e espantado o Zé Medeiros]
Mas, homem de Deus, quem lhe falou em criança 1,
O que a malhada teve foi um bezerrinho.
E, nas manifestações vulgares da vida, nota-se Qi
maior interesse do inculto pelo galo batalhador japonês]
ou indiano, pelo cão de caça ou passarinho cantador]
do que pelo rebento de sua própria carne, a quem lhe j
cabe amparar, proteger e nutrir.
Disse Ferri: «Cada um de nós age segundo seu]
temperamento fisiopsicológico, modificado pelas condi- \
ções físico-sociais do meio, e disso se depreende que '•
mesmo as crenças, as opiniões e as teorias resultam
quase inteiramente desse temperamento e desse meio,
pois nascemos idealistas ou positivistas, místicos ou
indiferentes, reacionários ou radicais, ateus ou crentes,
e, na variedade das opiniões científicas, religiosas ou i
políticas que nos rodeiam, busca e toma cada um de

nós o que melhor convém às disposições embrionárias
contidas e organizadas na sua personalidade fisiológica
ou psíquica»; mas que da diversidade de aptidões surja
um clima único, personificação do interesse nacional
pelo seu maior problema, imposição de uma idéia dominante para resolução duma equação intrincada; encarnação de um anseio da gleba pela achega de braços
que a desbravem; das energias inaproveitadas do gigante que dorme e para quem chamam por um despertar, que se protrai longamente; pela pergunta suspensa há tantos anos nas cordas vocais dos interesses
da Pátria: afinal, quando serão resolvidos os meus
maiores problemas ?
Voz tênue, de diapasão mal percebido, ouso formular um pedido àqueles que bondosamente me ouvem
nessa hora tão doce de paz e recolhimento, em que
nossas almas se voltam, contritas e agradecidas, para a
onipotência divina - - que, apesar das solicitações aspérrimas da vida, concedam todos vós atenções maiores
às criancinhas, vendo nelas sementes pequeninas e
inexpressivas, mas que se tornarão, pelas leis eternas
da germinação, robles gigantescos, rijos e soberbos
defensores da Terra de Santa Cruz, nos bons e nos
'naus tempos.
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15 — Fatores da natimortalidade. — Relativamente ao marginado, encarando-se o assunto sob o
Ponto de vista da puericultura, isto é, obedecendo-se
ao critério de ampliação de cuidados à criança desde
esta surja para a vida, e à geração, antes mesmo
evento da concepção, pela prática seletiva dos exames
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antematrimoniais, justo é que ventilados sejam no
mesmo item não só as causas determinantes das gestações mal sucedidas senão também dos fatores predisponentes da mortalidade infantil.
Dimanando de várias fontes as causas determinantes do aborto, passemos em revista sucintamente as
mais freqüentes e nocivas, inerentes quer à influência
materna quer à paterna.
Os autores computam como da responsabilidade
paterna: a idade avançada, traumatismos sexuais, intoxicação saturnina, alcoólica e fosfórica, doenças degenerativas dos testículos, do epedídimo e da vesícula
seminal, determinadas pelos raios X ou por doenças
infecciosas de repercussão sobre esses órgãos, como a
parotidite infecciosa, lues, blenorragia, tuberculose etc.;
e inerentes à gestante as doenças agudas: tifo, pneumonia, varíola, reumatismo poliarticular agudo etc.;
doenças crônicas: diabetes, cardiopatias descompensadas, nefrite crônica etc.; doenças disgênicas: tuberculose e sífilis; intoxicações: álcool, chumbo, oxido de
carbono, que constitui causa freqüente de aborto nas'
cozinheiras e nas passadeiras nas lavanderias; pela ação
de certos medicamentos com repercussão sobre a musculatura uterina: sulfato de quinino, sabina, arruda,
centeio espigado etc.; traumas físicos e psíquicos; pela
falta da vitamina E; afecções genitais: cervicite, endocervicite, retroversão, hiperplasia e edema do endométrio, ptose uterina, salpingite, salpingo-ovarite, câncer,
fibroma uterino, atresia do canal cervical e impermeabilidade tubária; traumatismos uterinos; traumatismos
cirúrgicos; infecções do endométrio; cauterizações do:
colo do útero; concepções repetidas; aderências peritoneais antigas etc.
Finalmente, em certos casos, devido a lesões do
próprio ovo: prenhez gemelar, oligohidrânios assim
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como também inserções viciosas da placenta, degenerescência das vilosidades coriais etc.
À prática criminosa do aborto ainda é, incontestàvelmente, a causa mais freqüente da interrupção da
gravidez. Guillemear e Devilliers afirmam que em
França, para cada quatro ou cinco concepções, ocorre
um aborto e, só em Paris, segundo Bertillon, o número
de abortos anuais excede de 50.000 (Higiene Sociale
de l'Enfance, Nobecourt et Schneider).
Entre as causas responsáveis pela natimortalidade
apontam-se: por via sangüínea: sífilis, tifo, septicemias pneumo e estreptocócicas; traumatismos nas
manobras obstétricas, determinando lesões mortai» —
compressões cerebrais e bulbares, hemorragias; asfixia
- por doença da gestante ou distúrbio circulatório
feto-placentar; infecções d eorigem âmniótica; deformidades fetais; tuberculose materna, alcoolismo e vitaminoses maternas.
16 — No que tange à mortalidade infantil, respigadas que foram linhas atrás suas mais danosas determinantes, voltamos ao assunto com a obstinação do
batalhador malogrado que não conseguiu vedar frincha
menor que fosse no dique onde escachoam reservas tão
Preciosas, mas que assim mesmo, com defensa exígua
e
pobre engenho, opõe-se a tão graves acometimentos.
Quando não com valimento, pelo menos com real interesse e coragem.
Dito isso, façamos incidir sobre os fatores mais
funestos o facho da cautela, repisando-os para fazê-los
jembrados sempre como manchas negras da nossa civi"Zação, como incitamento à luta, para que possam reduzi-los a percentagem compatível aos melhores desejos e esforços, aqueles que tão denodadamente vêm
Atando contra males que tanto nos prejudicam e enVe
rgonham.
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Fatores congênitos traem sempre déficit de saúde
dos genitores, em malefício do ser em geração.
QUADRO N." l
Dados coeficientes bioestatísticos do Distrito Federal no período
de 1940 a 1947, fornecidos pelo S. F. de Biocstatística
Natimortalidade

Anos

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

Coeficientes por mil

74,9
72,6
647
61,7
60,5
62,7
61,9
63,6

É o desfilar das amarguras que atormentam as
fontes da vida; são as doenças, vigílias e canseiras, as
intoxicações, trabalhos árduos, as carências alimentares,
as habitações insalubres, a decadência enfim de quem
devera ser física e moralmente hígido, para legar ao
cenário da vida entes também hígidos e perfeitos.
A debilidade congênita é sempre o reflexo de
acontecimentos graves nos domínios da geração, quais
os passados em revista, desde os relacionados ao germe
fecundante até os ligados às impropriedades do terreno.
Os inquéritos da Sociedade das Nações, levados a
efeito em vários países do mundo, e entre os quais o
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nosso, destacaram o fator congênito como responsável
maior da mortalidade infantil, seguido do infectuoso
c do alimentar. Assim é que o primeiro destes respondeu
por 50 % dos casos e os dois outros por 25 e 10 %.
Ressalta logo aos olhos dos mais avisados que o perigo
infectuoso avulta do alimentar pela preparação do terreno por esse último. Atentemos, para tanto, na evolução dos casos clínicos naqueles organismos distróficos
c carenciados e o modo de comportar-se os cutróficos
em emergências idênticas.
As doenças do aparelho digestivo cabe influência
desastrosa nesses acontecimentos e, nas classes mais
desprotegidas quer pela pobreza de espírito quer de
pecúnia, o mal assume proporções sérias, quando, na
falta de leite humano, o espírito inventivo dessas mães
arquiteta regimes a seu bel-talante.
Em se tratando do leite de vaca, pasteurizado, como
é. muitas horas após a ordenha e oferecido à venda em
condições que não se recomendam, não só pela precariedade de vasilhames e mais que tudo pela ganância
de quem o vende diluído e contaminado, só pode avaliar
os malefícios de seu uso quem se vê a braços com o
dirimir toxicoses no mais das vezes fatais e de ocorrência cotidiana. As doenças infectuosas e intercorrências
patológicas em defesas periclitantes agem como agentes
causais, quando deviam ser computados como meros
coadjuvantes.
Dados demográficos franceses, de um período anterior à 2." grande guerra, imputavam às doenças do
•iparelho digestivo a responsabilidade de 38 % do obituário geral das crianças de O a l ano, e no Distrito
^ederal, em 1937, o número de vítimas foi de 3.833,
s
endo computados sob essa rubrica desde os transtorno?
nutritivos de caráter agudo, como as toxicoses, até os
desinteriformes.
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Referente ao aparelho respiratório, a média de
mortalidade no Distrito Federal tem sido de 18 a 20 %
e rotulados sob essa epígrafe encontram-se as formas;
pulmonares da tuberculose, a bronquite capilar, pleuris,;
pneumonia e broncopneumonia.
Pela mesma época, as formas complicadas da co-,
queluche e sarampo concorreram com 5,9 % do grosso j
do obtiuário e em percentagens mais baixas a difteria,
meningites terminais e meningocócica.
Quanto à sífilis, tão grande é a sua responsabili- j
dade que Fournier a apontou como fator marcante do j
despovoamento de seu país e adiantou que, na morta- j
lidade embrionária e fetal e outrossim na natimortali-i
dade, à míngua de outra causa, responsabiliza a lues|
como a causadora provável.
QUADRO N.° 2
Dados fornecidos pelo Serviço Federal de Biocstatística
do Distrito Federal
Mortalidade Infantil

Anos

Coeficientes por mil

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

174
182

154
150
163
125
126
111
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No que tange à facilidade com que se mascara,
vezes sem conta a causa-mortis por tuberculose na infância é atribuída a outras fontes, dada a dificuldade
do diagnóstico pelo clínico, privado do auxílio indispensável do laboratório. Decorrente disso, sempre
constituiu a tuberculose exuberante fornecedora de
«achados de autópsia».
É o que se verifica ao examinar-se as estatísticas
abaixo transcritas, da autoria de Küss, Sluka e Comby,
para não se citar inúmeras outras sobre o mesmo
assunto.
Estatística de Georges Küss: De O a l ano —
5 %; de l a 2 anos — 24 %; de 2 a 4 anos — 40 %.
Estatística de Benjamin e Sluke: De O a 3 meses
— 6 %; de 3 a 6 meses -- 17 %; de 6 a 12 meses —
22 %; de l a 2 anos — 42 %.
Estatística de Comby: De O a 3 meses — 5 %;
de 3 a 6 meses — 24 %; de 6 a 12 meses — 27 %; de
l a 2 anos — 43 %; de 2 a 10 anos — 67.%.
Em aditamento às estatísticas anteriores, esta que
se segue, da autoria de Unguermann, constitui contribuição de grande valia, dada a singularidade da
ocorrência. De 171 autópsias de crianças, cuja causamortis não havia sido imputada à tuberculose, revelouse esta responsável, nas proporções abaixo, relativas à
idade, após ter feito, consoante ponderou, pesquisas
esclarecedoras, quais fossem: inoculações e exames
bacteriológicos.
De O a 2 meses — 0; de 2 a 6 meses -- 10,52 %;
de 6 a 12 meses — 23,06 %; de l a 2 anos — 35,05 %;
de 2 a 3 anos — 38,18 %.
Estatísticas de Von Pirquet e Mantoux, dentre
vários outros, dão-nos os seguintes resultados, no to-
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cante à positividade da tuberculino-reação nas seguintes
idade: Von Pirquet (cutirreação) : De O a 6 meses 3 %; de 6 a 12 meses — 5 %; de l a 2 anos — 14 %-,
de 2 a 3 anos — 33 %; de 3 a 4 anos — 38 %; de 4 a
6 anos — 35 %; de 6 a 12 anos — 90 %.
Mantoux (intradermo) : De l a 2 anos -- 16 %;
de 2 a 4 anos — 51 %; de 4 a 7 anos — 66 %; de 7 a
15 anos — 82 %.
Estudada a freqüência da tuberculose infantil nos
meios de população densa e de escassos recursos (cidades, filhos de operários), Jeanneret lançou mão, como
contraprova, de estatísticas feitas em meios abastados c
no campo e chegou aos resultados abaixo:
Campo e meios abastados: De 2 a 3 anos —
3 a 6 %; de 3 a 4 anos — 6 a 12 %; de 4 a 5 anos —
12 a 15 %; de 5 a 6 anos — 15 a 20 %; de 6 a 7 anos i
— 20 a 30 %; de 7 a 8 anos -- 30 a 35 %; de 8 a j
9 anos — 35 a 40 %; de 9 a 10 anos — 40 a 50 %.
Meios operários urbanos: De 2 a 3 anos — 8 a
15 %; de 3 a 4 anos - - 1 5 a 2 0 % ; d e 4 a 5 anos 20 a 35 %; de 5 a 6 anos — 35 a 50 %; de 6 a 7 anos
— 50 a 60 %; de 7 a 8 anos — 60 a 65 %\ de 8 a 9 anos
— 65 a 70 %-, de 9 a
(«Freqüência da tuberculose infantil e assistência
da criança tuberculosa», DR. CLEMENTE FERREIRA.)
Barbier assinalou 460 casos de tuberculose em
1.856 lactentes internados no seu serviço, de 1905 a
1914, numa proporção, portanto, de 25 %, cifra aliás
considerável.
Quanto às nossas estatísticas, a levada a efeito
pelo Dr. Moncorvo Pai apontou a tuberculose como
responsável pela mortalidade infantil na proporção de
9,6 % do obituário geral da infância, e, consoante dados
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colhidos pelo Dr. Clemente Ferreira, em São Paulo,
de 1906 a 1910, a média foi de 5,7 %.
Transcrevemos da «Revista Médica Municipal», volume III, n.° 2, fevereiro de 1942, trecho de trabalha
de nossa autoria referente ao assunto («Aspectos Colhidos no Consultório de Higiene Infantil de Campo
Grande»), quando chefiávamos o 14.° Distrito de Puericultura: «Desejosos de realizar as provas da tubercelose, obtivemos, graças à obsequiosidade do Professor
Bastos Neto, um certo número de tubos capilares de
tuberculina de Von Pirquet, fabricado pelo nosso Instituto Osvaldo Cruz. Partindo do princípio de que
quanto menor a criança maiores são as probabilidades
de êxito da cutirreação (PEHU e DUFOURT, «La tuberculosis medica de Ia infância», 1934), seguindo a técnica comum, submetemos à prova 186 crianças (125 lactentes e 61 pré-escolares) e colhemos os informes seguintes: 41 casos de reação positiva (pápulas punctiformes, róseas ou avermelhadas); 147 de reações negativas.
Constatamos, além disso, que dos 41 casos de
reação positiva 36 eram portadores de diátese exsudativa.
Não sabemos a relação de causa e efeito da
ocorrência e chamamos a atenção dos estudiosos para
a sensibilidade alérgica dos diatésicos exsudativos para
a tuberculina.
Não levamos, como contraprova, essas crianças ao
écran, por não estar ainda instalado o aparelho do
H.° Distrito Sanitário.
Prova da Tuberculina:
Submetidos à prova -- 186
Reações positivas — 41 -- 20,79 %
Reações negativas -- 147 -- 79,21 %

58

OTÁVIO F. DA SILVA PINTO

59

EXCERTOS DE PUERICULTURA

As reações positivas estavam assim distribuídas,!
de acordo com a idade: l a 2 meses — l positivo; 1 2 a
24 meses — 6 positivos; 2 a 3 anos — 5 positivos; 3 a
4 anos — 4 positivos; 4 a 5 anos — 11 positivos; 5 a
6 anos — 14 positivos. Em conclusão: Lactentes: -f- 7;
- 118. Pré-escolares: -f- 34; — 27.

É o que se vem verificando nos Postos de Puericultura do D. P. F., onde a assistência especializada
às gestantes vem reduzindo gradativamente a um coeficiente animador as cifras a que fizemos alusão.

3." CAPÍTULO

Coeficientes dos óbitos por causas ligadas à gestação e ao
parto por mil nascidos vivos

«Os cuidados pré-natais, sob cujas normas devem
abrigar-se as gestantes de todas as classes sociais e
condições de vida, constituem o refúgio mais seguro
contra a mortalidade materna e a natimortalidacle».
O. F. P.
17 — Ao obstetra compete a delicada e honrosa
missão de guiar a gestante desde a simples suspeita
da gravidez até o termo da mesma.
Cuidados médicos pré-natais, de acordo com os
padrões norte-americanos, representam a arma mais
eficaz no combate à mortalidade materna e à natimortalidade, visto serem perfeitamente evitáveis a maioria das causas que levam à sepultura uma em cada
148 gestantes, assim como do lamentável desfalque de
70 a 75 crianças nascidas mortas em l .000 nascimentos
ocorridos no Distrito Federal. Embora função fisiológica, nem sempre é favorável o desfecho da gravidez, consoante o informe das estatísticas, contrariando tal coisa o velho brocardo de Leibnitz "natura non
facit saltus", Mas a assistência médica atenta e escrupulosa e a freqüência assídua das futuras mães aos
ambulatórios de higiene pré-natal ou consultórios de
profissionais especializados podem reduzir a um coeficiente razoavelmente baixo os insucessos.

MORTALIDADE MATERNA

Anos

Coeficientes por mil

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
-' 1947

8,5
8,6
7,2
6,2
5,8

6,4
5,9
6,0

A freqüência das gestantes aos consultórios de
higiene pré-natal, bom é que frisado fique, não se vem
fazendo de conformidade com os desejos dos obstetras
desses serviços. Abstêm-se muitas dessas de pró
curar os Postos de Puericultura, a despeito de solicitações reiteradas por quem de direito; outras só
fazem quando presas de graves toxemias grav,dicas ou
então nas primeira e segunda quinzenas do nono mês,
quando não mais se torna possível uma assisl
cional e eficiente.
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Os casos negativos decorrem dessas resistências
fora de propósito.
Barros Barreto, com a autoridade de seu grande
valimento, diz ser preceito fundamental estar, a gestante
sob o cuidado de profissional em obstetrícia durante
toda a prenhez.
É que dificuldades de parto espontâneo, sejam elas
devidas a vícios pélvicos e apresentações anômalas,
assim como também dificuldades outras previsíveis,
se-lo-ão sabidas no devido tempo pela médico assistente.
que poderá obviar as surpresas desagradáveis de um
socorro tardio ou intervenções de urgência, em locais
inadequados, que põem em perigo as vidas de mãe e
filho.
18 — Nos serviços pré-natais do Departamento
de Puericultura da P. D. F. as normas seguida.-; resumem-se em:
a) cuidados médicos especializados;
b) educação sanitária;
c) hospitalização para os casos anormais e mesmo
para aquelas gestantes cujas condições de higiene, de
habitação e precariedade de meios de subsistência não
permitam o parto na própria residência;
d) assistência post-partnm.
19 — Vejamos como se processam esses cuidados
pré e pós-natais:
a) No ato da matricula, é inquerida a gestante
relativamente a seus antecedentes mórbidos pessoais e
cia família; comemorativos da menarca quanto ao aparecimento, condições, duração e seqüência; histórico de
anteriores prenhezes, evolução e desfecho das mesmas,
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incidentes patológicos, quais gestoses (pielites, coréia,
vômitos graves, eclâmpsia etc.), hemorragias (descolamento prévio da placenta, placenta prévia, hemorragia post-partum); anomalias pélvicas; partos cirúigicos etc.;
b) Vitalidade e condições, de saúde dos filhos;
abortos: natimortos;
c) Data da última menstruação, para determinação da época provável do parto;
d) Condições de vida: natureza do trabalho no
lar ou fora dele; higiene corporal e da habitação; tipo
da alimentação adotada; estado mental (preocupações,
disputas e contrariedades); diversões (inquérito sobre
as emoções por elas suscitadas); exercícios físicos;
vícios (fumo, alcoolismo); hábitos sexuais; residência
(vias de acesso à mesma, pontos de referência para
localizá-la em casos de emergência, notadatnente na
zona rural, praticabilidade das estradas para o tráfego
de ambulâncias, telefone mais próximo etc.).
20 — Exame clínico: a) coração, pulmões, pele e
rnucosas visíveis, dentes, amígdalas, membros inferiores
(edemas, varizes) e tensiometria arterial.
b) Roentgenfotografia.
c) Exame obstétrico: pelvimetria externa, inspecção, palpação, determinação da posição fetal, da
altura do útero, diâmetro abdominal, movimentos fetais
e toque.
d) Reativação biológica para o soro diagnóstico
da sífilis (três injeções intra-musculares de bísmuto
oleoso) 8 dias após colheita de sangue para reação
de Wassermann; exame de urina (pesquisas de elementos anormais e microscópico do sedimento, volume
e densidade); exame bacteriológico do corrimentc vaginal e, quando necessário, das fezes.
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P. D. F.

DEPARTAMENTO DE PUERICULTURA

S. G. S.
Consultório Pré-Natal do
Ficha n."
D. P. F
Distrito
Data
Nome:
Residência:
Idade:
Cor:
Estado Civil:
Nacionalidade:
Profissão:
Antecedentes
de Família: Pai:
Mãe:
Causa-Mortis:
Paterna:
Materna:
Irmãos:
Quautos vivos:
Com saúde ?
Quantos
mortos:
Causa-Mortis:
Abortos maternos:
Espontâneos:
Provocados:
Marido ou responsável: Saúde:
Etilista:
Luético:
Tratamento pré-nupcial:

Exame Geral-Alt:
Peso:
Estado
qeral:
Marcha:
Lues — Esternalgia:
Tibialgia:
Gânglios;
RW
RK.
Aparelho Digestivo ~- Dentes: ,. .
Náuseas:
Vômitos:
Gastralgia:
Prisão
de ventre:
Flatulência:
Pirose;
Hcmorróidas:
Aparelho Urinário — Dores renais:
Polaciúria:
Urina sedimentosa:
Fétida:
Cor:
Poliúria:
Aparelho Circulatório — Pressão arterial — Máxima:
Mínima:

Coração:

Varices:

Aparelho Respiratório — Tosse:

Expectoração:

Hemoptise:

Dispnéia:

de eclampsismo — Cefaléia:
Antec. Pessoais: Nasc. a termo:
Passado mórbido:
Menarca aos: . . . . anos (Caracteres)
Reg. post. (Caracteres): . . . . . . . . . Leucorréia:
Gestações Anteriores — Abortos:
Espontâneos:
Provocados:
Complicação:
Partos prematuros:
Fetos prematuros mortos ou vivos:
Mortos posteriormente:
Causa:
A termo
com partos normais:
com partos operatórios:
Filhos vivos a termo:
Natimortos:
Mortos
posteriormente:
Causa:
Gestação atual •— Últimas regras em
Parto provável'
em
Vômitos gravídicos:
Época mov. fetais: . . . . . .
Hemorragias:

Corrimento:

epigástrica:

Enfermeira

Hipertensão:
Albuminúria:

Exame Obstétrico — Pelve — BE
SPE

BI

Fund do út

Sinais

Tonteiras:

Perturbações visuais:

BT

Dor
Edemas:
BC

Circunferência Máxima:

dedos -

da c. umb. Ap. gen. ext-perineo

ab
vulva
Ausc. foco mx
.

C0lo:

promont

Observação:
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Feto-Sit

Apres

mov. fetais
útero:
C. D

Assinatura do médico:

Toque-vagina:
nd

f" -

saco:
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EXAMES LABORATÓRIO
Urina
R.W. e R.K

a
l

Secr. vaginal
Outros exames
REGISTRO DIÁRIO DE TRATAMENTO:
POR INJEÇÕES:

|

Ano de 19. .
Meses
dias
Ocorrências durante o tratamento:
Diagnóstico •— Gravidez no . . . . mês
tico da gestação
prognóstico do parto:

Códigos
prognós-

parto provável em:

Observações:

M

Data:
Assinatura do médico:

W

Nascimento — data:

Assistido por:

Natureza do parto:
Feto:
Peso:
Vícios de conf. ou lesões:
C- umb.:

Credé:

Mãe — amamentando:
Ütero:
Períneo:

Sexo:

Foi registrado:
estado geral:
Corrimento:

Observações:

Damos aqui, esquemàticamente concatenada, a
°rientação que seguimos na assistência às gestantes do
n
°sso serviço (Posto de Puericultura da Colônia Ju"ano Moreira), assim como nossa conduta clínica no
tr
atamento de gestoses e ocurrências patológicas mais
c
°muns.
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21 - - Lues — Positiva a reação específica do
(Reação de Wassermann), o tratamento é imediata-j
tamente iniciado e o resultado do mesmo é tanto maisJ
satisfatório quanto mais cedo for instituído.
Se negativa a reação, a despeito da prova de Miliaiíj
(reativação biológica) apresentar a gestante sinais dai
doença, ou, mesmo sem apresentá-los, tiver dado à luí|
criança portadora de sífilis inata, será submetida G.j
tratamento idêntico às outras assistidas com reações^
positivas.
O tratamento combinado arseno-bismútico é o
ferentemente usado e vimos lançando mão do arsenoa
trivalente Arsenox, num total de 12 injeções (3 de 0,04
e 9 de 0,06), e carbonato de bismuto a 9,3 %, do Labo4
ratório de Produtos Terapêuticos da S. G. A. S.i
da P. D. F., na dose de 24 injeções.
O arsenical é injetado às quintas-feiras e o bismutc
às segundas-feiras c sábados.
Mac Cord (Surj. Gyn. and Obs. - - Fev. 1938)j
demonstra a possibilidade de 95 % das gestantes sifilí-J
ticas darem à luz crianças vivas e sadias sem estigmas»
luéticos, quando submetidas ao tratamento específico benu
conduzido, e Valdemar Ribeiro, entre nós, apresentai
percentagem mais baixa ainda 4,3 %).
Costumamos fazer ainda, após o tratamento esbc
çado linhas atrás, uma série de arsenical pentavalente
(Acetylarsan), duas vezes na semana, durante seis se-j
manas. Como é de presumir, exames de urina sã
feitos semanalmente às vésperas da ministração de
arsenical trivalente e a capacidade funcional do fígadGi;
auxiliada pelo emprego sistematizado da Hepacolina '
Extrato Hepático do L. P. T.
Intolerâncias medicamentosas são contornadas, m
o tratamento continuado, sob vigilância das provas dí
laboratório, nunca deixou de ser feito.
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22 — Blenorragia • • A presença de cócus de
Neisser no ductus-uaginalis, evidenciada pelo exame
microscópico dos esfregaços, é, na hora atual, dirimida
pela penicilinoterapia, nas doses ótimas de 500.000 e
] milhão de unidades clínicas.
Empregamos com muita freqüência a sulfamerazinc
nos casos penicilino-resistentes, na dose de l gr, de 8 em
8 horas.
Como tratamento local, lançamos mão do Pijogin
(sulfa e rotenona) e das soluções de rivanol e lisofórmio
a l %, sublimado a 0,01 %, e permanganato a 0,02 %.
Crianças nascidas de mães que foram acometidas
de blenorragia serão submetidas ao tratamento profilático de Credé, durante 4 dias seguidos.
23 — Pielite gravidica — As conexões linfátícas
existentes entre o grosso intestino e o rim, sugeridas por
Petruschky, focalizaram a possibilidade de afecções
colibacilares do rim terem sido levadas do intestino.
Franke, tomando o fio da meada evidenciou a existência de conexões similares, conquanto menos intensas,
do lado oposto.
Escherich, quem primeiro descreveu em 1894 essa
afecção, aceitou o alvitre judicioso de Petruschky, e
Thiemich e Huet evidenciaram também a via hematogênica com a emigração de germes do intestino.
Descreve-se hodiernamente, na etiologia da pielite,
três vias distintas de infecção, quais sejam: a ascendente, a descendente e a linfática.
Processa-se a primeira dessas por continuidade; a
descendente por via hemática e a derradeira por contigüidade.
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Como fatores predisponentes, temos: a congestão,
o traumatismo, a retenção, a ptose renal, distúrbios nervosos, as disendocrinias, as avitaminoses, a tuberculose
e demais doenças consuntivas.
Atingindo o processo inflamatório preponderantemente o bacinete e os cálices, para alcançar mais
tardiamente o uréter, ainda não está cientificamente
comprovado qual seja dos dois primeiros a sede primária da doença.
Em 85 % dos casos, o grupo coli é o agente desencadeador das pielites, donde a designação bastas vezes
usada de coli-cistite para essa infecção das vias urinadas, sendo, nos outros casos, responsabilizados os bacilos paratíficos, o bacilo do Koch, certas variedades
de cocos (gono, estáfilo, pneumo e estreptococo) e até
proteus.
A bacteriúria do cortejo sintomático dos estados
infecciosos explica o desenvolvimento das pielites.
No que tange à anatomia patológica, um catarro
do bacinete é regra e na bexiga constata-se também
catarro muco-purulento e, eventualmente, puramente
purulento.
Em uma série de casos, os rins são pouco alterados;
freqüentemente, porém, ficam majorados e inflamados.
Na cortex renal encontram-se abcessos miliares e
submiliares. O bacinete dilatado, contém concrementos
de ácido úrico e fosfates. A duplicidade lesional dcs
rins é regra, embora um deles (o esquerdo) seja menos
atingido.
Microscòpicamente, há uma infiltração de células
redondas, partindo dos interstícios e com tendência
à confluência e ao amolecimento.

A ação compressiva do útero grávido dificulta
o escoar da urina e, por via disso, retarda o peristaltismo ureteral por uretcrectasia; a maior justa-posicão
do intestino à pélvi renal decorrente da supra-citada
ação compressiva uterina; a coproestase da gravidez e
posturas inadequadas das gestantes (de cócoras, assentadas por muito tempo etc.) repercutem-se desfavoràvclmente sobre o aparelho urinário, facilitando a eclosão
das nefropalias da gravidez, entre as quais a pielites
ijravidarum, isolada ou associada (pielite no primeiro
caso, o que é raro; pielo-cistite e mesmo ncfrites in-foco),
Relativamente à sintomatologia, temos a tríade
clássica: piúria, polaquiuria e dores terminais da micção,
como identificadora máxima.
A eclosão é de caráter agudo, com febre alta,
podendo haver agitação, vômitos e diarréia, sensação
de mal-estar, dores localizadas e facilmente exacerbáveis
pela palpação e movimentos, palidez, fisionomia cansada,
inapetência e saburra lingual.
O exame da urina revela turvação e acidez; pela
permanência de poucos minutos ern um frasco, observase acentuado depósito. O exame microscópico do sedimento urinário revela, além de numerosos piócitos, leucócitos, hematias, epitélio pavimentoso, cilindróides e
bactérias. A cota elevada de albumina corresponde
ao teor purulento. Em certos casos, a doença tem como
xintoma primeiro a hematúria, que pode ocorrer depois
de alguns dias nos demais casos. A hematúria trai,
no mais das vezes, a causa desencadeadora da pielite:
a de retenção por litíase renal.
Como sinal organoléptico de primeira grandeza,
temos a fetidez da urina, mesmo da recentemente emitida.
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A propagação do processo infeccioso sobre o parênquima renal pode revelar-se, nos casos graves, pelos
sinais clínicos descritos por Guyon: inapetência, secura
e hiperemia da boca, estomatite cremosa, sonolência e
taquipnéia profunda, qual se tratasse de asma urêmica.
Os fenômenos nervosos, nas formas graves, traduzem-se pela agitação e hipersensibilidade.
Formas há que evoluem benignamente, reveladas
que foram pelas alterações urinárias já descritas, e
de maneira atenuada; outras, pelo contrário, apresentam-se ou sob o aspecto clínico das infecções ebertianas, senão também simulando febre palustre, pela
intermitência do surto febril.
Não é comum a pielíte refletir-se desastrosamente
sobre a evolução da gravidez e viabilidade do feto,
como ulteriormente, após a parturição persistir, constituindo-se em pielite crônica. Sucede, quase sempre,
após o parto, transformar-se a poliúria turva característica das bacteriúrias, na emissão de urina de volume,
cheiro e cor normais, apresentando, além disso, microscòpicamente alterações mínimas nos primeiros tempos,
normalizando ao finalizar-se a involução uterina.
Naquelas gestantes portadoras de pielite crônica
recidivante, pode essa evidenciar-se mercê de causas
mínimas (resfriados, distúrbios digestivos, fadiga,
abalos morais etc.) e mesmo sem causa aparente, merecendo tais gestantes serem cercadas de especiais cuidados para que sejam evitados surtos agudos.
A urosepticemia fatal, traduzindo-se clinicamente ,
pelas hemorragias cutâneas, além dos mais sinais, é ,'
relativamente rara. Mais comuns são as pionefioses
uni ou bilaterais.
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Quanto ao tratamento das pielites, merece para
Seifert especial cuidado a ministração copiosa de líquidos às doentes. Faz-se preciso administrar tisanas
cliuréticas amiudadas vezes (infuso de bagas de zimbro,
de uva ursina, parietária, arenária rubra, estigmas de
milho, abacateiro, grama, flores de tilia etc.) como
maneira mais racional para a majoração da díurese.
Outro fator importante, para esse autor, no tratamento das pielites é o da alimentação apropriada qualitativa e quantitativamente. Aconselha, nos casos
agudos, nas primeiras 24 horas, permitir tão-somente
frutos ou doces de frutas, tisanas (chá de herva-duce,
de folhas de laranjeiras etc.), infusos diuréticos, águas
minerais alcalinas ou ácidas, a critério do médico.
Para combater a coproestase, os supositórios de
glicerina solidificada ou clisteres d'água morna com
glicerina.
Daí por diante, a alimentação será constituída preponderantemente de hidratos de carbono (feculeníos,
massas, biscoitos etc.), permitindo-se um pouco de
leite, hervas, legumes e frutas, até que a infecção seja
jugulada.
Klatz recomenda especialmente a modificação do
meio químico da urina. Caso esse seja ácido, prescrever a ingestão de soluto de citrato de potássio a 4 %,
edulcorado com xarope simples; se alcalino, os frutos
cítricos e as limonadas clorídrica e fosfórica determinarão a modificação desejada.
Como antissépticos urinários o néo-hexal, a forniina, o salol, o helmitol, são outras tantas indicações.
Os enemas com solução de azul de metileno a 0,10 %
(azul de metileno 0,25, água fervida 250 g.) são muito
Recomendados. As vacinas autógenas e mesmo as
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heterovacinas dão, em muitos casos, excelentes ré-l
sultados, o mesmo sucedendo com o piridium e a sulfa- j
midoterapia.
Atingida a bexiga, as lavagens vesicais com só»)
lução de argirol Barnes a l % ou de permangan^to de;L
potássio a 0,02 % são empregadas a miúdo, colhendo-se j
com o uso das mesmas os mais satisfatórios resultados.;
Impõe-se o repouso absoluto nas elevações térmicas. j
24 - - Coréia gravidica - - A coréia, psiconeurosejl
recidivante que é, acomete geralmente as gestantes que |
na infância ou adolescência foram presas desse mal, |
notadamente aquelas nas quais se fizeram sentir com J
certa violência intoxicações gravídicas ou traumas psí- <
quicos.
Causas emocionais, infecciosas ou tóxicas seriam,
segundo Dupré, capazes de pôr em jogo um desequilíbrio motor constitucional e, no transcorrer da gestação,
causas que tais são encontradiças a cada passo.
Assim sendo, pagam as primíparas maior tributo,
instalando-se nos três primeiros meses da gravidez a j
síndrome em apreço. Evolui essa, na mor das vezes, J
até o término da gestação; não sendo de estranhar que i
os movimentos desordenados e ilógicos, que a caracte- '
rizam, se exacerbem a cada contração uterina, vindo
tal coisa emprestar ao ato da parturição extrema dramaticidade.
Nas mulheres portadoras de coréia de Huntington,
ou, melhor dizendo, da coréia crônica do adulto, a gestação geralmente transcorre sem eventos dignos de
monta; o mesmo não sucede na coréia recidivante, despertada pela ação da toxina gravidica, onde a movimentação insólita se reflete sobre o psiquismo e nutrição
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da paciente, pelas dificuldades que esta experimenta em
se alimentar e repousar.
Têm sido anotados alguns casos de protraimcnto
do mal, de três a seis meses após o parto, mas a observação médica registra, no mais das vezes, o desaparecimento desse no início do puerpério.
Estudos circunstanciados e atuais de Willson sobre
o assunto revelam que a coréia gravidica constitui urr.a
doença de mulheres jovens, duma idade que medeia
entre os 22 e 23 anos e que o índice de mortalidade é
de 16 a 20,7 %, quando o mal se instala após a concepção, e, pelo contrário, nula quando seu aparecimento
é pré-concepcional.
Fundamentando-se nos dados colhidos das estatísticas, opinam os obstetras negativamente quanto à
interrupção da gravidez, nos casos de volução benigna
ou de média intensidade, reservando tal medida para
os casos de extrema gravidade, qual sucede no estado
de mal coréico.
A conduta intervencionista, no entanto, não consegue debelar, na sua quase totalidade, os casos rebeldes,
segundo ainda a opinião abalisada de Willson.
O aborto espontâneo é comum na coréia grave,
não vindo tal coisa modificar a evolução do mal coréico.
A sintomatologia da coréia gravidica não apresenta,
no que tange à incoordenação motora, modificações
semióticas ressaltadas; o mesmo não sucedendo quanto
aos sinais subjetivos, excedentes estes, pelos dados colhidos da anamnese, dos da coréia de Huntington.
Sinais premunitórios, algumas vezes frustâneos,
doutras feitas esbatidos, traem o início do mal.
Modificações do humor: ternura exagerada ou pelo
contrário diminuição da afetividade; irritabilidade, desa-
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tcnção, falta de iniciativa e apoucamento intelectual e,
em muitas oportunidades, alucinações auditivas e visuais;
insônia rebelde e mesmo delírio onírico, pessimismo
quanto à evolução e término da gestação, são outras
tantas manifestações da instalação dessa psiconeurose.
Conquanto sobejamente conhecida a fenomenologia
clássica da mesma, não viria sem propósito um leve •
bosquejo nesse nosso despretensioso trabalho.
A agitação motora desordenada define a síndrome:
movimentos involuntários, irregulares, rápidos e de
grande amplitude; ilógico, como dissemos alhures, verdadeiros movimentos de contorsionista, levados a efeito
com extrema violência, havendo verdadeira contorsão
não só dos membros senão também do tronco e cabeça.
Esses movimentos podem ser substituídos pelos
de flexão, extensão e lateralidade da cabeça; trejeitos
no rosto, alternativas de contração e dilatação da pupila (hipus), movimentos dos bulbos oculares, contrição
e relaxamento dos músculos labiais, movimentação desordenada da língua e faringe, determinando disíagia
e mesmo disartria.
Nos membros são observados: flexão, extensão,
movimentos em leque dos dedos; pronação e supinação
dos antebraços; ascensão e descensão dos ombros,
dando a impressão dos movimentos do pelotiqueiro; ao
pernas cruzam e descruzam-se; a marcha é titubeante
(movimentos titeriados).
São encontrados igualmente na gestação; todas as
modalidades das formas clínicas da coréia, sendo no
entanto mais encontradiça a coréia grave.
Apontam-se ainda:
A coréia parcial - - limita-se essa a um músculo,
atingindo por exemplo a língua ou o pescoço; a coréia
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mole - - caracterizada por astenia com hipotonia e
grande fatigabilidade. A modalidade denominada
grave, constitue o estado de mal coréico, caracterizado
pelas crises convulsivas subintrantes, violentas, assim
como pela hipertermia que acarreta (de 39°,5 a 40°,5).
Como complicação, que torna grave qualquer modalidade de coréia, afora a parcial, temos a endocardite
vegetante, com pericardite, miocardite, dilatação aguda
do coração, asfixia e diminuição da imunidade, propiciando o desencadear de infecções das mais diversas.
Como perturbações sensitivas descrevem-se dores
de localizações várias e, em certos casos, ausência paradoxal da sensação de fadiga.
As perturbações dos reflexos são variáveis, mas
presentes sempre, traduzindo-se ora por aumento, diminuição ou abolição dos reflexos tendinosos.
Perturbações do funcionamento dos esfíncteres
aparecem nos casos graves (incontinência de fezes e
urina). Conquanto tenham sido assinaladas perturbações tróficas, são essas, no entanto, raras.
Quanto ao psiquismo, conforme ficou dito, podem
resumir-se seus distúrbios em: diminuição da atenção
e da memória, mobilidade de idéias, irascibilidade, humor
caprichoso e emotividade.
A confusão mental, com agitação ou com torpor,
sói aparecer sempre nos casos graves, traduzindo-se a
agitação por um delírio incoerente, com alucinações
oníricas e de caráter terrorista.
O quadro hemático revela leucocitose ou polinudeose com eosinofilia. A dosagem de uréia e creatinina revela taxa alta na coréia grave.
O exame de urina denota turvação de cloretos e
fosfates e, nas formas graves, acetona e ácido diacético.
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com linfocitose.
A intercorrência das pielites e pielonefrites é d<
observação banal, assim como das piodermites.
A medicação clássica pelos brometos alcalinos (ddj
cálcio, potássio e sódio), nas doses usuais de 4 g;|
clisteres de cloral ( l g por dose), quando não houveíj
comprometimento cardíaco, antipirina e arsenicais aindal
é correntemente usada. O luminal sódico tem sidca
empregado com resultado nos casos benignos.
Albrecht aconselha o uso do soro de mulher grá-j
vida normal na dose de 20 cc. e Krammerer lembra ai
escopolamina na dose de ^2 m9 Por dia.
A proteinoterapia tem sido empregada com algum;
êxito nos últimos tempos.
A hospitalização da gestante coréica em casa dei
saúde para nervosos é a conduta mais acertada, nãoa
só porque o repouso é feito nos moldes previstos para o|
tratamento de nervosos (leitos acolchoados lateralmente,
a fim de serem evitados ferimentos na agitação motora |
desordenada), como também, nos casos de transtornos!
da deglutição, alimentá-las por meio de sonda.
25 — Alimentação da gestante. - - A ciência da •
nutrição agigantou-se com a descoberta dos valore? incontestes do metabolismo, que são as vitaminas, assim
como a terapêutica com a dos antibióticos, descobertas
essas de grande alcance prático pela preparação siüté- J
tica desses destacados agentes da manutenção de vida
e da defesa orgânica.
É de ontem a evídenciação do ácido fólico como
fator anti-anêmico e do ácido pantotênico corno responsável da oxidação do ácido perúvico, assim como
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também do emprego de anti-histamínicos da natureza
do benedril, que tão bons resultados vem dando nos
niolestos estados alérgicos.
E, assim, quadros clínicos de difícil identificação ou
supostos de ligações várias, não filiados a estados carenciados, devem aos experimentadores espalhado? pela
vastidão do mundo, mas entre si mesmos ligados pelos
laços fortes do intercâmbio científico, sua devida explicação.
No que tange às relações de intercâmbio entre o
ser em geração e a gestante, aquele, no solicitar constante a esta dos elementos de plasmação e energéticos
de que carece, esgotal-a dalguma sorte.
Temos disso notícia se passados em revista dados
relativos ao metabolismo dos princípios alimentares
básicos na gravidez, na vigência de regimes escassos.
À alimentação da gestante, em vista disso, deve
ser cuidadosamente escolhida para que contrabalançadas
sejam as necessidades do organismo materno com as
solicitações reiteradas do organismo fetal, donde o
reforço a ser dado aos regimes alimentares da mulher
Ç]rávida, de acordo com o que preceitua a bioquímica,
para o bom resultado da procriação, sem danos para a
procriadora.
A literatura médica adianta, decalcada em trabalhos
experimentais bem conduzidos, que a desvantagem no
intercâmbio entre os organismos fetal e materno fica
sempre com esse último e que só aquele é atingido
quando esgotadas as reservas maternas.
É o que se conclui das experiências de Sokoloff,
Passigle, Belloy, Grego, Daunay, Hugounong, Bar,
Vignes e tantos outros.
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Mc Collum, estudando a dieta da mulher grávida^
fez concludentes estudos sobre o metabolismo basal,
apoiando-se mais firmemente ainda em trabalhos de
Root e Root.

Estimam em 2 g por quilo de peso a taxa de
proteínas e a cota de 100 g de gorduras. (BARROS
BARRETO, «Mortalidade Infantil»).

Verificou, assim, que durante os primeiros tempos J
da gestação (até a 15." semana) apresenta-se o metabolismo basal mais baixo 1,5 % que o standard dê f
Harris Benedict; subindo daí por diante, alcança urna |
taxa de 23 % no derradeiro trimestre da gestação.
Contrabalançando a determinação do metabolismo \
com o crescimento da curva ponderai, que alcança naa;I
mulheres grávidas cifras aproximadas de 14 % do peso
normal, resultaria, a seu ver, aumento real de 5%,
em vez de 23 % dos cálculos anteriores.
Confirma, apoiado em testes metabólicos, a neces-sidade de reforçar, no regime das gestantes, as cotas
dos elementos imprescindíveis à nutrição: proteínas,
cálcio, fósforo e vitaminas.
Bom é salientarmos que o regime ótimo para as
gestantes não é o da hiperalimentação. Pelo contrário, |
o regime ideal seria aquele que satisfizesse a exigência
nutritiva média, isto é, que lhes fornecesse de 2.400 a
2.500 calorias, acrescidas dos sais e vitaminas que se
fazem precisos por insuficientemente encontrados no
organismo fetal e um suprimento de mais 50 calorias
horárias na vigência do trabalho.
Garny e Stevens dão-nos, numa breve fórmula, as
exigências alímentares diárias da mulher grávida, salientando a inclusão no regime de sais de cálcio ( l a
2 g), fósforo (até 2 g ) , ferro (0,018), vitamina A
(9.000 U I ) , vitamina B (200 U I), vitamina C
(950 U I) e vitamina D (340 U I).

A inclusão dos sais citados e das vitaminas no
regime padrão representa o avanço da bioquímica no
cenário da medicina.
Determinado o teor em fósforo do organismo fetal
(43 g de Ph 2. 05 no feto de 3.400 g) e das exigências
letais diárias (no início da gravidez 0,0007 e 0,57 nos
dois últimos meses), conclui-se necessitarem as gestantes de um reforço da quantidade de fósforo no regime diário para fazer face ao maior dispêndio desse,
na gestação.
A propósito do cálcio, dados de Tovernd estimam
em 1,6 as necessidades cotidianas desse último pela
mulher grávida e, na opinião de Hugouneng, 50 g
é o total do cálcio contido nos tecidos do recém-nascido
normal. Durante os quatro primeiros meses, as necessidades de cálcio são de pouca monta para o feto, não
o sendo, oorém, nos últimos meses da gravidez.
Cálculos de Bar especificam as necessidades de
cálcio dos primeiros dias da gravidez ao fim do quarto
mês em 0,0048 por dia; 0,038 daí até o quinto mês;
0,087 do 5.° ao 6.° mês; 0,48 do 6.° ao 7.° mês e do
7.° ao 9.° mês 0,638.
À placenta é repositório considerável de carbonato
de cálcio.
O cálcio faz-se preciso para o desenvolvimento
do esqueleto do feto e o recém-nascido carece demasiado
desse mineral para suprir suas necessidades orgânicas,
refletindo-se sobre o esqueleto e dentes, segundo se
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depreende de estudos recentes de Hopfstrom, a calciopenia.
O teor cálcico do sangue, na opinião de M. Jonés,
é de 0,008 por 100 cc. de glóbulos vermelhos (em
quantidade igual de plasma encontra-se 0,015 desse
metal).
O sistema nervoso é mais rico em cálcio na idade
escolar (0,95 %) que no recém-nascido (0,168 %).
O esqueleto do adulto contém mais cálcio, como é
natural, do que o do recém-nascido (adulto 40,1; recémnascido 37,7).
A percentagem dos sais minerais contidos no organismo do adulto oscila entre 4,3 e 4,4, segundo Ca-meron, agrupando-se assim em ordem decrescente:
cálcio, fósforo, potássio, enxofre, cloro, sódio, magnésio,
iodo, ferro, bromo, alumínio e indícios de outros corpos,
O recém-nascido, por seu turno, contém taxa
menor de cálcio e fósforo, como ficou dito, e maior
quantidade de ferro que o adulto.
A diminuição da taxa do cálcio no plasma da
mulher grávida, nos três últimos meses da gestação,
corre por conta da cota de suprimento desta ao ser
em geração. Guardando uma relação constante o teor
cálcico do sangue com a taxa do fósforo e tendo-se em
conta o armazenamento por parte do organismo feíal
nessa fase de crescimento rápido, prevenir deve o
puericultor a perfeita regulamentação da calcemia,
mercê dos princípios imediatos das paratiróides para o
primeiro desses metais, e a vitamina D para o segundo,
como também na utilização, para feitura dos regimes
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alimentares das gestantes, de substâncias ricas em
cálcio. (1)
Salvaguardando interesse bilaterais, cumpe-nos ir
de encontro às necessidades da gestante e do feto, fornecendo à futura mãe doses triplas deste elemento, afim
de se conjurar males surgidos no decorrer da gravidez e
oriundos, conforme está cientificamente comprovado,
pelos regimes pobres e m cálcio.
No que tange ao ferro, sabe-se que o organismo
necessita de cerca de 0,012 diários, devendo suprir-se
a gestante e a mãe nutriz do duplo dessa quantidade na vigência da lactação (Coons, Macy e Hunscher).
A diminuição das taxas dos sais minerais constantes do plasma sangüíneo seria, na opinião de Theohald, causa determinante da toxemia gravídica.
Jahier («Buli. Soe, d'Obst. et Gy.», de Paris —
outubro de 1938) chama a atenção dos parteiros sobre
vários casos de graves distúrbios em doentes sob a
vigência de regimes descloretados, subordinando-se a
patogenia de certos acidentes puerperais como resultantes dos mesmos. Lembra das necessidades do organismo na mobilização do cloro sangüíneo na ocorrência
de traumatismos teciduais, carecendo esses fixá-lo nas
suas lesões.
Q

Passa em revista, com o fito de robustecer o que
lega, as síndromes hipoclorêmicas e o modo de se

(1) Teor cálcico de alguns alimentos: pão fresco 0,09%
~ Pão torrado 0,12% — carne magra 0,095% — ovos 0,15%
- leite 0,20% — legumes verdes 0,10% — batas 0,20% t|ue
']o 1,0% — frutas de 0,20% a 0,30%, etc.
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comportar o organismo humano na conjuntura dos|
mesmos.
As solicitações dos sais marciais, por parte do fetoij
ao organismo materno residem na necessidade daquel
de fabricar glóbulos vermelhos, ricos, como se sabe, e:
hemoglobina, durante a vida fetal.
Intervindo as vitaminas no metabolismo do fósfo
e do cálcio (vitamina D); no crescimento e visão; nc|
metabolismo das purinas e das gorduras; na distribuiçã
normal do cálcio (vitamina A - - Cramer, Laersumj
Osborne e Mendel); na interrupção da gravidez (ca
rência da vitamina E - - Evans); no nascimento dê
prematuros (carência da vitamina B); na duração d
trabalho do parto; no raquitismo e osteomalácia (vita^
mina D ) ; no metabolismo do ferro (vitamina E — Mai
Collum); no equilíbrio nervoso (vitamina B); no cresci
mento normal (vitamina B2 ou G); na majoração d.
resistência orgânica às iníecções (todas as vitaminas
principalmente a vitamina C), impõe-se a inclusão, no;
regimes das gestantes, de substâncias que as contenham^
nas doses preconizadas como medida preventiva.
Damos abaixo, extraida do «Compêndio de BiO"|
química» de P. Rondoni, uma tabela discriminando
conteúdo vitamínico de diversos alimentos, que julga-4
mos interessar às gestantes para a confecção dos seu^j
regimes.
É da autoria de Schieblich («Tabulae Biologicaesj
- 1931) e divulgado sob os auspícios da Liga dal
Nações.
26 — Conteúdo vitamínicc de várias substância^
alimentares + + + + (abundantíssimo), + + + (abun-|
dante), ++ (mediano), + (escasso), ( + ) indícios J
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Fontes de vitamina A + + + + óleo de fígado de
bacalhau, óleo de fígado de cação; + + + couve crua,
espinafre cru, tomate maduro cru, aspargos crus, cenouras cruas, murta, framboesa, groselha, abacaxi, cerejas negras cruas, ameixas comuns cruas, leite de vaca
no verão, Yoghurt, gema de ovo, coração, fígado, rim,
morcela, arenque; + + : alface tenra, alcachofra, feijão
verde, ervilhas verdes, uva espina, suco de laranja crua,
plátano, milho; +: alface, couve-flor, tomate verde, cebola crua, limão, grape-fruit, maçã crua, pêra crua,
damasco, alperche, coco, amêndoas, leite de cabra, manteiga, gordura de porco; ( + ) : aipo, uva comum, nozes,
avelãs, castanhas, centeio, trigo, favas, ervilhas secas,
sopa, pão de trigo, pão preto, óleo de algodão, óleo
de nozes, óleo de noz de coco, óleo de olivas, óleo
de palma, clara de ovo e músculo de boi.
Vitamina B + + +: couve crua, tomate verde e
maduro, rabanete, abacaxi fresco, milho, gema de ovos,
coração, fígado; ++: espinafres crus, cebolas cruas, batata crua, batata guisada, batata cozida sem casca, uva,
laranja, limão, cerejas negras, ameixas cruas, nozes,
avelãs, castanha, coco, amêndoas, arroz, centeio, favas,
ervilhas, lentilhas, soja, pão branco, leite de vaca no
v
erão e no inverno, leite de cabra, carne magra de
Va
ca, carne de carneiro, carne de porco magra, sals
'chas, morcelas; +: alface, couve-flor, alcachofras, feijão
v
erde, beterraba crua, batatas fritas, framboesas, gro•selha, uva espina, maçã crua, pêra crua, damasco cru,
a
lperche, cerejas vermelhas cruas, plátano, floccr- de
av
eia, pão preto, queijo, músculos e cérebro de boi,
'Tenque, salmão, pescada, ostras; ( + ) : clara de ovo.
Vitamina C + + + + caju maduro; + + + couve
'a, espinafres crus, alface tenra, couve-flor, ervilhas
Ver
des, feijão cru, tomate maduro cru, batata crua,

Cri

EXCERTOS DE PUERICULTURA

84

85

OTÁVIO F. DA SILVA PINTO

cebola crua, morangos, laranja, limão, alpcrche; ++: mg
mão, goiaba, limão doce, tangerina, feijão verde,
nouras, aipo, batata cozida sem casca, batatas frita
framboesa, groselha, uva espina, uva,
grape-fmif
maçã crua, cerejas cruas, cerejas negras, leite de vacai
Yoghurt; -(-: batata guisada, murta, amora, laranj
sazonada, pêra crua, damasco cru, ameixas madura^
leite de vaca no inverno, leite de cabra, carne magra
carne cozida, carne seca, outras, abacaxi, abacate,
poti e fruta de conde.
Vitamina D + + + +: óleo de fígado de delfim
de bacalhau; + + + : óleo de fígado de tubarão; ++1
ostras, arenque; -f: aspargos crus, leite de vaca nj
verão e no inverno, Yoghurt, ovos; ( + ) : plátano.
27 - - Estudos feitos entre nós (Instituto de Ha
giene de São Paulo) sobre as médias de ácido cevital
mínico (vitamina C) em miligramos por centímetr|
cúbico, nos frutos nacionais, deu os seguintes resu
tados:
(RENATO SOZA LOPES, «A mística das vitamina^
- «Vida Médica», 8-1938) • - Caju maduro,
mamão, 0,90; laranja lima, 0,79; laranja pêra, 0,63|
laranja Bahia; 0,54; goiaba, 0,54; limão doce,
manga, 0,35; laranja seleta, 0,34; tangerina, 0,28; abfl
caxi, 0,28; tomate, 0,26; sapoti, 0,23; abacate, 0,l\
fruta de conde, 0,10.
Sobre a eficácia do regime vitamínico no escorLutí
materno digna de relato é a interessante observaçã<j
citada por Poulsson. Trata-se de uma mulher qu<
após haver tido, em prenhezes anteriores, partos prema
turos e fetos mortos, conseguiu levar a termo
gestações pela adoção de regimes alimentares d<fl
quados.

Lesões uterinas e particularmente do ovo, por via
Já avitaminose C, explicam, segundo Scaglione, os insucessos das gestações anteriores (quanto ao útero:
alterações dos vasos, infarctos hemorrágicos e processos degenerativos; em relação ao ovo; lesões piaccntares de caráter degenerativo).
As disendocrínias (supra-renais e tiroídeas) e discrásias sangüíneas influem também na marcha da gravidez.
•
A natimortalidade, na opinião de Moore e Brodie,
decorre, em muitas oportunidades, de desvitaminoses.
Paynton e Cleadle enumeram casos vários de nascidos mortos apresentando manifestações escorbúticas
iguais às existentes nas gestantes (formas hemorrágicas e equimóticas).
Moore e Brodie narram casos de regimes pobres
em vitamina B, dando como resultado nascimento de
crianças débeis e que viveram menos de uma quinzena
de dias.
Na carência vitamínica, comprovado o peso dos
fetos, apresenta-se esse sempre abaixo das cifras
normais (1/3 ou mesmo menos).
Abeis, que menciona tais observações, informa
;
»inda que as primíparas consomem maior taxa de vitaminas que as multíparas e que o inverno é fator agrav
ante das desvitaminoses na gravidez.
Ferroni contesta tal afirmativa, apontando ot fatores primo ou multiparidade, legítima ou ilegitimidade,
idade da gestante, gênero de trabalho, condição de
"abitação, estado físico-psíquico, como capazes também
®£ determinar fatos análogos.
Shermann e Goodblat discutem a questão de prov
'sionamento vitamínico do feto e dizem que tal coisa
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se realiza no intercâmbio interno-ovular, confirrrumdd
Centanni essa alegação, fazendo ver o insuficiente de
senvolvimento dos órgãos sintetizadores das vitamina
no organismo fetal.
Filiando o raquitismo e a tetânia como resultante
de hipovitaminoses na gravidez, Ferroni salienta
necessidade de se fazer a profilaxia dessas doenças, na
práticas pré-natais, pelo provisionamento ao feto da|
vitaminas necessárias. Apoiando-se ?m Walmann
Hartwill, acentua a importância da vitamina B na ati
vação das glândulas mamais, influenciadas por ess
vitamina, não só no que diz respeito à secreção cor
também quanto à riqueza do leite nos seus principie
imediatos.
Puccioni salienta a atrofia das mamas nos regime
carenciados.
Abeis, na previsão de, obstáculos mecânicos dq
parto por estenoses pélvicas, propõe dietas avitamínical
para as gestantes, com o fito de entravar o desenvolvi|
mento do feto e limitar a ossificação craniana.
Mesmo a longevidade parece depender de fatôre|
outros não computados até agora, cabendo à alimer
tação papel marcante, de acordo com os recentes expe|
rimentos de Herman e Campbell. ( l )
Dito isso como conduta esclarecedora sobre o confl
ceito moderno da racionalização alimentar, digamos alg<
sobre as coníra-indicações nos regimes dietéticos n^
gravidez.
Devem ser prescritos da dietética das gestanteâ
as bebidas alcoólicas; além de prejudiciais à gestantíj
(1)

Rui COUTINHO («Valor Social de Alimentação»).
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o são mais ainda ao feto, pelas repercussões sempre
muito graves sobre seu sistema nervoso.
Todos os higienistas são concordes em apontá-las
como das mais tóxicas substâncias para os dois organismos em jogo.
As conservas em latas (salsichas de Viena, lingüiça, sardinhas, caviar, cor/t-èee/, presunto etc.), pelos
perigos decorrentes do butulismo, devem ter seu uso
vedado.
Alimentos gordurosos (empadas, pastéis, massas
folhadas, toucinho e carnes defumadas, sopas gordas,
carnes gordurosas, salame, mortadela, peixe de carne
gorda, mayonnaises, paté de [oie~gras) e os crustáceos
(lagosta, camarão, carangueijo, siri etc.), devem ser
abolidos, por demasiado indigestos.
As carnes gordurosas, quais xarque, lombo salgado, língua defumada, devem ser abolidos nos três
últimos meses de gestação.
Como medida simplificadora na confecção dos
cardápios, devem ser postos de lado os alimentos demasiado salgados, ácidos e indigestos, bebidas espirituosas, chá e café fortes, principalmente nos últimos
meses da gravidez.
Damos, a seguir, uma série de alimentos mais usados
entre nós, com as devidas percentagens dos princípios
alimentares básicos e teor calórico dos mesmos, podendo servir tal coisa para a feitura de uma dieta
Padrão, e dois menus, com a percentagem de azotados,
Sorduras, hidrocarbonados e conteúdo em calorias.

c

28 — Composição química dos alimentos mais
omuns e valor calórico dos mesmos por quilogram?,.
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ALIMENTO

PSo
Leite
Manteiga
Carne rnatíra
Ovo
Arroz
Batata inglesa
Batata doce
Feijão seco
Banana
Laranja
Tomate
Espinafre
Couve
Cenouras
Erpilha
Peixes magros
Carne de porco magra.
Galinha magra
Galinha gorda
Queijo de Minas
Macarrão
Café torrado
Presunto
Farinha de mandioca . .
Repolho
Fubá de milho

ÁGUA

pnoTEÍNA5

CORDURAS

426

79

22,5

848
125

32
40

38
945,0
28,2
121,0
25,0
1,5
3,0
20,0
3,0
0
1,3
6,0
19
3
20,0
80,0
85,0
70,0
370,0
260,0
90,0
122,0
94,0
10,0
6,0
44,0

620
736

339
126

144
760

68
13

820
820
739
890
943
884
900
868

15
236
86
7
15
35
33
13

146
780

225
210
200,0

725
763
700
475
400
14
490
160
900
130,0

203
146
240
130
130,0
160,0
10,0
25,0
100,0

HIDRAtOS
DE
CARBONO

•170
50,0
0

0
5,3
800,0
200,0

165

556,0
138,0

74

16,0
450,0
57,0
92,0
450,0
0

0
13
10
5,0
740,0
605,0

12,0
820,0
16,0
670,0

CALORIAS

2620

650
9948
1650
1660
3300
770

677
2800

870
275
133
360,0

514
432
2600
1560
1600,0
1020
4900
3560
3460
110,0
1 300, 0
3400

208
3200

QÜANTI.
DADB 1
DIÁRIA d

250,9
000, OJ
50,0

200,9
200,3
200,1
200, (J

100,0
100,0;

ioo,o

100,1
100,0!

loo.õi

50, tf
100 tt
100,$
100, Oi
50,0'
100, Of

50,0:

50,0
100,0'
30,1

30, 0
50, OÍ
50,0
50,0

-!

29 — REGIME A.
REFEIÇÃO DA MANHA
Leite
150,0
Pão
50,0
Manteiga .
20,0
Proteínas 10,45; gorduras 26,00; hidrocarbonados 50,0; Calorias 496,5.
REFEIÇÃO INTERMEDIÁRIA - 10 horas
Bananas douradas:
Bananas
150,0
Açúcar
20,0
Manteiga
10,0
Proteínas 13,30; gorduras 9,994; hidrocarbonados 40,70; Ca-1
lorias 284,00.
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ALMOÇO ~ 12 horas
Carne picadinha
'00,0
200,0
Puréia de batatas
Ovos (2) com espinafres
100,0
Arroz cozido
150,0
Salada de frutas
150,0
Proteínas 95,25; gorduras 42,5; hidrocarbonados 70,0; Calorias 981,65.
MERENDA - 15 horas
Mingau:
Leite
200.0
Farinha
20,0
Açúcar
15,0
Manteiga
10,0
Proteínas 7,96; Gorduras 17,675; hidrocarbonados 21,0; Calorias 301,20.
JANTAR - 18 horas
Caldo de feijão
300,0
Roast-beef
100,0
Salada de legumes: alface, cenoura,
beterraba, agrião com azeite e suco
de limão
100,0
Frutas: pêra, maçã, laranja
150,0
Proteínas 49,0; gorduras 31,0; hidrocarbonados 41,20i Calorias 606,0
CEIA — 22 horas
Copo de leite
300,0
Proteínas 9,6; gorduras 11,4; hidrocarbonados 15,0; Calorias 192,3.
Total de calorias: 2752

REGIME B
DESJEJUM
Café com leite:
Infuso de café
50,0
Leite
200,0
Açúcar
20,0
Pão com manteiga:
Pão
50,0
Manteiga
10,0
Proteínas 11,75; gorduras 15,07; hidrocarbonados 48,10; Calorias 352,5.
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ALMOÇO - 12 horas
Peixe fresco
100.0
Puréia de farinha de mandioca :
Farinha
50,0
Gordura
10,0
Sal de cozinha
5,0
Água
250,0
Omclcttc (2 ovos, manteiga)
25,0
Salada de frutas:
Mamão, pêra, maçã, laranja, manga ...
150,0
Açúcar
20,0
loriasProteínas
1008,0. 44,89; gorduras 71,90; hidrocarbonados 52,58; CaMERENDA - 15 horas
Mingau:
Leite
200,0
Farinha
20,0
Açúcar
15,0
Manteiga
10,0
loriasProteínas
332,0. 7,60; gorduras 17,25; hidrocarbonados 42,0; CaJANTAR - 18 horas
Canja de galinha:
Galinha magra
100,0
Arroz
30,0
Roast-beef
100,0
Batatas cozidas
200,0
Doce de frutas:
Frutas
50,0
Açúcar
20,0
loriasProteínas
1025,0. 57,60; gorduras 41,0; hidrocarbonados 129; CaCEIA — 22 horas
Chávena de chocolate:
Leite
200,0
Chocolate
10,0
Biscoitos
50,0
loriasProteínas
338,0. 17,60; gorduras 10,30; hidrocarbonados 50,2; CaTotal de calorias: 3055,50
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30 — Aparelho excretor - - Na conjuntura fisiológica da gravidez, o aparelho excretor da gestante, representado pelos pulmões, pele, intestinos e rins tem
acrescido seus encargos. É que o organismo dessa,
além dos tóxicos que lhe dizem respeito (resíduos da
assimilação e produtos da desassimilação orgânicas),
tem que eliminar os, em grande cópia, provindos do
organismo fetal.
Se atentarmos para a dobadoura com que a economia se desincumbe da contingência laboriosa da
procriação, através de estudo meticuloso das funções
orgânicas, chegaremos facilmente à constatação de que
um hiperfuncionamento generalizado se processa na
intimidade de todos os órgãos e tecidos, para fins
exclusivos de defesa, quer neutralizando venenos, quer
para eliminá-los, encontrados que são esses em proporções maiores nessa fase da vida da mulher.
Os distúrbios, que soem ser percebidos desde o
início da gravidez e relacionados todos eles com esferas
várias da economia, dizem da participação geral do
organismo no afã supracitado.
Trai, portanto, a atividade forçada do organismo
materno, solicitado por estímulos vários, desde os mais
simples, quais os de caráter mecânico, aos mais complicados, inerentes ao quimismo endócrino, uma reação
defensiva de âmbito extenso, afetando sua conservação
e a do ser em geração.
Contrabalançando a interferência majorada de
achêgas tóxicas, conseqüentes, como sabemos, a um
trabalho celular mais intenso, a puericultura estatui, pelas
regras pré-natais, medidas que dirimem, na grande
maioria dos casos, os óbices encontrados e propicionando,
em casos tais, ser levada a bom termo a geração.
Mobiliza assim o organismo da gestante seu aparelha-
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mento de defesa, frente à investida tóxica, cabendo ao
puericultor coadjuvá-lo, mercê de práticas higiênicas
postas em jogo, para reforçá-lo.
31 — Higiene da pele - - A pele, representada
por suas inúmeras glândulas, desempenha papel saliente na gestação, como órgão eliminador. Por essa
razão, devem ser dispensados à mesma cuidados especiais
de higiene, para que a eliminação se processe normalmente e sejam evitados os focos de infecção, representados pelas septicoderm.ítes, foliculites, intertrigem c
afecções outras da pele e das mucosas, capazes de fornecer os micro-organismos desencadeadores das infecções puerperais.
O recurso preventivo da balneação é de excelente
efeito e deve ser executado diariamente com água tépida (de 30 a 31°), sendo aconselhado o uso de salões
super-gordurosos ou dos sabões ditos brandos (sabão
de Veneza, sabão albuminoso, sabão neutro de Unna
etc.), quando a pele for saudável; no caso contrário, são
mais indicados os sabões bactericidas, quais os de
aristol super-gorduroso, sabões de enxofre, sublimado
aniodol externo etc.
Na ocorrência de eiosões cutâneas, isolar o foco
após o tratamento, para que essas não se propaguem.
As dobras cutâneas decorrentes da adiposidade
própria do estado e as naturais serão meticulosamente
enxutas após o banho e tratadas com pós absorventes
antissépticos (talco boratado a 5 %; oxido de zinco,
talco e amido a 20 g ) , a fim de se prevenir o aparecimento de intertrigo.
Contrariamente aos banhos tépidos, benéficos
sobre todos os títulos, os demasiado quentes ou frios,
pelos distúrbios circulatórios que acarretam, são prós-
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critos à mulher grávida, assim como também, cm meio
hospitalar a balneação geral ou de assento (banheira
ou bidê), pelos perigos comuníssimos de contaminação.
As duchas mornas (30 a 31°) em casos semelhantes
são a maneira mais aconselhável de banho, não oferecendo riscos seu uso.
Devem mesmo ser usadas pelas gestantes em seus
próprios lares, nos últimos meses da gravidez, pelas
dificuldades dessas em assumirem posturas compatíveis
a um equilíbrio perfeito por essa ocasião.
Como complemento da ação higiênica, que se processa pela remoção de gorduras da pele e germes nela
encontrados ( l ) , instituída deve ser a prática da massagem, que tanto beneficia a circulação do sangue nos
membros inferiores. Com ela evitar-se-iam as êstases
venosas determinadoras das varices.
O repouso diário após o banho e massagens,
assumindo a gestante postura que facilite o refluxo
do_sangue das extremidades (colocação das pernas
acima do plano do leito), é meio profilático eficiente
contra a estase venosa. E aconselhável tal conduta
todas as vezes que a gestante se assentar, o que deve
fazer bastas vezes por dia.
Quando essa for portadora de varices, é-lhe preconizado o uso de meias elásticas, ou mesmo as de algodão
cru, substituem, pela sua perfeita adaptação à perna,
o uso maléfico das ligas.
( l ) «Remlinger ensaiou a pesquisa de micróbios que a
água do banho retirava do corpo: o número mínimo foi de
85 milhões, a média 560 e o máximo 1.212 milhões de germes;
número proporcionai ao dos dias que separam do banho anterior».
APRÂNIO.
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Aos seios elevem ser dispensados simultaneamente
atenções especiais, dada a importância que irão assumir
na lactação. Assim é que devem ser protegidos pelos
porta-seios, a fim de serem conjuradas as fissuras e
erosões próprias do atrito. Os bicos devem ser tratados duas vezes por dia com solução de sulfato duplo
de alumínio e protegidos com o uso diário de vaselina
esterelizada.
No caso de apresentarem as mamas algum vício
de conformação, instituir, concomitantemente com as
aplicações preconizadas, a massagem dos bicos dos seios,
a fim de que se reduzam ao mínimo os inconvenientes
dos mesmos.
- Intestinos - - O regular funcionamento do
intestino facilita a missão do aparelho excretor em
afastar os perigos das intoxicações.
Evitada a estase fecal pelos processos hígienodietéticos e terapêuticos, dos quais trataremos em breve,
previne-se, em grande parte, o perigo das intoxicações
gravídicas e a intercorrência molesta e desagradável
dos surtos hemorroidários, que, como sabemos, têm na
constipação proctógena seu maior fator determinante.
Isso posto, tem-se como dos principais cuidados
evitar essas estases, recorrendo-se, para tanto, à regularização da dietética da gestante, nos moldes que
se seguem:
a) Pelos regimes alimentares próprios para os
constipados. Não há melhor tratamento para os atrasos
da evacuação (constipação proctógena da gravidez)
do que a instituição de regimes alimentares apropriados.
Esses, além de fornecerem elementos nutritivos indispensáveis, encerram copiosos resíduos, capazes por si
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sõs de promoverem a progressão da matéria fecal pela
excitação da peristalse. São esses os vegetais (legumes e frutos comidos com casca e sementes) e pães
integrais ou muito fermentados.
Apresentamos aqui uma lista de alimentos que
poderão servir para tal mister, se acrescentados aos
regimes padrões das gestantes.
Compotas — de ameixas, morangos, marmelos,
pêra, maçã, banana, mamão, figo, abacaxi, abóbora,
laranja, cidra, pêssego.
Puréias - - abóbora, espinafre, bertalha, taioba.
celga, batata, aipim, cenoura, aipo, inhame, cará etc.
Ensopados - - abóbora d'água, xuxu, quiabo, maxixe, repolho, couve, agrião, nabo, ervilha, vagem
tenras, palmito, chicórea, mostarda, serralha, cará,
inhame, moranga, giló.
Saladas — alface, aipo, beterraba, pepino, tomate,
couve-flor, alcachofra etc., temperados com bastante
azeite e limão.
Carnes gordas - - marrecão, pato, galinha, porco,
toucinho, presunto gordo, carne com lardo, gorduras,
manteiga, cremes, queijos gordos, nata, leite condensado, frituras, pastéis, empadas e crustáceos.
Molhos.
Doces — chocolates, pudins, sorvetes, mel.
Frutos oleosos — nozes, amêndoas, avelãs, castanhas, figos, tâmaras, ameixas, bananas, banana-figo,
abacates, castanha do Pará, coco da Bahia.
Salada de frutas.
Frutas — pêra, maçã e uvas com casca e sementes,
mamão, laranjas, tangerina, bananas (especialmente ba-
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nana d'água), tamarindo, ameixas, fruta-pão (aritocarptf*
incisa) etc.
Os alimentos Clapp's: puréias de espinafre, talos
de nabos, ameixas, ruibarbo cozido e pudim de nmeixas
passadas são igualmente aconselhados.
Pães integrais ou bem fermentados - - de centeio,
pão com mel, pão de minuto etc.
Regime para constipados.
Para as refeições matinais usar de preferencia
tningau de aveia:
Leite
Aveia
Açúcar
Manteiga

200,0
20,0
15,0
10,0

Mingau de milho verde:
Leite
Milho verde ralado
Açúcar
Manteiga

200,0
50,0
20,0
10,0

Leite com mel e cacau:
Leite
Mel depurado ( l )
Manteiga
Cacau em pó
Pão de centeio com geléia de frutas ...

200,0
20,0
10,0
10,0
50,0

(1) Os principais componentes do mel são: glicose, levulose (70%) sacarose (10%) dextrina (até 10%) substâncias
minerais (de 0,1 a 0,08%), pequena quantidade de substâncias
não açucaradas, ácido íórmico, láctico, málico, fosfatos, substâncias
azotadas e aromáticas, água 20% (Kõnig); além disso, numerosas
enzimas (catalase, amidase, peroxidase e redutase) e, provavelmente, vitaminas hidrossolúveis (vitaminas B l e C).
O mel
obtido por expressão dos favos é de qualidade inferior.
Pio
Marfori.
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Para o almoço, de preferência: anchova ou tainha
com molho branco; vitela cozida com vagens tenras;
Kouffées de talharim, de batatas, de xuxu, de queijo;
puréias de espinafres, de aipo, de agrião, de bertalha,
de celga, de couve tenra; salada de vagens, de pepino,
batatas, de couve-flor e aipo, de repolho, chicória
crespa e mostarda, de laranja; mayonnaises de garoupa, pescadinha ou linguado; compota de mamão ou
ameixas.
Para o jantar: sopas de ervas, de batatas e legumes frescos, de creme, de queijo; massas com queijo
ralado ou com molho; salsichas frescas, puréia de feijão
branco ou ervilhas secas; sou f f lês; omelettes com legumes; frango com creme; salada de frutas; compotas
de abóbora, de mamão verde e de maçãs; tortas com
cremes, pudins de caldo de laranja ou de coco, doce
de leite etc.
b) massagens abdominais e exercícios ginásticos
para os músculos abdominais (método de SandowMüller) dão, em muitas oportunidades, resultados satisfatórios, tornando-se preciso, bom é que se diga, ser
praticada com moderação na gravidez;
c) tratamento medicamentoso. - - Em casos reoeldes, faz-se necessário recorrermos ao emprego de
evacuantes suaves para regularização das funções intestinais. São indicadas para tal fim as fórmulas com
magnésia calcinada e enxofre (magnésia calcinada, enxofre sublimado, lactose aa 10,0 - - uma colher ao
deitar-se. Coubaret); magnésia hidratada, em f erma
de cremes de magnésia; fenolftaleína (0,20 por dia),
Pós de alcaçus composto (açúcar 50,0, erva-doce 10,0,
foliolos de sene em pó 75,0, alcaçus 15,0, enxofre lavado 10,0 — Kurella) duas a três colherinhas por dia.
Os supositórios de glicerina dão ótimos resultados
corno ecopróticos.
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Regime para diarréicos:
Desjejum — Mingaus de fubá de arroz, pão torradc
com manteiga, chá preto, café, papa de bananas-prata,
crua, leite descremado, torradas, Zwebach, cream-crakers
Almoço — Caldo de feijão, arroz, cenouras, be|
terraba, carnes magras, peixes magros (pescadinhal
badejo, namorado, cocoroca etc.), maçãs, uvas, pêras|
bananada, geléias, frutas cristalizadas.
Jantar — Sopas de soro, de talharim, de aipir
de carne magra com arroz e tomates, de legumes, d|
favas, de feijão branco, de semolina; fileis de peixe,
(magro), carnes magras, saladas de alface, chicóri^
tenra, panachés de legumes; geléia de laranja etc,
33 — Pulmões — trocas gasosas — O decrescis
mento da capacidade pulmonar originada pelos embaJ
raços da mecânica respiratória, grandemente prejudil
cada na gravidez pelo recalcamento diafragmático, elevq
a cubagem mínima individual de cerca de 20 % ( l ) •
Demonstradas que foram, cabalmente, por um ser_.
número de experiências, entre as quais as de Arnouldj
Morin etc., as necessidades desse acréscimo, deve se^
o quarto de dormir das gestantes amplo e de perfeití
ventilação natural, para que o ar se renove. Caso nãí
seja dado a essa ocupar sozinha o aposento, mantel
portas de comunicação e janelas inteiramente abertas|
para que as trocas gasosas se processem e não haja
confinamento do ar, sempre muito perigoso, pois .,
aeração imperfeita nos aposentos fechados determiiti—
a viciação do ambiente pelo acúmulo de CO2, acarrefl
tando tal coisa sério gravame ao fenômeno da hematosej
( l ) A cubagem dos quartos de dormir é de 30"in por pessoaj|
de acordo com os regulamentos sanitários vigentes.
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Quartos de pequena cubagem, ocupados por muitos
móveis, servindo para o repouso de várias pessoas,
parcamente arejados e insolados, e, por via disso,
úmidos e quentes, não constituem local apropriado para
o repouso duma gestante, que carece, como foi dito,
de espaço adequado para que as trocas gasosas, que
têm lugar ao nível da superfície pulmonar, se processem facilmente.
Relativamente ao tema - - respiração e ventilação
pulmonar em mulheres normais, não grávidas, grávidas
c puérperas — Plass e Oberst («An. J . Obst. and
Gynec.» -- Setembro de 1938) concluem:
1) o número de respirações aumenta ligeiramente
do quarto mês lunar da gestação até o termo;
2) o volume do ar inalado em cada inspiração
aumenta progressivamente durante a gravidez e volta
•10 normal durante a segunda semana após o parto;
3) os volumes de CO2 produzidos e de CO2
absorvidos aumentam gradualmente durante a gravidez
f se aproximam do nível normal da não grávida, de uma
n duas semanas post-partum;
4) a relação do volume mínimo de ar expirado
para o CO2 expirado é maior na gravidez do que na
mulher não grávida.
34 - - Aparelho urinário - - À gravidez é causa
determinante de não pequenos distúrbios do aparelho
urinário e de cuja etiopatogenia as causas tóxicas,
infecciosas e mecânicas são recriminadas.
O acúmulo dos tóxicos maternos e fetais, o retardamento no escoar da urina, decorrente da ação
cornpressiva do útero grávido sobre o aparelho urinário,
que é sede de uma permeabilidade toda especial dos
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seus filtros na gestação (Baish), constituem o pon
de partida das nefropatias encontradiças na gestação
que podem ter como desfecho a septicemia ou a eclâmp|
sia (pyelites gravidaru.ni, pielo nefrites, nefrítes etc.).
Dentre as regras estabelecidas pela puericultura
pré-natal para obviar aos perigos das intoxicações gra-Í
vídicas sobrelevam-se, de parceria com as atinentes à
regularização das funções intestinais, as que dizerrtj
respeito ao bom funcionamento do aparelho urinárioJ
Consistem em facilitar o escoamento da urina, jáj
pelo emprego de diuréticos e antissépticos urinários r j
assim como pela administração abundante de líquidos.
Combatida a estase fecal, as infecções por conti|
güidade minguariam pela diminuição das justaposiçõe^H
apontadas, entre outros, por Petruschky, Thiemich e i
Huet como determinantes das pielites (passagem por I
via linfática de germes do intestino para a pelve renal);:m
estabelecida a diurese, que facilita a remoção dos tom
xicos que ao organismo materno cabe eliminar, e insti-1
tuída a medicação antisséptica preventiva, tem-se esta-|
belecido um cordão de isolamento poderoso para asfl
nefropatias gravídicas.
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profilático de infecções no transcorrer da gravidez.
É que as cáries dentárias se transformam em repositórios de alimentos, que facilmente se fermentam, e de
germes patogênicos e, entre esses, o estrepto e estafilococo, capazes de determinar infecções locais c à
distância.
Cumpre ã gestante lavar a boca, pela manhã e
após as refeições, com soluções antissépticas à base
de timol (timol, mentol aa 0,5 álcool a 90° 40,0 água 60,0 — l colher das de chá em meio copo d'água
morna) e obturar os dentes cariados.
36 — «O moral perturba intimamente o metabolismo celular» — Roxo.
Higiene mental na gravidez — Terreno transformado em repositório sagrado de sementes germinadas
deve merecer da consciência coletiva elevado apreço e
redobradas atenções. E a conduta de organismos
oficiais, robustecendo e ampliando o que instituições
privadas vinham fazendo através de ingentes esforços,
reflete bem o interesse dos legisladores pelos problemas
médico-sociais que gravitam em torno do assunto.
O repouso remunerado da gestante em fase avançada da gravidez, seu afastamento de trabalhos árduos
nas fábricas, auxílios pecuniários e facilidades outras
às mães, entre as quais a concessão de se afastarem
dos locais de trabalho para o nobre mister da amamentação, são outras tantas conquistas obtidas dos congressos dos povos para a causa sacrossanta da maternidade.
A despeito dessa atmosfera de simpatia e respeito
que envolve as futuras mães, quantos tropeços não lhes
são antepostos nas veredas cheias de escolhos da vida
atual.

Os líquidos devem ser tomados sob a forma dd
refrescos bem açucarados (de laranja, limão, tamarindo etc.), água e leite adoçados com lactose, na j
proporção de 2 %. Os caldos de legumes, pelo mesmo]
motivo, são preconizados.
Os antissépticos urinários que se recomendam pela
sua excelente ação bactericida são o salicilato de fenila
e a hexametilenatetramina aa 0,5 — quatro vezes por
dia, em dois dias seguidos na semana.
35 — Cuidados com os dentes — Os obstetras emprestam grande valor à higiene da boca como meio

i
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A higiene mental, disciplina de tão altas finalidades
não pode ser levada a efeito com a singeleza dos bon
desejos de quem lhes cabe assegurar possibilidades d
êxito, pois como se esperar desenrolar sereno de todo^
os eventos e clima mental apropriado nos ominosos
tempos que correm ?
A civilização enodoa-se a cada passo pelo clesen
cadeamento de conflitos armados entre povos vanguardeiros da civilização, e a tranqüilidade de criatura^
inermes e pacíficas, como os velhos, as mulheres &
crianças, não constitui motivo de cogitações, nem de
respeito, pelos homens belicosos.
Os traumas psíquicos abalam os fundamentos daj
trama nervosa em formação, trama essa delicadíssima;!
e complexiforme e criam meiopragias, cuja grave re-J
percussão se fará sentir em futuro próximo ou remot^B
Numa fase construtiva em que o organismo ma-*
terno é centro de intenso trabalho plasmador e de nãol
menor desgaste, coloca-se o pequenino ser à jusante»
das intempéries que o atingem, dada a precariedade
das suas condições biológicas de vassalagem.
Afetando os traumas psíquicos o metabolismo c:e-|
Jular e o funcionamento endócrino, e devido ainda ao
desenvolvimento incompleto do tecido ectodérmico, cons-j
tituem as emoções maternas agentes desencadeadoresj
de distúrbios nervosos, sendo que a aptidão convulsi-1
nante dos tecidos nervosos jovens tem nelas uma de '
suas múltiplas origens, segundo se depreende de dados j
colhidos da anamnese.
As emoções violentas, as cenas da vida cotidiana, 5
capazes de sugestioná-las, leituras de novelas emocio- i
nantes, exibição de filmes inadequados, pelo nervosismo i
que provocam, são apontados como responsáveis pelos •]
fenômenos mórbidos a que fizemos referência.
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37 — Órgãos genitais externos - - Não carecem
esses de atenções outras no evento da gravidez, senão
do banho de asseio, de uso diário no nosso meio.
Entretanto, na ocorrência de fluxo vaginal abundante (pois os discretos são fisiológicos), pelos perigos
decorrentes das macerações que soem aparecer mercê
dos mesmos, faz-se necessário o uso de irrigações vaginais, conduzidas com prudência. Essas devem ser
praticadas com soluções antissépticas não irritantes
(borato de sódio a 2 %, sulfato duplo de alumínio a
1,5 % — permanganato de potássio a 0,02 % — tanino
a 0,20 % e timol a 0,02 %), mornas e com o auxílio
de irrigador colocado de maneira a não deixar escoar
o líquido com pressão demasiada.
38 — A indumentária feminina, de trinta anos a
essa parte, tem sofrido modificações tais, que desne-cessário se torna ventilar a hipótese do uso do espartilho, em desuso desde o começo do século. Inumeráveis
eram os inconvenientes determinados por esse petrecho
da elegância feminina e contra seu uso deblateraram
porfiadamente durante várias décadas, avocando razões
de higiene e plástica (deformações e restrições toraxicas, dificuldades circulatórias, compressões e ptoses
viscerais etc.), os velhos mestres, obstetras e clínicos.
As constrições abdominais são condenadas, assim
como também vedado deve ser o uso das ligas para
sustentação das meias, consoante já ficou dito sobre os
malefícios que acarretam.
Não há na gravidez tecidos de escolha para a
confecção dos vestuários que não sejam os usuais no
nosso meio.
Impõe-se, é certo, como medida de prudência, proteção mais ampla ao tórax e ventre, pelos perigos
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oriundos dos resfriamentos mercê das mudanças bruscas!
de temperatura, qual sucede, após exercícios ou esforços]
outros, na estação mais quente do ano.
A permanência de roupas molhadas pelo suor e i
sujeitas a evaporação rápida pode determinar resfria-<|
mentos, sempre prejudiciais às gestantes.
Os sapatos, tendo de salto dois a três centímetros;!
confeccionados com couros da elasticidade necessáriaj
à eventualidade do aumento do volume dos pés, qualj
sucede na gravidez, são os indicados, pela segurança c'|
proteção que dispensam.
Em rigor, nos dois últimos meses, mesmo os sapatos;]
do tipo indicado devem ser desaconselhados, visto ser]
sempre inseguro o equilíbrio das gestantes na fase derra- j
deira da gravidez.

39 — Relações sexuais - - O s coitos freqüentes e,
excessivamente eróticos são apontados por Karl Kaisch, <
dentre inúmeros obstetras, como causa de aborto por]
congestionamento uterino. Devem ser desaconselhados ,
nos últimos meses da gravidez e sempre que houver'
perdas sangüíneas.
Para Laçasse («Hygiène de Ia Grossesse»), 60%
dos partos prematuros são causados pelas relações ;
sexuais intempestivas.
Pinard fez afixar no ambulatório da clínica Baudelocque um cartaz com os seguintes dizeres: Ã mulher
grávida deve recusar relações sexuais durante todo o j
período da gestação.
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O Professor Arnaldo de Morais («Sã Maternidade»
— Capítulo 49), em apoio da abstinência, como prática
acauteladora, invoca a usança da mesma entre medas
c persas, sendo que a infração era punida a vergastadas.
Genest («Hygiène de Ia Grossesse»), referindo-se
ao "traumatismo conjugai" na etiologia do aborto, aconselha: «O/í doit recommander au mari, qui aitne vraimcnf.
sã femme, de sabstenir de lui prouver son amour pendant
lê temps de Ia grossesse».
40 — Pelvimetria — «O mecanismo do parto é,
essencialmente, um processo de acomodação entre o
feto e o canal». W. WILLIAMS.
A mensuração da bacia nas extensões clássicas:
sinfise pubiana à apófise espinhosa da quinta vértebra
lombar, também denominada diâmetro de Baudelocque
ou conjugata externa, o diâmetro bi-espinha mensurável entre as espinhas ilíacas antero-superior direita e
esquerda, o diâmetro bicrista-ilíaco em locais mais afastados das cristas ilíacas, assim como também o conhecimento bastante da conjugata verá mercê de deduções,
teve sua época nos fastos da obstetrícia.
Como as cifras apontadas pelo insigne tocólogo
gaulês para indicar a normalidade das bacias e colhidas
nas pelvimetrias externas (conjugata externa 20 cm,
diâmetro bi-espinha 24 e diâmetro bicrista-ilíaco 28 cm)
não se mostrassem sempre harmônicas às pelvimetrias
internas e determinadas por diferenças entre as partes
moles e ósseas, assim com também por inclinações
anormais da própria bacia, surgiram, para dirimir controvérsias, a pesquisa detalhada, favorecida pela pelvi-
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grafia, e a prática rebuscada da clisiometria, baseada'
no grau de inclinação da bacia no espaço. ( l )
Conclui Spitzman, com referência a observaçõessuas através da medição da conjugata externa, que ai
bacia é sempre viciada quando esse diâmetro é inferior
a 19 cm, viciada 10 % quando oscila entre 19 e 21 /^ e i
excepcionalmente viciada quando mede mais de 21 Y2.
As práticas conjugadas desses métodos de mensuração, sucintamente abordados, são de grande alcance \
na determinação da espontaneidade do parto.
41 - - Intoxicações gravídicas — Complexiformes
são as alterações biológicas que se processam no organismo da mulher grávida, onde intensa atividade cê-'
lular e modificações metabólicas de monta têm lugar.
Nessa fase construtiva, em que o organismo em i
geração reclama os elementos de que carece, a absorção
e concomitante passagem dos produtos nutritivos pelo
meio circulante materno faz-se sob os imperativos das J
necessidades fetais.
Da majoração da capacidade assimiladora dirnana
o desequilíbrio das trocas orgânicas, visto como cumpre
tão-somente ao aparelho excretor da gestante eliminai'
produtos da desintegração e acrescidos resíduos do metabolismo.
Ora, estando prejudicada essa faculdade eliminadora, por motivos vários (entre os quais contam-se a
(1) Lazary, o jovem obstetra tão cedo roubado do cenário
da vida, encontrou em média as seguintes cifras em gestantes
brancas, mestiças e pretas:
Brancas = 19,5 - 23 e 26,2
Mestiças = 19 — 22 e 25,9
Pretas = 18,9 — 21,6 e 25,4
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necessidade de acumular os materiais necessários para
plasmar o organismo fetal; defeituoso metabolismo intermediário das proteínas, gorduras, hidrocarbonados, sais
c água, dando como resultado a retenção desses elementos; o acréscimo dos encargos da eliminação — excretas placentários e venenos próprios), o trabalho demasiado que pesa sobre os órgãos eliminadores evidencia-se pelas manifestações clínicas das intoxicações
(jravídicas.
Essas são encontradiças, vezes sem conta, desde o
inicio da gravidez, em fase demasiado precoce, para
que possamos filiá-las aos fatores citados.
Finch, atinente ao assunto, aponta como determinante dessas manifestações prematuras a predominância
cndócrina de elementos lipóidicos e conclui que «a
náusea e o vômito que acompanham a gravidez são
devidos a uma sensibilidade alérgica da paciente para
a secreção do seu próprio corpus-lutem gravídico».
Alguns autores apontam certos quadros mórbidos
de intoxicação gravídica como resultantes de uma desarmonia biológica entre a cromatina paterna, levada ao
ovo pela fecundação, e o organismo materno; outros
atribuem, por sua vez, os vômitos do início da gravidez
à diminuição da taxa da estrina.
Postas em relevo hipóteses várias para explicar
essas gravíssimas reações da gravidez em início: distúrbios na formação dos corpus-lutem e dos princípios ativos ovarianos, modificações do estado coloidal,
origem psicógena do distúrbio, alterações da capacidade
de adaptação do organismo materno em face da prócriação, ausência de anticorpos placentários, disendocrasias (suprarrenais), meiopragia gástrica (dispepsia,
aerofagia, ptose) - - o certo é que existe sempre uma
sensibilidade exagerada do sistema nervoso vegetativo

108

OTÁVIO F. DA SILVA PINTO

em casos tais. Da simples ocorrência de distúrbios sem
relevância, quais sejam: ptialismo, surtos diarréicos,.
náuseas e mesmo vômitos matinais, pode instalar-se em
terrenos neuropáticos, mercê de mínimos estímulos, a
nevrose reflexa de suma gravidade, que é a hiperémesis
ou vômitos incoercíveis da gravidez.
Um vomitar incessante, todas as vezes que se dá
a ingestão de alimentos, caracteriza a síndrome em
apreço, desde a instalação dessa até o seu término, i
verificável excepcionalmente pela cura, pela interrupção
provocada da gravidez ou pela morte da paciente, por '
esgotamento completo de suas energias.
Certas i
ginecopatias (vícios de posição uterina irredutíveis) e
afecções outras ligadas à patologia da gravidez (hidrânios, mola hidatiforme, putrefação de mola hemática,
hiperplasia do sincicio, necrobiose das vilosidades etc.)
prenhezes gemelares, verminoses (tenia saginata )são
apontadas como determinantes também da eclosão dos
vômitos incoercíveis..
Tirante a dramaticidade da hiperémesis, a verificação das perturbações apontadas, no início da gravidez,
carece, em mulheres sãs, de maior importância.
Surgidas porém nos três últimos meses da gestação,
deve ser emprestada a elas importância singular, como
fonte de informes de graves intoxicações gravídicas, que
poderão ter como desfecho a eclãmpsia.
Os cuidados pré-natais, sob cujas normas devem
abrigar-se as gestantes de todas as classes sociais e
condições de vida, representam, bom é que repitamos,
o refúgio mais seguro contra as toxemias gravídicas.
O eclampsismo, vislumbrado desde suas primeiras
manifestações, pode ser facilmente jugulado, se observados pelas gestantes os conselhos médicos para
obviá-lo.
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O ptialismo, ou sialorréia dos primeiros meses da
gravidez, é corrigido pelo emprego da agaricina (pílulas
domadas a 0,005 — 3 por dia); solução milesimal de
atropina (X gotas, em água, duas vezes ao dia), e
bochechos com infuso de quina a 0,20 %,
Os vômitos matinais e náuseas podem ser vencidos
pela prescrição de regimes alimentares pobres em gorduras; pela opoterapia (suprarrenal, ovariana, soro de
águas prenhas etc.); pelos preparados farmacêuticos
à base de brometos alcalinos, valeriana, oxalato de
cério, creme de magnésia etc.
Quando subordinados à histeria, a persuassão constitue a maior arma terapêutica.
A toxemia gravídica reflete, no mais das vezes, a
inadvertência das gestantes aos preceitos médicos prénatais.
Aí estão os censos americanos, pormenorizados e
atuais, com seus esclarecedores algarismos, apontando
a melhor conduta a ser seguida, para que o pesadelo
da natimortalidade e da mortalidade materna, que tanto
nos aflige, desapareça ou se reduza a um mínimo compatível com o progresso da medicina preventiva.
Dizem esses que, submetidas as gestantes a exames
repetidos (semanais nos dois últimos meses da gestação,
quinzenais do quinto ao sétimo mês, e mensais da concepção ao quinto mês), os perigos decorrentes da toxemia gravídica seriam facilmente evitados e melhor combatidos.
Os exames de urina, da pressão arterial, verificação
da taxa de uréia e creatinina do sangue constituem
meios de constatação indispensáveis e dos quais lança
mão o médico para, de parceria, já se vê, com as demais
práticas que tivemos oportunidade de mencionar (regias
de higiene pré-natal), prevenir a eclãmpsia puerperal,
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Os sinais premonitórios quais sejam: cefalalgia no^i
tadamente ocipital, sensação de peso na região epigás-i
trica, náueas e vômitos, ambliopsia, amaurose e verti
gens, têm a antecedência de sinais outros que valem
por séria advertência ao perigo que se avizinha (edema
generalizado, modificações do humor, cefalgia discreta,)
perda da memória, oliguria).
Em casos tais, seguir os ditames da clínica; desin-l
toxicar o organismo doente (ação desintoxicante pelos]
generalizado, modificações do humor, cefalalgia discreta,
mentar adequado, etc.).
42 — Erisipela — Com o advento da penicilino
terapia as septicodermites estreptocócicas perderam de
muito seu caráter temível, mas quando esse precioso
agente terapêutico não for empregado nas doses adequadas para julgulá-las podem surgir como complicações
contumazes as infecções puerperais, sempre graves, mau
grado a nova terapia.
Uma assistência pré-natal bem conduzida sana;
tais ameaças pelos meios profiláíicos que põe em prá-*|
tica: penicilina parenteral e local, aplicação de raiosi
ultra-violeta, pomadas com argirol ou colargol, com-]
pressas de acetato de alumínio, pomadas à base dei
sulfas (sulfathiazamida-stopton etc.).
43 — Hemorróidas — Entre os distúrbios rnecâ- i
nicos determinados pelo útero grávido, contam-se as
dilatações dos plexos hemorroidários superior e inferior, j
ocasionando as hemorróidas internas e externas. Favorecem essas dilatações a coproestase e a vida sedentária, j
Aconselhados são os regimes alimentares ricos em resíduos; repouso no leito (por constituir o assentar-se
postura traumatizante para os predispostos), restringir
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o uso da carne e de substâncias gordurosas, evitar os
traumatismos causados pelo uso de papéis inadequados
para a limpeza da região anal após as defecações, aconselhando-se, para tanto, os banhos de assento com água
morna.
Combater a constipação pelos meios já descritos
anteriormente. Nos casos de estrangulamento do nódulo impõe-se a redução do mesmo, repouso absoluto,
compressas com infusão de jucá ou macela, usar supositórios de anestesina (manteiga de cacau 3 g, anestesina 0,30) para minorar o tenesmo e, na ocorrência
de pequenas hemorragias, juntar à fórmula citada
10 gotas de solução milesimal de adrenalina.
44 - - Varizes — Meias elásticas ou mesmo o enfachamento dos membros inferiores com ataduras longas
atenuam de muito, pela pressão exercida, as dores que
as grossas varizes determinam. Essa conduta prutege
a pele demasiado distendida do perigo de ruturas, tão
comuns nesses casos.
Influindo na contratibilidade da túnica muscular
das veias, usados são o hamamelis e o hidrastis, na
forma de extrato fluído, seco ou mole.
Interditar relações sexuais se localizadas as varizes
na vulva ou na vagina.
45 - - Prurido viuvar • • Qualquer que seja a
causa (varizes, diabete, corrimento vaginal, herpes,
eczemas etc.), faz-se necessário asseio rigoroso dos
órgãos genitais externos, como evitar as macerações
da pele e mucosa, pelo emprego de pós antissépticos e
absorventes (exemplo: amido 100 partes, precipitado
branco l parte). Caso não surta o efeito desejado.
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prescrever as pomaclas que se seguem, preconizadas por|
Robin e Dalché:
Cloridrato de cocaína
Mentol
Oxido de zinco
Lanolina
Óleo de amêndoas doces

0,50
1,0
25,0
15,0
60,0

Mentol
Gaiacol
Oxido de zinco
Vaselina

0,50
0,30
10,0
30,0

O prurido vulvar rebelde é acalmado pelos tam-fl
ponamentos vaginais embebídos em solução de cocaína*
a 1/20 (Herzen),
William M. Wilson («An. Brás. de Gyn» Agosto de 1938 - - transcrição de J . A. M. A. Fevereiro de 1938, volume 110, n.° 7, página 493) relata l
observações de 49 doentes curados de prurido vulvar l
pela injeção de álcool, colhendo das mesmas resultado"
.satisfatórios.
O mecanismo de cura é explicado por «alterações
degenerativas das fibras nervosas subcutãneas, resultando uma anestesia cutânia que persiste até ocorrer a
regeneração dos nervos, como também as alterações
provocadas nos sistemas vascular e retículo endotelial
resultam numa rápida formação de polimorfonucleat.es
e histiócitos, que reparam o processo inflamatório e
assim dominam os fatores principalmente responsáveis
pelo prurido e pelas lesões habitualmente presentes».
Essas injeções são feitas com álcool a 60 ou 90";
injetando-se 1/5 de cc. de álcool nas diluições citadas,
a 0,001 mm de profundidade em toda zona pruriginosa.
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Friedrich empregou para o mesmo fim, em duas
gestantes, a foliculina, na dosagem de 20 mil unidades
internacionais, em dias alternados, tendo o prurido
cessado às primeiras aplicações.
Houve, entretanto, distúrbios na ocasião do parto
e no aparecimento da lactação, que o autor filiou ao
emprego da medicação harmônica.
46 — Insuficiência hepática — Expressão clínica
de distúrbios endógenos, com repercussão sobre a capacidade funcional do fígado, apresenta-se discreta ou
não e nas graduações impostas pelo teor da intoxicação
de que o organismo da gestante é presa em virtude da
precária eliminação dos produtos da desintegração
nzotada.
Apresenta-se assim sob os aspectos clínicos da
pequena, média e grande insuficiência.
Nas formas frustâneas ou discretas a identificação
faz-se antes pelas provas de laboratório do que mesmo
pela exteriorização de fenômenos patológicos peculiares
<io caso. A urubilina encontrada na urina realça o
distúrbio funcional, quando ainda não vislumbrado
clinicamente.
A pequena imperfeição funcional na gravidez é
regra e traduz destarte modificações metabólicas desde
o início da gestação. A fatigabilidade, modificações
do humor (irritabilidade, crises de choro, desânimo etc.),
perturbações gastro-intestinais, subicterícia são as manifestações clínicas do tipo funcional aludido.
A insuficiência hepática média, caracterizada por
uma acentuação do tipo clínico, por suas manifestações
cromáticas mais intensas e repercussões tanto mais
graves sobre a economia e o fruto da concepção, ré-
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presenta a conduta do parênquima hepático dar. c
lêmicas na contingência de distúrbios mecânicos
tóxicos.
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c restringida e, nas formas graves, dentro dos limites
da prescrição.
O repouso absoluto é indispensável nas formas
médias e graves. Bruggsch aconselha as compotas de
ameixas e maçãs passadas por peneira, como substitutas
das puréias de legumes, desencadeadoras de fermentações intestinais.
Como coleréticos, os preparados de ácido eólico
recomendam-se.

A grande insuficiência, ou melhor dizendo, a gravíj
insuficiência hepática, representa o acometimento lei
sional máximo da célula hepática nas toxemias {TVOVM
dicas, cujo prognóstico é sempre desfavorável parn ofl
organismos atingidos, materno e fetal.
A medicação substitutiva pelos extratos glicerií
nados de fígado deve ser a escolhida para quaisquel
dos tipos de insuficiência hepática.
A arte farmacêutica, pelos avanços que tem feilol
prepara extratos injetáveis de fígado altamente concen-q
irados e encerrando os princípios medicamentosos glan-|
dulares, preconizados, decorrentes disso, para os casos
mais graves.

47 - - Diabetes e gravidez — Constitui ainda hoje,
quando a insulinoterapia opera milagres na correção dos
acidentes que o diabetes soe determinar, doença de
percussão sempre de suma gravidade para a gestante
e evolução da gravidez.
Paradoxalmente, pode a gestação evoluir beneficiando o organismo materno, correndo tal coisa por
parte da insulina do pâncreas fetal (KRAMER, «Prenhez
e Diabetes»).
No entanto, naqueles casos que evoluem à revelia de qualquer assistência médica, os resultados apontados pela casuística contam-se entre as interrupções
da gravidez por aborto ou partos prematuros, espontâneos ou provocados nas intervenções médicas tardias.
O hidrânios, ocorrência das mais freqüentes nas
prenhezes de diabéticas, com o advento da medicação
insulínica teve sua percentagein decrescida segundo nô-lo
informam censos recentes, feitos na América do Norte,
com referência ao assunto.

A insulinoterapia (sempre em pequenas doses 10 a 20 unidades) deve ser tentada, quando se apre-1
sentar normal a glicemia.
Nas obstruções ligeiras, inflamatórias ou mecânicas,*
o uso de ácidas aminados (acimetion) constitui conduta
acertada para a antissepsia das vias biliares.
Não há contra-indicações na prescrição da mag*
nésia hidratada no combate à constipação.
A dietoterapia consiste na restrição da cota d(5;
gorduras e de líquidos, cujo volume total nas 24 horas
não deve exceder de l . 200 g para os casos graves
(em virtude das modificações do metabolismo aquoso
do fígado), e majoração dos hidrocarbonados dos regimes alimentares das gestantes.

Essa doença, mais do que qualquer outra, tem nos
cuidados médicos pré-natais eficiente meio de ser combatida, se observadas rigorosamente pelas gestantes as
prescrições médicas,

Às águas minerais alcalinas são indicadas nas^
formas benignas, nas quais a ingestão de líquidos não

l
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Tanto mais favoráveis são os resultados, quanto;
mais precoces e freqüentes forem as visitas das ges-ij
tantes diabéticas aos serviços pré-natais.
A taxa da natimortalidade, em caso contrário, é
elevadíssima ( 6 0 % ) , assim como também a mortalidade materna (de 35 a 40 %).
48 — Hemorragias obstétricas — Nem toda hemorragia obstétrica determina a interrupção da gravidez;
razão bastante para que, em face de perdas sangüíneas
no transcorrer da gestação, a conduta mais acertada
consista em fazer a gestante observar o mais completo
repouso até que desapareça por completo tal complicação gravídica.
A obstetrícia traça como acauteladora medida os ]
clisteres laudanizados '('nfuso camomila 200,0; láudano
de Sydenham XXX gotas; Amido 10,0), que determinam a sedação da exagerada sensibilidade uterina,
assim como, também, a remoção da cropoestase, causa •
mecânica irritativa que deve ser obviada.
Como regime alimentar adequado aponta-íe o
lacto-vegetariano, se as emissões são discretas, e dieta
líquida (caldo de frutas etc.), caso as perdas sejam
mais intensas.
A calcioterapia (gluconato de cálcio), a hormonoterapia (extratos de fígado), vitaminas E, C e K e o
tratamento anti-luético são indicados naqueles casos
ligados às desmineralizações, anemias, desvitaminoses e
lues.
Sintetizando a etiologia das hemorragias obstétricas,
o Professor Arnaldo de Morais assim resume:
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«Na prenhez: aborto — hemorragia externa, com
contrações, colo permeável ao dedo, tocando-se o ovo,
nos seis primeiros meses.
Mola — hemorragia externa, sem dores, iterativa,
volume uterino desproporcionado, na primeira metade
da gestação; placenta baixa — hemorragia externa, sem
causa aparente, indolor, colo fechado, nos três últimos
meses; prenhez ectópica rota -— hemorragia interna,
na primeira metade da gestação."
49 — Distúrbios nervosos — São comuníssimos na
gestação distúrbios nervosos, que se patenteiam pelas
modificações inopinadas do humor, exagero da Mtscetibilidade, assim como também acrescimento da emotividade e sugestibilidade.
São por demais conhecidos os desvios psíquicos das
gestantes nas suas manifestações de «desejos» ridículos
e bizarros, que, se insatisfeitos, «redundariam em graves
malefícios para o ser em geração».
Incapazes se apresentam grande número delaà para
os trabalhos mentais mais acurados, fatigando-se facilmente se lhes é dado lançar mão das suas faculdades
psíquicas no terreno da atenção e do raciocínio.
E assim, irritáveis, desconfiadas e emotivas, apresentam-se insones, a miúdo, e irritadição quase sempre.
Uma miopragia nervosa trai esses distúrbios, cabendo ao clínico obviar tais hipersensibilidades pelo
emprego da psicoterapia; supressão dos excitantes (chá,
café, álcool) e ministração dos medicamentos calmantes
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à base de valeriana, beladona, passiflora, crato^gus, l
brometos, mulungu, valerianato de amônio etc.
Extrato de beladona
Extrato de mulungu
Extrato de valeriana
T. S. A. l pílula, 2 a 4 por dia.
Tintura de beladona
Tintura de cratoegus
Tintura de valeriana

aa 0,01
aa 0,01
aa 0,01
aa 10,0
aa 10,0
aa 10,0

Tomar dez gotas em um cálice com água de 4 ema
4 horas.
50 — Tuberculose e gestação -- Para solucionar!
tão complexiforme problema, interessando ao mesmcM
tempo importantes questões atinentes à vida da puér*«
pera, vitalidade do feto, preservação do organismo doa
mesmo às investidas bacilíferas e instituição pronta daí
alimentação artificial, a argúcia e habilidade do médico•
assistente são duramente postas à prova.
A tendência intervencionista nas gestações tuberfl
culosas extinguiu-se de todo à falta de partidários.
É que a experiência clínica, atendendo aos resul-1
tados negativos de tal conduta, passou a repudiá-la, posB
inoportuna e mesmo desastrosa,
A interrupção da gravidez, nesses casos, longe dej
beneficiar a gestante, constitui, no mais das vezes, exa-í
gerado gravame aos seus padecimentos, frutos dos fa-J
tôres depressivos que uma intervenção desse jaez sóM
determinar.
A situação deve ser contornada pela hospitalizaçãaB
das gestantes tuberculosas em sanatórios montesinos,*
ficando a cavaleiro das necessidades individuais de cada*
doente os atributos inerentes ao meio sanatorial: amcnifl
dade do clima, superalimentação, assistência médicaM
repouso integral.
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No transcorrer da gravidez é quase certo, notada'
mente nos processos unilaterais, ou, naqueles outros,
bilaterais de pequeno vulto, que as gestantes tuber>
rulosas experimentem melhoras no seu estado de saúde;
l ai não sucedendo após o parto, quando descompressão
imposta pela vacuidade uterina, as hemorragias do delivramento, emoções do ato da parturição e esforços
dispendidos no mesmo criam uma situação desfavorável
para a doente.
«E tanto a compressão gravídica é benéfica, que
Sergent, inspirado em semelhante observação, aconselha,
;ipós o parto, a execução de um pneumotórax bilateral,
o qual não precisa de ser mantido por muito tempo,
salvante, é certo, as situações que pareçam agravar-se
pela compressão dele, máxime se a atividade é limitada
a um lado». (VALOis SOUTO, «Tuberculose pulmonar»
- 1937.)
A separação do recém-nascido, após a parturição,
é a mais acertada das medidas profiláticas.
51 — Vias respiratórias
A profilaxia das
doenças do aparelho respiratório (rinite, rinofaringite,
traqueobronquite, bronquite, angina, influenza, pneumonia) deve ser uma das maiores preocupações da
mulher grávida. Os hábitos higiênicos adquiridos como
princípios fundamentais de educação na escola e no
lar deverão, na vigência da gravidez, ser observados
com maior rigor, pois sucede, nessa conjuntura fisiológica da vida da mulher, haver sempre uma diminuição
manifesta de sua resistência orgânica, vindo tal coisa
Propiciar o desencadeamento das mais diversas in1'ecções, notadamente daquelas ligadas ao aparelho respiratório, pelas razões aludidas ao fazermos menção às
trocas gasosas.
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Como medida geral de preservação, são aconselha-i
dos especiais cuidados à boca e nasofaringe, principa
mente quando ocorrerem epidemias de gripe, e m
mudanças bruscas de temperatura, tão comuns
nosso meio (gargarejos com solução de borato de ô
a 2 %; inalações nasais antissépticas etc.); conserva™
os pés protegidos contra a umidade (uso de meias dei
algodão ou lã e sapatos de couro), evitar o uso dai
bebidas muito quentes ou, pelo contrário, geladas; não
permanecer em lugares pouco arejados ou em locaiffl
onde se reunam muitas pessoas (teatro, cinema, igreja
etc.); usar roupas apropriadas à estação.
52 — Higiene do parto — É inútil, por sobejam
mente conhecidas, encarecer as vantagens inúmeras qufl
a internação numa maternidade proporciona a uma gesfl
tante para o ato da parturição, onde, a par da assisw
tência obstétrica exercida por especialistas, existe ninai
aparelhagem condizente com as particularidades de cadw
caso.
Infelizmente, a execução de um vasto programa dçfl
assistência social à altura das necessidades dos povoSB
é tarefa demasiado onerosa para os cofres públicos**
limitando-se por isso os governos às obras de limitados*
âmbitos, impossibilitados de, por si sós, fazerem face fl
empresa de tamanha envergadura.
Os censos, mananciais exuberantes de ensinamen-jl
tos, estimam em 4 % sobre os nascimentos anuais <•
número de leitos que deve ter a maternidade da zona»
recenseada; mas, como não é dado criar leitos noM
hospitais sob os imperativos das necessidades públicasM
cumpre às autoridades sanitárias (o que vem acontecendo entre nós) remover essas lacunas, mcremeutandc
a criação de obras de assistência obstétrica
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nos moldes preconizados pela Sociedade das Nações, e
melhormente executada pelos norte-americanos com seus
«padrões de cuidados pré-natais».
53 — Preparativos para o parto — Com a aproximação da época provável do parto (cujo cálculo pode
ser facilmente feito acrescentando-se um ano e dez
dias à data da derradeira menstruação e do número
achado subtrair 90 dias), estando a gesfante em boas
condições de saúde, com apresentação normal, determinada pelo obstetra do serviço pré-natal 15 dias antes
do parto e, bem assim, não apresentando viciaçõet. pelvianas nem anomalias outras que exijam sua internação
numa maternidade, pode o ato da parturição ser realizado no próprio domicílio. Para tanto, fa^-se preciso,
dentro do campo restrito das possibilidades que esse
meio pode oferecer, obviá-lo pela preparação do aposento mais adequado da casa, aquisição do material
indispensável, a critério do médico, e proporcionar à
gestante assistência obstétrica por auxiliares competentes (parteira diplomada ou licenciada pelas autoridades sanitárias), quando o parto não for assistido por
um obstetra.
O quarto mais arejado, amplo e fartamente iluminado deve ser o preferido.
Nos dias que antecedem ao parto, remover o pó
do assoalho com pano molhado em solução de lisofórmio bruto, continuando tal coisa a ser feita daí até
o 7.° dia do puerpério.
O mobiliário do aposento deve consistir em uma
cama para solteiro, não muito baixa e de estrado de
madeira; um berço, duas pequenas mesas (0,70 X 35 X
X 0,90), um balde para despejos, uma'banheira para
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bebê, duas cadeiras mais baixas que o plano do leito,
duas bacias de ágata com capacidade para dois litros.
O colchão deve ser novo, com O m ,20 de altura, revestido de um tecido encorpado, que não permita a
passagem de poeiras do enchimento.
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escova para unhas, sabonete urna caixa, solução de
argirol Barncs a 10 % — 10 g, ou de nitrato de prata
n l %; 50 g de talco boratado a 5 %.
Logo às primeiras dores causadas pelas contrações
uterinas indicadoras do início do trabalho do parto
(dores repetidas e molestas, perda de catarro sanguinolento), convém, sejam chamados o médico e a parteira
para que prestem assistência à futura mãe.

Lençóis amplos e esterilizados devem cobri-lo,
como também um oleado convenientemente limpo
ocupará 2/3 da extensão do leito e a esse preso por
alfinetes de fralda.

Caberá à parteira, como missão primeira, proceder
à íoi/erfe vulvar da parturiente (raspar os pêlos e lavaios órgãos genitais externos e regiões circunvizinhas
com sabonete antisséptico e água fervida), aplicar-lhe
uma lavagem intestinal e prevenir a vacuidade vesical
(comadre ou cateterismo).
Uma assistência obstétrica bem conduzida deíde o
início da gestação tem quase sempre como remate um
parto normal e, caso surja um acidente obstétrico, a
competência dos técnicos traçará de pronto a conduta
adequada ao caso, principalmente quando foram tomadas todas as providências apontadas para o parto
em domicílio.

Além disso, faz-se necessário ter ao alcance da.s
mãos certos medicamentos para. a face de um acidente,
prestar socorro urgente à assistida, assim como utensílios e materiais outros insubstituíveis, para o que há
mister nos partos normais.
Citemos entre os primeiros: um tubo de cloreíila
para anestesia geral, um frasco de clorofórmio para o
mesmo fim, uma empola de 500 g de soro fisiológico,
urna empola de 500 g de soro glicosado, um aparelho
esterilizado para soro, um tubo de catgut n.° l, um tubo
de catgut n.° 2, duas caixas de gase esterilizada de cinco
metros, uma sonda Nelaton n." 18, pituitrina, ergotina,
cafeína, sedol, cardiazolquinino, óleo canforado a 50 %,
duas empolas de cada, uma máscara para anestesia,
crina de Florença, um tubo, dois tarugos de Om,20 para
embutir os pés da cama.

4.° CAPÍTULO
CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO

Entre os segundos: um irrigador de vidro para
dois litros, uma comadre, uma chaleira para cinco litros,
250 g de algodão esterilizado, 100,0 de tintura de
iodo, um litro de álcool a 40°, um frasco de lisofórmio,
um frasco de água oxigenada, uma bisnaga de vaselma
esterilizada, um tubo de fio de seda n." 2, duas ataduras
de crépon de Om,30, um tubo de pastilhas de oxicianeto
de mercúrio, um par de luvas de borracha n.° 7. uma

54 — Profilaxia das conjuntivites pumlentas —
Logo após o nascimento, o cuidado primeiro que o
parteiro deve dispensar ao recém-nascido é proceder à
profilaxia da oftalmla neonatorum.
A técnica é banalíssima: entreabrir as pálpcbras
da criança e instilar-lhe, em ambos os olhos, de três a
l
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quatro gotas ou duma solução de nitrato de praia ai
l % ou então de argirol Barnes a 10 %, tendo ante»
com um pedaço de gase esterilizada e seca, retirado o|
enduto sebáceo que lhe recobria as pálpebras.
Na falta absoluta dessas duas soluções usa-se,
título precário, o suco fresco de limão.
Há quem preconize soluções mais concentradas dei
azotato de prata (1,5 % e mesmo 2 %, que foi a indi-i
cada por Credé); sucede, no entanto, que, nesses títulos,
as soluções argênticas determinam fenômenos locai*
de irritação, que favorecem infecções secundárias. ( 1 )
A solução usada nos Serviços da Pró-Matre, de há duas
décadas a essa parte, é a de l %.
Fala em apoio da solução centésima! de azotato de !
prata (de preparo recente e envazada em vidro escuro
e de rolha de esmeril) a não ocorrência de oftalmia dos í
recém-nascidos nesses serviços. E, como na Pró-Matre, 1
resultados idênticos são colhidos em todas as maternidades do mundo depois da instituição dessa prática
salutar.
Se atentarmos para as causas apontadas como responsáveis pela cegueira, consoante censos não muito remotos, capacitar-nos-emos da valia imensa dessa me- l
dida preliminar e eficiente da higiene da visão, cujos |
resultados benéficos já se fazem sentir insofismável'
mente na hora atual.
A oftalmia dos recém-nascidos, encontradiça cm
20 % das crianças nascidas em maternidades, antes do
advento da prática de Credé, viu-se reduzida a uma
percentagem ínfima de 0,02 %, e assim mesmo de casos
de comprovada benignidade. Qualquer negligência,
(l)

Conjuntivite de prata.

EXCERTOS DE P U E R I C U L T U R A

125

portanto, nesse particular, é conduta criminosa, visto
como, à luz dos conhecimentos hodiernos, a oftalmia
dos recém-nascidos é uma infecção facilmente evitável.
Tem ela no gonococo o seu agente infeccioso
principal, quando hóspede da vagina da mulher grávida,
em virtude duma contaminação recente ou, pelo contrário, de blenorragia antiga.
É no período da expulsão que se dá o contágio.
Sobre o bordo livre das pálpcbras depositam-se
•AS gonococos contidos no muco vaginal e, daí, ganha
o germe a conjuntiva, dando luga;' ao aparecimento
Já oftalmia, o que se verifica do 2.° ao 5." dia.
Em casos outros, os agentes causais são o estrepto,
o estáfilo e o pneumococo, associados ou não, quando
hóspedes do duto vaginal.
Charles May aponta ainda como determinante da
conjuntivite purulenta infantil um vírus filtrável, produzindo corpos de inclusão.
Nos casos não socorridos a tempo ou nas infecções
graves, complicações mui sérias para o lado da córnea,
soem aparecer (ulcera e mesmo perfuração da córnea,
leucomas, leucomas aderentes etc.).
Todo caso de oftalmia nconatornm deve desde
logo ser enviado ao oculista.
O «Pacote Obstétrico», fornecido pelo Departamento de Puericultura da S. G. S . A . , as gestantes,
na última quinzena que antecede ao parto contém:
100 g de álcool a 40°; 50 g de algodão hidrófilo,
dois «curativos» de gase esterilizada para o umbigo,
embrulhados em papel parafinado e esterilizado, 25 centímetros de fio de seda n.° 4, esterilizado e envolto em
papel parafinado, um sabonete de alface e uma bisnsga
de cera com solução a l % de nitrato de prata.
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E, assim, a profilaxia da oftalmia d^is recém-nas-:
cidos riscou dos nossos censos a mor parte dos casflB
de «cegueiras de nascença» que até 1920 contribuíam j
com 1/3 do total dos cegos existentes em nosso país;
(por essa época havia no Brasil 30.000 cegos).
55 — Ligadura do cordão umbilical - - A menos]
que se constate achar-se o recém-nascido em estado»
de morte aparente, quando, para socorrê-lo, faz-se ne-i
cessário proceder à ligadura imediata do cordão umbi-s
lical, não é de boa regra fazê-lo nos demais casos antes j
de decorridos dez minutos, prazo em que cessam de todo J
os batimentos do cordão.
Budin e Ribemont afirmaram que a ligadura ime-J
diata do cordão agia como verdadeira sangria, pCxstoi
que, nesse espaço de tempo, sob a influência de aspi-j
rações torácicas, passaria da placenta para os vaisos i
fetais um volume de sangue superior a noventa gramas; 3
quantidade de sangue aliás apreciável para quem devej
arrostar os perigosos embates de um meio infenso.
Porak, no entanto, longe de louvar tal prática, de-1
clara-se opositor da mesma, sob a alegação de que a|
pletora sangüínea seria capaz de desencadear hemorragias e icterícia dos recém-nascidos.
Helot, Budin e Ribemont lembram mais, apoiados j
em experiências, que a hiperglobulia não é desfavorável i
à criança, contribuindo mesmo para que, em casos tais,']
menos sensível seja o decréscimo fisiológico da ciirva|
ponderável (J. ANDERÓDIAS, "NouvEAU — NE et
Nourrisson", Pag. 177).
Quatro dedos transversos (8 centímetros) da extremidade fetal do cordão marcam o local duma pri-;
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meira ligadura (o cordão não eleve ser cortado próximo
do umbigo, porquanto, algumas vezes, ocorre uma alça
intestinal fazer hérnia através do anel umbilical, peneirando, por alguns centímetros, no cordão), devendo n
segunda distar quatro centímetros da primeira e na
direção da placenta. O fio utilizado é o de seda n.° 4
ou 5, devidamente esterilizado.
Entre as duas ligaduras, com tesoura esterilizada,
dá-se o corte separador.
A ligadura tem indicação formal na prenhez genielar, por via duma possível anastomose entre as duas
circulações placentárias, esgotando-se o derradeiro feto
devido à hemorragia do cordão, não ligado, no lado
cia placenta, após o secionamento.
Torna-se desnecessário o uso de substâncias õntissépticas ou excicativas, com o propósito de precipitar a
mumiíicação do coto.
Bastam, para tanto, curativos secos, com gase esterilizada, utilizando-se pedaços em forma de quadrilátero de 0,20 X 0,20, com uma abertura central, por
onde passará o coto, que será envolvido e, na sua
extremidade livre, protegido.
Admitem-se transgressões dessa conduta, quando
exames bacteriológicos positivarem a existência dos
cocos de Neisser no muco vaginal.
Nesses casos, tratar o coto com álcool a 42'\
A queda do cordão, devidamente mumificado, é
comumente observada entre o 4.° e o 6.° dia, verificando-se a cicatrização umbilical de o 10.° ao 12.° dia,
56 — Banho do recém-nascido — As controvérsias suscitadas por esse assunto dividiram em três cor-
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Corrigir a temperatura pela adição de água quente
ou fria, devidamente fervida.
Antes de a criança ser levada à banheira, remover,
por intermédio da gase ou algodão esterilizado, embehidos em vaselina líquida, glicerina ou mistura de
álcool a 42° e glicerina em partes iguais, o enduto
sebáceo; ensaboá-la depois disso com sabão super-gorJuroso c lavá-la convenientemente.
O tempo de duração do banho não deve ser de
mais de dois minutos. A criança será mantida dentro
da banheira, tendo-a anparada pela nuca, com a mão
esquerda, quem o banho lhe der.

rentes distintas as opiniões. Uns. partidários íervo-:
rosos do banho, outros, opositores sistemáticos do
mesmo e um terceiro grupo, menos numeroso, que
aceita-o com restrições.
Alegam os segundos a sua inutilidade, visto;
fazer-se a remoção do enduto sebá-:eo por intermédio
das vestes da criança e perturbar o uso do banho a
mumificação rápida do cordão, como também facilitar
a infecção da ferida umbilical.
Os primeiros, por sua vez, invocam razões várias, .
entre as quais se destacam: a pouca imunidade da pele
nessa fase da vida e a necessidade de remover da
mesma os germes da flora vaginal a ela aderidos, mercê
da vernix-caseosa; coadjuvar os emunctórios pela ré- l
moção do enduto sebáceo, e bem assim do mecònio e
sangue; a impossibilidade da infecção, se devida- j
mente esterilizados forem a banheira, água, gase, íita- i
dura de crépon, como também as mãos de quem banhar l
a criança.

Retirada da banheira e convenientemente enxuta
em toalha limpa, tem-se a precaução de aplicar nas
dobras cutâneas, região gênito-crural, glútea e órgãos
genitais o talco boratado, a fim de serem evitadas macerações da pele.
57 - - Vestuário - - O equilíbrio térmico, iudício,
segundo Czerny, da normalidade do novo ser, requer
o adjutório imprescindível do vestuário, a fim de manter
essa constante fisiológica.
Dito isso, realçado f'ca o valor do vestuário na
tnanutenção desse equilíbrio, em virtude da ação exercida pelo mesmo no sentido de evitar a dispersão térmica
das irradiações cutâneas, como, também, regular essas
perdas sob a feição das necessidades orgânicas.
Argumentam os partidários do nudismo que os
'selvagens não se protegem com vestimenta alguma, mau
grado as intempéries.
Esquecem-se, contudo, que a temperatura média
nos trópicos é de 28° e que, à medida que se aproximam
dos paralelos do septentrião e do meio-dia, os povos,
mesmo primitivos, quais sejam lapões, esquimaus, pá-

Os últimos, alfim, desaconselham o uso do banho J
quando o parto tiver lugar sob condições atmosféricas l
desfavoráveis, ao se verificarem mudanças bruscas
de temperatura, com oscilações para menos de 8 graus.
Ao nascer, a criança deve ser depositada, em decúbito dorsal, sobre toalha esterilizada, entre as coxas
da parturiente.
Após os cuidados aos olhos e ligadura do cordão, •>
deve o recém-nascido ser lavado, obedecendo para tanto J
às regras que se seguem: a banheira, depois de lavada
com água fervida, deve ser «flambada»; a água do
banho deve ter sido fervida, ístar morna, isto é, na
temperatura de 37°, tendo-se sempre o cuidado de ,
marcar a temperatura da água por intermédio do ter- f
mômetro.

l
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tagõcs etc., não podem dispensar indumentária ade*J
quada à rudeza do clima (peles e couro de rena, lãsij
ef c.).
O recém-nascido, com uma superfície corpóreaj
maior do que a do adulto, relativamente ao peso e à|
idade, necessita mais do que esse do vestuário par»
restringir o disperdício calórico (a perda de calor pelai
irradiação faz-se na razão direta da superfície cutâneaj
— Richet).

Não devem as vestes ser demasiado justas, a fim
de não estorvar os movimentos da criança, nem tampouco muito folgadas, para não facilitar o disperdício
calórico.
A fim de serem prevenidos os resfriamentos,
mudá-las quando molhadas, aproveitando-se a ocasião
para aplicar na pele, como medida de proteção contra
macerações, pós absorventes (talco etc.).
Enxoval — uma dezena de camisas e camisetas,
duas dúzias de fraldas, seis pares de sapatinhos e
loucas constituem já um enxoval suficiente.

Afrânio Peixoto, referindo-se a experimentos de
Lefévre, relativamente à contribuição da vestimenta
defesa do organismo contra a perda do calor, aduz oi
seguintes informes, claros e precisos: «A 9.u, sob fraca
corrente de ar, um homem médio de 65 quilos perde/]
vestido, 98 calorias por hora, e nu 134; a 4.°, sob forte
corrente de ar, 170 calorias na primeira condição
313 na outra, isto é, poupa pelo vestuário 26,1 e 45,7 %i
e, mais ainda: «os animais revestem-se de pêlos na
estação fria e são mais pcludos à medida que avançamj
para os pólos».
O recém-nascido põe à prova sua capacidade de
adaptação, suportando uma brusca mutação de meio,J
com desigualdade de pressão e temperatura bem sen-|
síveis; mas, se porventura não lhe for prestado o auxíliof
da vestimenta, essa faculdade periclitará.
O vestuário da criança, longe de ser complicado,'!
é duma grande simplicidade: a) camiseta de algodão ou
linho fino (cambraia, opala ou musselina); b) camisola,:
também de linho ou algodão, do comprimento daj
criança (0,50); c) fralda de morim; d) casaquinho de
lã; e) sapatinhos de lã; f) touca de tecido de algodão]
ou lã, consoante a estação.

58 — Inspeção geral — Visará a inspeção geral
a pôr a descoberto prováveis anomalias.
Encaminhadas desde logo serão essas pesquisas
para os orifícios do reto e da uretra, a fim de constatarse se impedimentos há ao livre trânsito dos produtos
da excreção.
A cavidade bucal será devidamente examinada,
quando removidas da mesma mucosidades acaso existentes. As anomalias congênitas são constituídas de
perfurações e fissuras da abóbada palatina, dos pilares
e da úvula e são extremamente raras e das fendas lábionasais e lábio-bucais, vulgarmente chamadas — lábio
leporino.
O lábio leporino pode ser simples ou complexo.
Simples, quando o acometimento fica limitado ao
lábio superior, uni ou bilateralmente, apresentando ou
não o promontório; complexo, se atingidos o bordo
nlveolar e o véu do paladar.
O lábio leporino complexo bilateral é também
denominado «guela de lobo».
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São originários, segundo alguns autores, de bridas
anióticas c sífilis inata; sendo, doutras feitas, hereditários.
O lábio leporino, por via de regra, dificulta
sucção do seio materno, tornando-se necessário retire
o leite por meio de uma «bomba tira-leite» e adnrnistrá-lo à criança, às colherinhas.
Ficam sujeitos os apresentadores dessas anomalias.]
a surtos freqüentes de afecções da árvore respiratória;]
(rinofaringites, traqueítes, tráqueo-bronquites, bronco-J
pneumonias, pneumonias, pleurites etc.), por não pr
servar a entrada imediata do ar não devidamente aque
cido a deformação congênita, e as hipotrofias e diminuição de imunidade, mercê da subalimentação.
As fraturas obstétricas devem ser cuidadosamente
pesquisadas (clavículas, úmero e fêmur), notadamentej
na ocorrência dos partos anormais.
Em casos tais, as paralisias obstétricas devem
prender a atenção de quem do recém-nascido cuidar,.:)
pela freqüência das mesmas nos partos artificiais
assim também naqueles espontâneos, mas demorados
(paralisias faciais, paralisias dos membros inferiores!
espontâneas e traumáticas dos tipos Erb e Klumpkc).
As paralisias reflexas, do tipo Parrot, são raras
nascer e, caso coexistam por essa época, a sintomatc
logia clássica da sífilis congênita seria o bastante para
dirimir a dúvida.
Entre outras anomalias congênitas citam-se: «Spina-bífida» (hérnia da medula espinhal e membrana
envoltoras, através de abertura anormal do canal raquidiano), anomalia pouco freqüente, mas extremamente j
grave, de localização mais comum na região dorso|
lombar (mas podendo ser encontrada em qualquer
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ponto da coluna vertebral), única ou dúplice, pequena
ou volumosa, determina sempre sérios acidentes ner\osos, cujo desfecho é a hidrocefalia.
Descrevem-se as modalidades: externei e interna,
latente e oculta.
A polidactilia, aumento do número de dedos (dos
pés e das mãos), e o caso contrário ou ectrodactilia.
A soldadura dos dedos denomina-se sindactilia.
A hipospadias (balânica, peniana, peno-escrotal,
períneo-escrotal e perineal), consistindo na abertura
anormal da uretra, ao nível da parede inferior.
A epispadias, divisão congênita da parte mediana
da face superior do pênis e da uretra ou do clitóris e
pequenos lábios, com ou sem incontinência de urina, se
lesado ou não o esfíncter vesical.
Amputações congênitas, fraturas intra-uterinas
vícios de conformação dos membros (falta total ou
parcial de um membro ou ectromélia), pé valgo, anquiloses, hérnias, quistos do cordão etc., são outras
tantas anomalias que foram assinaladas pelos autores.
59 — Alimentação do recém-nascido normal —
As modificações de monta que se passam no organismo
do recém-nascido ao processar-se sua adaptação ao
meio externo (início dos movimentos respiratórios, alterações de pressão e de temperatura, transformação do
lipo circulatório, traumatismos a que se submete no ato
da parturição, na vigência mesmo dos partos normais,
etc.) agem sobre o organismo do novo ser como fatores
grandemente depressivos.
Acontece, quase sempre, após ser cuidada, quíindo
colocada em seu berço, ser a criança presa de sono
intenso, de duração longa, só despertando se emite
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urina ao resfriar-se essa, ou, por inadvertência dos quej
a cercam, se insistentemente solicitada. A prática nosi
ensina que, antes de decorridas as 24 primeiras horas|
que se seguem ao nascimento, não necessita o recém-l
nascido de qualquer alimentação, a menos que ocorra!
o parto no verão, quando lhe será ministrada águaf
fervida (o Professor Martagão Gesteira aconselha
também chá da índia muito fraco, levemente açucaiado)*
A sensação de fome é denunciada pela criança pc
choro intenso e prolongado.
Essa ocorrência é verificada quase sempre na estação calmosa, decorridas de 1 5 a 16 horas após o parte
e nas mais frescas estações, entre 18 e 20 horas.
60 — Técnica da amamentação - - Para obter-sl
apojadura em prazo mais curto numa recém-parida, costumamos seguir téCnica simplíssima e que nos tem
necido os mais satisfatórios resultados.
Partindo do princípio de que o melhor estimule
da glândula mamaria reside na perfeita sucção dal
mesma (OTÁVIO FERREIRA PINTO, «Da hipogalátiajj
catamênio» •— «Anais da Colônia de Psicopatas», 1930),
costumamos, nas nutrizes que, em lactações anteriores,;
foram acometidas de hipo ou de agalactia e igualmente,!
como conduta de prudência em todos os casos de lactações iniciais, começar, antes mesmo de decorridas.:.1
12 horas do parto, o estímulo das glândulas mamais
intermédio da sucção por parte de crianças robustas ?
já acostumadas a mamar (de seis a oito dias de vida)<j
caso o parto se dê em maternidade, ou por bomba tira*
leite do tipo Budin ou de Anvard, no caso contrária
De 30 em 30 minutos, nas multíparas não portadoras de afecções das mamas, e de hora em hora, nas'-
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primíparas em condições idênticas, a operação é feita
durante três minutos, por meio da bomba tira-leite e
durante dois minutos se a sucção é natural.
Uma solução de bicabornato de sódio a 2,5 % será
utilizada para a lavadura do bico dos seios, a fim de
remover ou saponificar gotículas de gordura acaso existentes nos canalículos, antes de serem feitas as manobras estimuladoras.
Quando, decorridas as 24 horas de espera, o recémnascido inicia a sua alimentação, é quase certo scr-lhe
fornecida pela nutriz seu leite, acrescido de 20 % de
produção normal.
A puérpera não carece modificar sua posição no
leito para amamentar seu filhinho. Manter-se-á em
decúbito dorsal ou em ligeiro decúbito lateral sobre o
lado do seio a ser sugado e, paralelamente a si, a criança
com a cabecinha apoiada em seu braço.
Como, de ordinário, às primeiras sucções seja escassa a secreção láctea (de 10 a 20 g de leite com
percentagem elevada de gordura), o recém-nascido choraminga ou chora intensamente, mesmo após sugar o
seio, por tê-lo de pronto esgotado.
Tal coisa é mais observada no verão, com as
crianças a quem não foram dadas as rações d'água,
preconizadas pelos pediatras para obviar os inconvenientes das desidratações rápidas, capazes de determinar elevações térmicas (febre de sede).
É de todo conveniente, após a mamada, dar de
10 a 20 g d'áçjua fervida edulcorada ou não em
casos tais.
O esforço dispendido para sugar os seios esgota
de alguma sorte a criança. Acontece a mesma dormir
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satisfeita e cansada, só despertando sob a influência.;]
da necessidade de tomar nova cópia de alimento, o que;
se verifica, em regra, no decorrer dos 10 primeiros dias, J
de quatro em quatro horas, e mui raramente em prazaj
mais longo. Servirão essas interrupções do sono dosj
primeiros dias como indicadores das necessidades ali-|
mentares do recém-nascido e, daí, constituir normí
kvá-lo ao seio quando tal sucede.
Uma vez instalada secreção mais estável, o qu>.
acontece a partir do oitavo dia, decrescendo sensivelmente da composição química do leite humano o teos
elevado das gorduras, pois o colostro (tal é chamada j
secreção láctea dos primeiros dias) as contém em abun-,
dância, o recém-nascido terá suas mamadas reguladas
em seis, nas 24 horas, procurando as mães ajustá-las
um horário exato, pois a disciplina nesse partícula.,
constitui o meio mais seguro de garantir digestão per-,
feita. Costumamos aconselhar o horário 6, 9, 12, 15.;
18 e 21 horas; no intervalo das 21 às 6 da manhã, águc
fervida edulcorada com sacarina a 0,01 %, caso
criança chore demasiado.
No inverno, se acontece a criança acordar umí
hora mais tarde, não há inconveniente algum na adoçãc
cio horário de 7 às 22,
A secreção láctea, inicialmente de 10 a 20 g.»
atinge, no 30." dia, o volume de 600 g (no segundo
dia 30g; no terceiro dia 40g; no quarto dia 50g atingido \
no 7.° dia a quantidade de 70 a 80 g por mamada, o;,
que perfaz o volume aproximado de 450 g por dia; no
firn da seguinte semana, o volume da primeira fica
acrescido de mais 10 g diárias, ou sejam mais 80 g se-)
manais, e, daí por diante, até o fim do período em que|
a criança é considerada um recém-nascido (28 a 30 dias),^
a secreção láctea será aproximadamente de 600 g TMS f
24 horas).
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61 — Cuidados com o cordão e com a ferida um!)ilical — A mumificação e queda do cordão umbilical
tem lugar geralmente entre o 5.° e 8." dias e, mui raramente, antes ou depois desse prazo.
A delonga na verificação da queda corre por conta
duma mumificação tardia do cordão e, por via de regra,
motivada por inadvertência nas praxes aconselhadas
para cuidá-lo.
O banho, longe de ser nocivo ao recém-nascido,
pode sê-lo, no entanto, se, por descuido de quem ministrá-lo à criança, deixar o curativo do cordão embebido d'água. É que esse, saturado de umidade, torna
o terreno propício a fermentações e invasão de germes
patogênicos.
Infecções da ferida umbilical (tétano dos recémnascidos, gangrena do umbigo, granuloma umbilical,
onfalites etc.) exprimem ou desleixo ou falta de
conhecimento da maneira acertada de cuidar o bebê.
Os pensos do cordão ou da ferida umbilical, logo
que se dê a queda daquele, deverão ser mudados após
o banho, tendo-se o cuidado de aplicar álcool a 42° nos
cordões de mumificação tardia e água oxigenada na
ferida umbilical até a sua cicatrização.
Convém que assinalada fique a necessidade imperiosa de se proceder a antissepsia cirúrgica para a
balneação do recém-nascido, porquanto o menor desvio
dos preceitos clássicos pode redundar em malefícios
para o mesmo, como, por exemplo, o descuido de quem
dá o banho de lavar cuidadosamente as mãos, principalmente se for uma pessoa acometida de erisipela; usar a
banheira da criança para o banho doutra, portadora
de afecções estreptocócicas da pele, como no caso de
ipetigo contagioso; empregar no penso do cordão ou
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do umbigo gase contaminada, trazida das salas de cura<4
tivos; uso de água não fervida; emprego de pós secativos não esterilizados etc., descuidos esses muitas
vezes tornados causas de infecções mortais.
Havendo acréscimo de serosidade da ferida umbi-;
lical, urge o emprego de um antisséptico enérgico, quaH
sucede com a solução de azotado de prata a 5 %, a fim f
de serem evitados os granulomas, comuns em tais
ocorrências.
Os autores alemães preconizam também a pomacUB
de protargol a 10 %, devendo ser essa aplicada eir gas<j
esterilizada.
62 — Peso: desccnsão fisiológica e aumento pon-\
deral — Para os não versados em higiene infantil, o
descenso do peso dos recém-nascidos, na sua primeira-!
semana de vida, causa apreensões tão sérias, que muitos 5
deles opinam abrutamente sobre pretensas hipogalactias \
maternas, responsáveis pelo evento, conquanto seja oi
mesmo ocorrência normal.
Trata-se da perda fisiológica do peso, que tem |
como causa principal fenômenos de disidratação (trocas
gasosas, emissão de urina etc.), acrescidos das parti-j|
cularidades fisiológicas: queda do coto umbilical, ex- J
pulsão do mecônio, remoção do enduto sebáceo, absti- I
nência de 24 horas, escassa secreção láctea iniciai, ta-J
quipnéia ativando as trocas gasosas (36 a 40 inspira- í
ções durante o sono, 48 a 52 em vigília) e demais
reações fisiológicas da trabalhosa adaptação da criança
ao meio exterior.
Há quem recrimine a ligadura precoce do cordão J
como causa propiciadora dessa descensão (L. EXCIIAGUET, «Lê Nourisson, sã physiologie, sã santé», pág. 18).
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A queda ponderai fisiológica é proporcional ao
peso da criança; tanto maior será a descensão quanto
mais pesada tiver nascido a criança.
Os primogênitos perdem mais peso que os provindos de partos posteriores, sendo que os primeiros
chegam a perder um sexto do peso inicial e os derradeiros um oitavo.
Geralmente, entre o oitavo e o décimo dias observa-se a estabilidade do peso, tendo lugar, a partir daí,
a ascensão proporcionada da curva escalonada em divisões de 600 g mensais, no primeiro semestre, e de
500 g mensais, no segundo semestre.
Deduz-se do exposto que o lactante normal apresenta no fim do primeiro semestre seu peso inicial em
dobro (P I X 2), e triplicado, com um ano de idade
(P I X 3).
Fora dessas normas, isto é, a descensão continuada
do peso além dos prazos máximos da observação costumeira, como também um aumento ponderai pouco
nítido, requer sejam examinados mãe e filho; daquela,
minuciosamente, a produção e valor alimentar da secreção láctea, para aquilatar-se se a mesma é suficiente
para a construção orgânica da criança; deste, as condições biológicas de elaboração dos alimentos fornecidos.
A capacidade média do estômago da criança é a
seguinte:
Ao
No
No
No

nascer: 30 cm".
fim do- 1." mês: 120 cm".
fim do 2." mês: 150 cm3.
fim do 3." mês: 160 cm3.
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63 — Mensurações antropométricas e pesagem —
A estatura do recém-nascido, assim como os perímetros
cefálico, torácico, abdominal e pesagem, devem sejr
efetuados antes da balneação.
As médias nossas são as seguintes, com referência
às crianças normais e a termo.
Sexo masculino — Peso, 3.300; altura 0,50; perímetro cefálico, 0,33; perímetro torácico, 0,32; perímetro
abdominal, 0,313.
Sexo feminino — Peso, 3.200; altura, 0,485; pcrí-i
metro cefálico, 0,33; perímetro torácico, 0,32; perímetro
abdominal, 0,315.
Mensurações subseqüentes, levadas a efeito durante o período da lactância, assinalaram os acréscimos
que se seguem:
Idade
1.°
3."
6."
9.»
1."

mês
rnés
mês
mês
ano

Altura
0,52
0.56
0,62
0,66
0,69

Per. cef.
0,34
0,39
0,41
0,45
0,46

Per. tor.

0,32
0,37
0,40
0,44
0,46

Per. abe!.

0,34
0,36
0,39
0,44
0,45

As mensurações da circunferência craniana dãonos informes preciosos. Assim é que o não desenvolvimento do crânio traduz sempre hipogenesias e o desenvolvimento exagerado, as hidrocefalias.
Damos a seguir médias nossas de peso e estatura,
desde o nascimento até a idade de 10 anos:
Meninas:
Idade
Recém-nascida
1 mês
2 meses

Peso
3.000 g
3.850 g
1.700 g

Estatura
49 cm
53 cm
59 cm

)
4
5
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses
ano
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos

5.400 g
6.100 g
6.700 g
7.600 g
8'.000 g
8.300 g
8.650 g
8.950 g
9.550 g
12.200 g
14.200 g
15.400 g
17.000 g
19.000 g
21.000 g
23.000 g
25.000 g
27.000 g

61 cm
65 cm
65 cm
69 cm
70 cm
71 cm
72 cm
73 cm
84 cm
92 cm
98 cm
103 cm
107 cm
107 crn
114 cm
118 crn
123 cm
128 cm

Peso

Estatura

Meninos:
Idade
Recém-nascido
1 mês
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
7 meses
8 meses
9 meses
10 meses
11 meses
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

3.250 g
4.250 g
5.200 g
6.050 g
6.750 g
7.350 g
7.900 g
8.350 g
8.750 g
9.200 g
9.500 g
9.900 g
10.200 g
12.700 g
14.500 g
16.500 g
18.000 g
20.500 g
23.000 g
25.000 g
27.500 g
30.000 g

50 cm
54 cm
57 cm
60 cm
62 cm
64 cm
66 cm
68 crn
69 cm
70 cm
71 cm
72 cm
73 cm
82 cm
88 cm
99 crn
104 cm
109 cm
115 cm
120 cm
125 cm
130 cm
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64 - - Superfície corporal - - Medidas diretas, to- •'
madas por Siptschcff, da área corporal de um recém-,5
nascido normal, com 0,50 de estatura, deram como '
resultado: S = 2.300.
Lessabliére emprega para o mesmo mister a fórmula S = 0,92 X T 2.'
São também empregadas as fórmulas:

S = 9,5 V P 2 ou S = 10,5 V P 2.
Os resultados obtidos com qualquer dessas fór-j|
mulas dão uma idéia relativamente justa da superfície f
(Exchaquet).
65 — Temperatura do recém-nascido — Peculiari- |
dade da fisiologia do recém-nascido merecedora de l
registro é a referente à sua temperatura. Ao nascera
apresenta-se essa, comparativamente à temperatura ma- l
terna, mais elevada de um até dois décimos de grau
(37,8' a 38°), diminuindo no transcorrer das primeiras
horas de um a dois graus, sob a influência de intensa
irradiação calórica, determinada pela mutação brusca
de meio.
Entretanto, a abstinência imposta pela higiene infantil nas 24 primeiras horas e a ação desidratante dos
emunctórios, acarretando o descenso do peso, facilitam <
o equilíbrio térmico antes mesmo de à criança ser dado
pela primeira vez o seio materno.
Confirma o alegado o fato de que, sob a influência
de excessivo calor ambiente, acentuando-se a queda do
peso abaixo das cifras normais, o que sói acontecer nos
recém-nascidos robustos, elevar-se a temperatura da
criança a 38°,5 e, às vezes, a 39° (febre de sede).
Donde a necessidade de administrar água fer
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vida aos recém-nascidos, quando o parto tiver sido em
dias estivais, consoante ficou dito linhas atrás.
A monotermia, indicadora da normalidade do
recém-nascido, é devidamente apreciada nas representações gráficas pela quase horizontalidade das linhas
do traçado (36,8' a 37,2').
A temperatura retal, antes que se dê a expulsão
do mecônio, oferece causas de erro, quais sejam: dificuldade da introdução profunda do termômetro e,
mesmo, a introdução desse na massa meconial, dificultando a ascensão da coluna.
A hipotermia é de fácil verificação nos prematuros
e débeis congênitos, nas afecções cardíacas congênitas
e nos períodos pós-hemorrágicos,
66 — Sangue e icíerícia dos recém-nascidos —
Cotejos feitos por Stransky e Baar sobre a composição
histológica dos sangues do recém-nascido e do lactante
de seis meses, evidenciaram, além da disparidade dos
componentes sangüíneos nessas idades, a particularidade da destruição, em grau elevado, das hematias, que,
depois de majoradas grandemente do segundo ao terceiro dia da vida, sofrem uma destruição maciça de
mais de dois milhões por milímetro cúbico, do terceiro
ao sexto dia.
Essas cifras são as seguintes, comparativamente às
idades citadas:
Hematias
Recém-nascidos..
6.500.000
Aos seis meses .
5.000.000
Fórmula leucocitária:
Polinu-

cleares

Recém-nascidos
Aos seis meses

70%
30%

Hemoglobina
100 a 140%
70 a 80%
Linfócito!

17%
55%

Leucódtos
20 a 30.000
8 a 12.000

Grande mo- Eosin^nonucleares
í;k*

11%
12%

20%
3%
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A icterícia dos recém-nascidos, ou, como é tnais4
conhecida, «icterícia fisiológica dos recém-nascidos»,»
está ligada, segundo Stromberger e Hoselhorst, p essa
destruição elevada dos glóbulos vermelhos. E explicam que, sendo insuficiente a achega de oxigênio ao r j
organismo do feto, por intermédio da circulação pla-.i
centar, com o nascimento, pelo advento da circulação
pulmonar, maior se torna o fornecimento daquele gás, o >
que viria a determinar a destruição globular e a icterícia
concomitante.
Ilppõ admite como causas determinantes de icterícia fisiológica a paracolia e a destruição maciça das|
hematias.
Greil julga que a modificação do tipo circulatório,
excitando intensamente os órgãos hematopoiéticos e a|
função hemolítica do fígado, seria a responsável pelo.'!
aparecimento da síndrome, ocasionando a destruição
em massa das hematias mais antigas, devido à sua
menor resistência.
O tipo de alimentação influi sobremodo na leuco- f
citose, sendo essa mais influenciada negativamente na
vigência da alimentação artificial.
A densidade sangüínea do recém-nascido é de J
l.070, pH — 7,30; o volume corresponde a 14 % do
peso corporal, conservando os órgãos hematopoiétícos
sua atividade fetal até o término do período da lactância.
67 — Urina. Infarto úrico. — Conquanto na be- s
xiga do recém-nascido exista, por ocasião do parto, J
cerca de dez gramas de urina, a emissão dessa, no entanto, dá-se geralmente 24 a 48 horas depois.
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Nas 24 primeiras horas a quantidade secretada
atinge de 25 a 35 gramas, sendo que nas doses maiores,
quando à criança ministram água ou chá, pois a emissão
da urina é proporcional à quantidade dos líquidos ingeridos.
No terceiro dia, havendo apojadura, o volume eliminado pode atingir a 150 gramas, e, no trigésimo dia,
essa quantidade será superior a 250 gramas. A urina
do recém-nascido oferece a particularidade de encerrar
taxa elevada de nitrogênio residual, decorrente, segundo
Simon, duma enzimopenia, que viria acarretar incompleta
desintegração albuminosa, donde a eliminação exagerada
de aminoácidos e ácidos oxiproteínicos, notadamente
polipcptidos.
A destruição leucocitária, cujos núcleos encerram
bases purínicas, seria, na opinião valiosa de Birk, a
causa da formação exagerada de ácido úrico; donde a
sua precipitação em cristais (fina poeira avermelhada,
que se deposita nas fraldas do recém-nascido), que,
eliminados pela urina, podem determinar infartos renais
(infartos úricos).
A densidade é mais baixa que a do adulto — l .003
a 1.009, na alimentação natural; a reação é ácida; a
eliminação de cloretos faz-se na proporção de 0,15 centigramos por quilo, da uréia 0,07 e a da creatinma de
0,0025.
O infarto úrico é facilmente debelado pela administração à criança de alcalinos (magnésia fluida, às
colherinhas, de duas em duas horas, 80,0) sendo dispensado o uso de diuréticos e quejandos para tal mister.
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Urina — Volume em 24 horas:
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

l e 4 meses . ,
4 e 8 meses . .
8 e 12 meses .
2 e 5 anos . .
5 e 10 anos .
10 e 12 anos

200
400
600
700
800
1.000

a 4CG cm9
a
600 cm»
a 700 cm3
a 800 cm3
a 1.000 cm"
a 1.100 cm3

68 — Mecõnio — A expulsão do conteúdo intestinal, matéria excrementícia, constituída das mais diversas substâncias, de consistência pastosa e de côrf
verde escuro, denominado mecônio ou ferrado, e acumu- .•
lado nos intestinos do feto durante a gestação, inicia-se.
poucas horas depois do parto, terminando geralmente
no quarto dia.
As primeiras porções emitidas, de cor intensamente •
verde, são sucedidas por outras com as gradações do
verde em esmaecimentos, que se pronunciam cada vez '
mais à medida que a criança vai absorvendo leite.
A matéria corante, constituída por bileverdina e.i;
bilirubina, tinge fortemente o líquido amniótico, poí|
menor que seja a quantidade expulsa m-níero, mercê
de sofrimentos fetais (Anteródias).
A quantidade de mecônio eliminada oscila entre
70 e 100 gramas, na opinião dos autores (Camerer, 7Q|
a 90 g; Marfan, 100 g); é constituída por um conglo- :
merado de células epiteliais, oriundas da descamação
da mucosa do tubo digestivo e das vias bilares, células
epidérmicas da pele em suspensão no líquido amniótico
e deglutidas pelo feto, pelos cristais de bileverdina e|
bilirubina, sais, leucócitos, gorduras e seus derivados,}
corpos do mecônio (refrigentes, volumosos e multiformes,
representados, segundo Schmidt, por detritos de células ;
epiteliais e epidérmicas).
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Encerra também o mecônio fermentes digestivos:
labfermento, tripsina e amilase (esses fermentos já se
encontram, consoante Hammarsten, no aparelho digestivo desde o quinto mês da vida fetal). Antes da ingestão do leite, os intestinos são isentos de germes.
A formação do mecônio, segundo Marfan, inicia-se
a partir do quarto mês, avançando lentamente pelos
intestinos e atingindo o cecum no quinto mês e o colon
no término da gestação.
A retenção do mecônio indica um estreitamento ou
itnperfuração do ânus.
69 — Ritmo cardíaco — Antes de descrevermos
o que se refere ao marginado, seja-nos licito fazer breve
relato da circulação feto-maternal, para que aquilatar
possamos das modificações sofridas pelo mecanismo
circulatório fetal, ao instalar-se, após o nascimento, a
circulação definitiva.
Circulação fetal — A onda sangüínea, partindo do
ventrículo esquerdo, por intermédio da aorta, espalha-se
através das artérias por toda a economia.
No entanto, parte da corrente sangüínea dirige-se
à placenta, através de duas artérias, nascidas da aorta
abdominal, e que são as artérias umbilicais.
A placenta, como sabemos, funciona como aparelho
digestivo e respiratório do feto. O sangue, provindo
deste, se enriquece, ao pôr-se em contato na trama
vascular da placenta com o sangue materno, de princípios nutritivos e oxigênio, libertando-se, por seu turno,
de gás carbônico. Ó retorno ao organismo do feto
do sangue depurado e enriquecido é feito pela veia
umbilical. Esta, antes de chegar ao fígado, divide-se
em dois ramos. Um deles, pelo canal venoso de Arâncio,
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lança-se na veia cava; o outro, no fígado, pela veia porta.
Chegado que foi à veia cava, o sangue nrterializado &
misturado ao sangue venoso, oriundo dos membros in*?,
feriores e da parte inferior do tronco, lança-se na aurícula
direita, conjuntamente com o sangue venoso, provindo
da cabeça e membros superiores. Da aurícula direita,
uma parte do sangue penetra no ventriculo direito ds
lançando-se na artéria pulmonar, através do canal ar
rial, atinge a aorta (em virtude do não funcionament
do pulmão); o restante da onda passa pelo buraco (
Botai para o ventrículo esquerdo e, deste, para a aor
Desaparecendo a circulação placentar à primeiri
inspiração, instala-se a circulação pulmonar, detcri
nando modificações da hidráulica circulatória e aí
rações outras, quais sejam: o fechamento do orifício
Botai; obliteração do canal arterial, que se transforma
em cordão fibroso; os vasos umbilicais ou se transforma
em um cordão fibroso (porção intra-abdominal), ou S
destacam mumificados (porção funicular).
O canal venoso de Arâncio transforma-se no liga
mento redondo do fígado.
Quando não se verificam essas alterações npoi
tadas, originam-se cardiopatias, das quais as mS
comuns têm como origem comunicações inter-auricular
e inter-ventriculares, persistência do canal arterial,
treitamento da artéria pulmonar etc., anomalias essa
que se apresentam isoladas ou associadas.
O ritmo cardíaco é, no recém-nascido, de 128 a 1por minuto, logo após o nascimento, abaixando depc
disso, às vezes, até 86 batimentos, volvendo a par
do segundo dia ao ritmo normal. Verifica-se, não rarC
oscilações para mais ou para menos de 8 a 10 pult;açõe%
cardíacas, sem que tenham essas oscilações significaçã4|
patológica, subordinadas que são ao desenvolvimen' 1
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•ncompleto do aparelho inibidor e à rapidez da contrati'MÜdade do miocárdio (Brüning).
A pressão arterial é, segundo Binet, de 5,5 para
a Máxima e 3,5 para a Mínima.
70 — Ritmo respiratório — A bem da verdade,
bom é que se diga não haver regularidade nos movimentos respiratórios do recém-nascido, sendo arritrnica,
portanto, a respiração, segundo informes colhidos
,'través de estudos de Gundobin.
Durante o sono, longas pausas lembram o tipo respiratório de Cheyne-Stokes, e apnéias passageiras velificam-se, a miúdo, quando chora.
A freqüência é de 48 a 69 movimentos respiratórios
cm vigília e de 32 a 38, quando dorme.
As trocas gasosas são, relativamente ao adulto,
mais intensas (quatro vezes maior), e o tipo respiratório
já se diferencia nas duas modalidades (abdominal e
costal) desde os primeiros meses.
71 — Vacinação preventiva antituberculosa —
O emprego do recurso preventivo contra a tuberculose,
que é o B. C. G. (bacilo de Calmette e Guérin), no
transcorrer de mais um quarto de século, granjeouIhe o consenso unânime dos pediatras de todo o mundo,
s
egundo se depreende das conclusões a que chegaram
üsiólogos e pediatras participantes dos últimos congressos internacionais realizados.
Empregada pela primeira vez em Paris, em 1922,
Por indicação de Calmette, é a vacina constituída de
bacilos vivos, de origem bovina, tornados avirulentos
Para todos os animais, mercê de 230 sucessivas culturas
io dilatado prazo de 13 anos em meio fortemente alça-
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lino, à base de bílis. Determina, a despeito disso,
formação de anticorpos, qual sucede com os bacilos
virulentos, sendo, alm disso, tóxico para os organismos
tuberculosos.
Emulsionada em solução glicério-dextrosada, com a
devida suspensão de grumos bacilares, consoante técnica
de rotina, é a vacina dosada em 200 milhões de germes,'
e devidamente envazada em frascos de 2 cc. com rolha,
de borracha.
Na primeira quinzena de vida é aplicada à cria
«per-os» a dose vacinante, 30 minutos antes de um.
das mamadas, e tuberculino-diagnósticos são levados a'..-.
efeito para a devida determinação da imunidade aos
3, 6 e 12 meses.
O B. C. G. é de emprego inócuo, facilitando até.
a peristalse intestinal, quando empregado nos primeiros
dias de vida.
Entre nós cabe à benemérita Fundação Atnulfo.
de Paiva o emprego de tão útil medida preventiva.

ALIMENTAÇÃO NATURAL
72 — Aleitamento materno. Suas vantagens.
«Nattira non facit salus» — LEIBNIZ.
Assunto passado em julgado, tem sido o mesmo
vazado, sob seus múltiplos aspectos, nos moldes vastos
da experimentação científica e da moral humana, razão
bastante para não dispensarmos ao tema o desenvolvi"
mento devido e, mais ainda, por não o permitir a
reza sintética do presente trabalho.

Abordemos, assim, de passagem, dos pontos altos
do tema, os itens mais condizentes com o que temos em
apreço.
Interessados, ao suprimirem a alimentação natural,
sem motivos fortes que a contraindiquem, invocam, entre
outros motivos, aliás fraquíssimos e improcedentes, a
similaridade dos aleitamentos natural e artificial, dada
a inocuidade do último, sob os auspícios dos métodos
preconizados pela pediatria moderna.
Todos aqueles que mourejam nesses misteres da
clínica e higiene infantis sabem perfeitamente o quanto
deixam a desejar esses métodos de alimentação artificial
por seus regimes padrões, ainda que sejam os mesmos
conduzidos por profissionais atentos e competentes.
A diversidade reacional das individualidades submetidas aos regimes clássicos constitui argumento negativo muita paucis às propaladas similaridades.
Considerada a questão sob esse ponto de vista,
pelos confrontos levados a efeito nos serviços clínicos
concorridos, verifica-se o quanto é inferior, no complexo
ou nas partes isoladas, sob os quais possa ser encarada,
a alimentação artificial.
As ocorrências de distúrbios digestivos se apresentam com tal freqüência que a atenção dos pediatras
não se desprenderá dos pormenores ao conjunto, quando
sob suas vistas se acharem lactantes de tenros dias,
privados da alimentação natural.
Dada a multiplicidade dos fatores que se lhes
antolham majorados, intrincados e de execução dificultosa, alimentá-los artificialmente constitui tarefa
árdua.
Aqueles, pois, que acrescidos encargos pesaram, e
que do assunto conhecem até nos seus íntimos refolhos,
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dão contrário testemunho à opinião dos observadores
descuidados, que, colocados na periferia da urdidura
de tão dificultoso problema, não lhe encontram tropeços.

Queremos dizer com isso que no período primeiro
da vida do homem, exposto este aos embates das reações
de adaptação, seu organismo tem no alimento materno
seu adequado e natural alimento.

Tirante casos isolados de transcorrer favorável, a
alimentação artificial cerca-se sempre de dificuldades
sem conta, subordinadas em parte a falhas no mecanismo elaborador da criança (que são mais comuns),
e, doutras feitas, da qualidade do alimento a ela fornecido.
Quanto às faculdades de elaboração, distúrbios
são verificados constantemente, mesmo em se tratando
de crianças normais; decorrem esses do graduar indevido dos regimes, repercutindo-se as transgressões
de maneira discreta ou violenta, dada a sensibilidade "•
da criança, de minguada defesa por essa época, ou,
então, ocasionados pela insuficiência de fermentes digestivos na elaboração de alimentos inadequados.
Isso posto, transpondo-se o assunto em debate à
criança de constituição patológica, de exíguas possibilidades digestivas, mercê de suas disposições mórbidas, o problema se apresenta eriçado de asperezas,
difíceis de serem vencidas, sucedendo-se majorações e^
decrescimentos das rações, substituições de regimes,
instituições de dietas, em suma, um tatear constante
numa obscuridade impenetrável, verdadeiro sorvedouro
de vidas e esperanças.
A função da lactação imposva às mães pelas leis
naturais constitui a sábia advertência que de jure a
emancipação fisiológica (seja-nos lícito assim dize-lo)
só deve finalizar quando o pequeno ser tiver capacidade
de elaborar, sem dificuldades, alimentos provindos
doutras fontes que não sejam as naturais (seio materno
ou de ama).

73 — Contraindicações — Embora nos inspire o
aleitamento materno a mais decidida simpatia, somos
íorçados a reconhecer que em determinados casos seu
uso deve ser prescrito.
Subordinam-se essas Contraindicações a doenças
maternas influenciadas malèficamente pela lactação; por
aquelas que se podem transmitir à criança pelo contágio
direto e, mais ainda, na vigência de distúrbios mentais
maternos, que inibem o instinto natural de apego ao
filho ou que danos possam causar-lhe nos desvarios
da agitação.
Entre as primeiras citam-se as cardiopatias dêscompensadas (para Peter toda e qualquer cardiopatia
constitui contraindicação ao aleitamento, o que parece
demasiado rigorismo), as doenças consuntivas (diabetes,
sindromes disenteriformes, nefropatias etc.); entre as
.segundas, as doenças infecciosas agudas (tifo, difteria,
varíola, sarampo etc.), a tuberculose aberta, septicemias
e, quanto aos últimos, as psicoses toxi-infecciosas, e?tado
de mal epiléptico (ataques subintrantes), estado de mal
coréico e todos os distúrbios cerebrais crônicos.
74 — Dificuldades na amamentação — De duas
fontes distintas dimanam essas dificuldades; umas atinentes ao próprio lactante, «que, débil, nevropata ou
portador de anomalias de conformação da cavidade
bucal, não pode sugar os seios ou então os suga mal»
(«Da hipogalactia no catamênio e seu tratamento,»
«Anais da Colônia de Psicopatas», 1930 — O. F.
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PINTO); outros inerentes ou a distúrbios da secreção
láctea (hipo e agalactia), ou mesmo a vícios de cor»-'
formação das mamilas.
Os débeis congênitos e prematuros, de ordinário, à
míngua de vitalidade, não têm capacidade bastante
para sugar os seios.
Em casos tais, convém retirar o leite materno pelos
meios já indicados e, como medida acauteladora da
regularização secretória, fazer um lactante normal e
mulá-la, levando-o aos seios pelo menos duas vezes j
nas 24 horas.
Os nevropatas, que recusam os seios, todas
(
vezes que a eles são levados para mamar, e que, se?
insistentemente solicitados para fazê-lo, choram convulsivamente, só se consegue vencer-lhes a repulsão
ministrando-lhes, pelo menos de duas em duas horas,
leite materno obtido pela ordenha manual ou instrumental.
A força de obstinação são vencidos, tendo as mães
para tanto o cuidado de, na hora aprazada, dar-lhes os
seios a sugar e só na vigência de choro intenso consentirem na ministração do leite mungido.
Os vícios de conformação da cavidade bucal que
constituem causa impedidora da sucção da mamils são:
o bacilo leporino complicado (o lábio leporino simples ;
é quase sempre compatível à sucção, quando o seio é <|
do tipo longo, das multíparas, normalmente conformado ,;»
quanto às mamilas) e as perfurações do véu do paladar.
As fissuras labiais dos portadores de sifilis inata,
a macroglossia dos mixedematosos, os abcessos sub»íi
linguais e tumores das glândulas sub-linguais, paralisias
faciais, glossites, gengivites, oidiose intensa, estomatites,
assim como também as obstruções nasais, dificultam ou
impedem mesmo a amamentação.
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Quanto às glândulas mamais, no que diz respeito
à sua atividade secretora, doenças, má conformação
e sensibilidade das mamilas, apresentam também embaraços ao aleitamento.
A secreção, como se disse algures, não se instala
de pronto em muitas oportunidades, (secreção tardia).
Principalmente nas nutrizes que interrompem o regime
de repouso nas maternidades, ao saírem dessas, ou nos
próprios lares (volta ao trabalho), têm decrescidas suas
secreções (hipogalactia), podendo faltar mesmo (agalactia), mau grado todas as tentativas para excitá-la,
em casos dados. Pinard refere que l % das puérperas
internadas nas maternidades são portadoras de agalactia, e Marfan adianta mais que em proporção maior
nas grandes cidades (10 %).
A má conformação das mamilas (planas, invert>'das,
hipertróficas etc.), ou de fluência imperfeita pelo seu
esvaziamento dificultoso (seios tensos), requerem providências no tocante à ordenha, pois não é fácil tarefa
para o lactante adaptar-se de pronto a essas anormalidades.
Para que esse acostume, faz-se preciso levá-lo ao
seio após a sucção instrumental, porquanto pela ação
mecânica reduzem-se sempre as referidas anormalidades
a um mínimo conciliável com a faculdade inata da
criança para sugar os seios.
As mastites, tanto intersticiais como parenquimatosas, constituem causa impedidora da amamentação,
sendo vedado o uso da glândula comprometida por todo
e qualquer processo inflamatório ou de supuração.
Em casos de bilateralidade do acometimento, instituir de pronto a alimentação mercenária (ama de leite)
ou artificial.
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As mulheres presas de nervosismo apresentam
hiperestesia das mamilas, o que lhes torna sumamente
molesto amamentar seus filhos. Esse distúrbio é às
vezes removido pelas aplicações quentes (compressas
d'água boricada), antes da amamentação; pelo uso das
pílulas de Meglin, podendo-se lançar mão também da
psicoterapia.

contrário, esbatimentos maiores ao nível das auréolas,
onde colorações diversas, indo desde o castanho claro
das brancas ao negro azeviche das africanas, são cotadas.
As veias, de ordinário a custo percebidas, desenham-se, nitidamente, túrgidas e azuladas (círculo
venoso de Haller) e os tubérculos de Montgomery,
hipertrofiados, dão às mamas as características dos seios
das gestantes: volumosos, pendentes, tensos, pesados e
pigmentados (a princípio mais claros, tirante os bicos)
e com as auréolas primitivas e secundárias, aparecendo
nessas últimas os tubérculos de Montgomery, constituídos de 12 a 20 saliências arredondadas, orifícios que
são das glândulas sebáceas aureolares, «que se modificam durante a gravidez, formando pequenas glândulas
mamais acessórias» (Anderódias).

As fissuras das mamilas são beneficamente influenciadas pelas aplicações do soluto de sulfato de
alumina, do borato de sódio ou de tanino a 2 %.
Quando, a despeito do tratamento preconizado, não cicatrizarem as rágades, aconselhadas são as mamijciras
(aparelhos de borracha de conformação idêntica à do
bico dos seios e a ele perfeitamente adaptáveis), constituindo essas meio profilático de grande valia das
infecções, que se processam quase sempre através dessas
soluções de continuidade.
75 — Leite humano — O círculo venoso de Haller,
desenhando-se na pele dos seios, dá indícios que na
intimidade das glândulas mamais trabalho intenso se
processa desde o término do primeiro trimestre da gestação.
Secreção láctea — As glândulas mamais, desde
então, demonstram sobejamente as modificações por
que passam para fazerem face à contingência fisiológic.i
da lactação.
Nota-se mesmo, perfunctòriamente, por essa época,
a um simples golpe de vista, essas modificações.
Os seios se avolumam, tornam-se mais pesados e
tensos; distendendo-se a pele, mercê do crescimento,
apresenta essa esmaedmentos de tom nas bases e, pelo

76 — Colostro — O colostro, líquido secretado
pelas glândulas mamais desde o momento em que se
processam as modificações dos seios, denunciadoras da
gravidez, é encontrado em quantidade mínima às primeiras atividades secretórias, não o sendo, porém, na
fase final da gestação, quando se apresenta majorado,
fluindo espontaneamente.
Tem como característico físico-químico reação
alcalina até alguns dias antes do parto, e, depois disso,
ligeiramente ácido, uma densidade variando entre 1.040
a 1.060, coagulando-se a 72°.
É de cor amarelo citrino e constituído de matérias
gordurosas, como elemento mais numeroso, e de pequenas quantidades de hidrocarbonados (lactose), protéicos (caseína) e de sais minerais.
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A expulsão do mecônio seria, para alguns autores,
facilitada, graças à ação taxativa que emprestam ao
colostro.
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decresccrem esses progressivamente do início da lactação até o quarto ou quinto mês da vida da criança.
O fato de o pequeno ser adquirir imunidade através
da alimentação natural, pelas propriedades específicas
por ela conferidas, constitui mais um forte argumento
a seu favor.

Estudos microscópicos, levados a efeito por Lcu.de,
evidenciaram:
a) gotículas de gordura, com predominância das
de menor tipo, encontradiças no leite;

77 — Leite. — O leite humano, líquido opaco, de
cor branca, amarelada ou branco azulada, quase sem
cheiro, de sabor algo adocicado, tem um pH médio
de 6,97, uma densidade variando de 1,026 a 1,036, o
ponto de ebulição a 100° e o de congelação de 0°'195
a 0°630.
Sua reação é anfotera ou ligeiramente alcalina.

b) corpúsculos do colostro, células esféricas designadas sob o nome de corpos granulosos; são constituídos
por granulações gordurosas, protoplasma gorduroso, um
núcleo, e envolvidos por uma membrana. Medem de
20 a 40 micromilímetros;
c) corpos semi-lunares ou em crescente, oriundos
da destruição dos corpúsculos do colostro;

Propriedades químicas — Na composição do leite,
qual sucede a todos os líquidos e tecidos orgânicos, a
água é elemento predominante (87 %).
Os outros elementos básicos são os protides (caseina, lacto-albumina e lactoglobulina), glucide (lactose), lipides (glicerides e colesterides), ácidos ammados
(triptofano, lisina, arginina, histidina), matérias extrativas (outras combinações azotadas, como, por exemplo,
corpos púricos etc.) e substâncias minerais (fosfatos de
cálcio, de sódio e de magnésio; cloretos de potássio,
magnésio e sódio; carbonates de sódio, cálcio, magnésio
e potássio),

d) leucócitos polinucleares, pouco numerosos na
gestação, abundantes após o parto, e que têm por missão
transportar as gotículas de gordura, a fim de que não
produzam estagnação láctea.
Uma vez estabelecida a secreção uniforme, desaparecem esses elementos por completo, o que se verifica a partir do terceiro dia do post-partum.
A riqueza em gordura do colostro corre por conta
da exiguidade secretória dos primeiros dias, daí a
significação fisiológica da composição do colostro: «fornecer à criança substâncias de maior valor calórico»
(Birk).

O fosfato tri-cálcio em parte se encontra em estado
coloidal e em suspensão.
Em proporções menores são encontrados ferro,
cobre, magnésio, traços de zinco, boro e silício.
O teor marcial, no decorrer da lactação, vai minguando, vindo a desaparecer depois do oitavo mês.

A quantidade secretada é de cerca de 30 g no
primeiro dia, 90 g no segundo e 200 g no terceiro.
Ainda como aditamento às particularidades do
colostro, referem os autores encerrar o mesmo ccrpos
imunizantes, em teor mais elevado que o leite, visto

.
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São esses os fermentos do leite: amilase, sacarificador do amilo; lipase, que tem a propriedade de desdobrar as gorduras e ácidos graxos em glicerina, e, além
desses, a peroxidase, alexina, uma isoaglutinina, uma
catalase e uma redutase (Exchaquet).
Contém as vitaminas A, B, C e D (essa ern pequena quantidade).
litro.

É isento de germes e fornece 680 calorias por

COMPOSIÇÃO MÉDIA DO LEITE DE MULHER,
POR LITRO
(Bimge e Blauberg)
Densidade
Água
Resíduos KÍCOS
Gorduras
Lactose
Azõto total
Matérias protéicas
Caseína
Lactolbumina e lactoglobulina
Sais
Cinzas totais
pH
Sais do leite de mulher, por litro:
Potássio (K 2 0)
Sódio (Na 2 0)
Cálcio (Ca 0)
Magnésio (Mg 0)
Oxido de ferro (Te 2 03)
Ácido fosfórico (P 2 05)
Fósforo orgânico
Cloro (C 1)
Sais insolúveis
Ácido cítrico

1,030
870 g
130 g
20-30-70
53-7/1 1,5- 3 i
13-11
6-10'
2- 8
1,5-2-3,6 g
1,4-2- 8
9,97
0,762
0,257
0,342
0,065
0,005
0,468
0,09
0,445
0,03

l
O exame microscópico do leite humano reveia. cor-,»
púsculos gordurosos de tamanhos variáveis, de 2 a
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20 micromilímetros, acolados aos quais notam-se crescentes de matéria protopiasmáíica, só encontradiços no
leite de mulher e que se não destroern pelo calor.
Pelo leite são eliminadas substâncias medicamentosas ingeridas pelas nutrizes (atropina, cloral, opiácios,
mercúrio, salicilatos, arsênico, antimônio etc.), assim
como também o álcool, tornando-se prudente ter-se
sempre em mente essa particularidade, a fim de serem
conjurados acidentes desagradáveis (influência nociva
sobre o lactante).
Como remate as questões por nós abordados, com
referência ao aleitamento natural, cumpre-nos salientar,
por proveitosas, as disciplinas traçadas pela puericultura nos modos de ser o mesmo conduzido e motivos
pelos quais se fundamenta.
As necessidades calóricas do lactante encontram no
valor energético do leite materno plena sacieclade,
quando condicionadas pelos indispensáveis fatores:
normalidade do lactante e harmonia lacto-secretora.
Frisando-se a premissa de que o quociente energético nas 12 primeiras semanas orça por uma centena
de calorias por dia e por quiio, daí até a 24° em 90, no
segundo semestre de vida, respectivamente, 80 e 70 calorias para os trimestres terceiro e quarto, e assim como
também que a cota de fornecimento de alimento natural no primeiro trimestre é de 150 g por dia e por
quilo, de 130 a HO g em condições idênticas no segundo trimestre, de 120 a 130 g no derradeiro semestre, chegamos à conclusão de que, fornecendo um
litro de leite 700 calorias, a criança fica a coberto, pelo
menos no tocante às suas necessidades calóricas, se
submetida ao regime da alimentação materna exclusiva.
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Dizemos quanto às necessidades calóricas, porquanto substâncias outras e, entre essas, vitaminas e
sais devem ser buscados noutras fontes (frutos, legumes etc.).
Infere-se, dos conhecimentos da bioquímica ie3ativos ao leite, encerrar este os materiais necessários às
células do organismo da criança, para que nas mesmas
a energia do crescimento tenha lugar, de acordo com
as características da morfologia e especificidade das
suas exigências quanto aos elementos biogênicos.
Assim é que, desde o protídio, elemento plasmador
por excelência, até às vitaminas, cuja influência no metabolismo geral já se vai tornando mais e mais conhecida, estão figurados, qualitativa e quantitativamente,
no leite da mulher.
O aparelhamento endócrino, intervindo na maquinaria complexiforme do metabolismo, reforça-o, sobremodo, nessa construtora fase da vida, cuja característica
biológica reside na hiperatividade protoplasmática, resultante de gastos energéticos majorados.
Com o correr dos tempos, as propriedades bioquímicas do leite sofrem modificações, perdendo certas
das suas características, empobrecendo-se de suas re: servas ou esgotando-as mesmo, carecendo como conduta substitutiva fornecer à criança os elementos deficientes (vitaminas A e B depositam-se no sistema
nervoso central, gorduras, fígado e músculos; vitamina C nas cápsulas suprarrenais).
Visando a conjurar distúrbios subsidiários do esgotamento das reservas, faz-se preciso fornecer à criança,
.a partir do quarto mês, como suplemento alimentar, sucos
de frutos e legumes, fontes que são de vitaminas e ferro.
Até o sexto mês deverá a criança ter regrada sua
alimentação, subordinada ao seguinte horário: primeira
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mamada às 6 horas da manhã e a última às 21 notas,
com intervalos de três horas, num total de seis mamadas nas 24 horas.
Impõe-se, como foi dito, a alimentação suplente a
partir do quarto mês (uma colher das de chá de caldo
de cenouras, duas vezes por dia, ou uma colher das
de sopa de caldo de laranjas sazonadas).
Como já dissemos, constitui prática aconselhável
ministrar rações líquidas aos lactantes, principalmente
nos dias demasiado quentes. Além de serem conjurados os inconvenientes do calor exagerado (intermecão), seriam também, evitados os transtornos nutritivos
ligados a distúrbios do metabolismo da água (dispepsias
estivais).
Entre as mamadas dá-se à criança de 25 a 30 gramas d'água fervida ou infuso fraco de chá da índia
Aos lactantes com tendência à prisão de ventre,
aconselhamos dar, no espaço longo que vai da última
à primeira mamada, água adocicada (água 30 g,
açúcar de primeira qualidade — uma colher das de
chá), previamente fervida; bastando quase sempie tal
conduta para regularizar a peristalse intestinal,
78 — Metabolismo — A condição szne-qua-non
do aproveitamento das proteínas é a sua transformação
em ácidos aminados, forma sob a qual são absorvidas.
Em chegando o leite ao estômago, o ácido clorídrico, combinando-se às albuminas, dá nascimento a
compostos albumino-clorídricos; a quimosina ou labfermento coagula a albumina insolúvel, que é a caseína,
dando lugar à formação do caseum.
O soro constituído de albuminas solúveis, que são
a lacto-albumina e a lacto-globulina, de sais minerais
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e de lactose passa rapidamente ao intestino através do
piloro.
O caseum, sob a ação da caseína do suco gástico,
converte-se em albumoses e peptonas, forma sob a
qual chegam ao intestino esses elementos proté;cos
derradeiramente destacados do coágulo, no mais das
vezes, 90 minutos após a passagem do soro, com seuá*
elementos integrantes, A oclusão pilórica decorre, como?
no ensina a fisiologia, da necessidade de ser neutrali»
zado o H. C. pelas secreções duodenais.
Contrações pilóricas cada três minutos de intervalai;
ern condições normais vão dando passagem às proteínas;
convertidas, sendo essas contrações diminuídas em se
tratando de hidrocarbonados e inversamente se se íratar
de gorduras.
No intestino, a tripsina, pelo mecanismo da hiclrólise, converte em polipeptidos e ácidos aminados a albu-.
mose e peptona com a colaboração da secretina converf
tida da prosecretina pelo H. Cl. trazido pelo soro, da,
enterocinase, que é uma diástase, e pela bílis; culmi-i
nando pela redução total em aminoácidos de todas as|;
moléculas albuminóides pela erepsina, fermento proteojfl
iítico, quando se dá então a absorção protéica.
Esses ácidos aminados, em número superior a vinte, i
são os que se seguem pela ordem de sua importância =*
— triptofano e lisina (que não existem no leite de vacara
glicocola alanina, ácido amino valeriânico, leucina, iso^
leucina, prolina, íenilamina, ácido glutarnínico, ácido
esparragínico, tirosina, cistina, arginina, valina e histi-';:
dina.
Alguns podem ser sintetizados pelo organismo ma,
certos deles devem ser buscados nos alimentos.

Mercê da lipase gástrica as gorduras do leite são
desdobradas em glicerina e ácidos graxos voláteis e ?ob
a forma abaixo chegam ao intestino:
a) de emulsão, sem ter sofrido transformação digestiva; b) englobada a pequena coágulos de caseína;
t ) em estado de ácidos livres e glicerina.
No intestino então, sob a influência da esteapsina,
cie parceria com a- ação saponificadora dos sais neutros
biliares constituídos de sódio, potássio e outros catuyaes,
as gorduras ainda não transformadas, assim como a
glicerina e ácidos graxos, combinando-se a bases alçalinas e alcalino-terrosas, transformam-se em sabões,
:;endo então absorvidas por intermédio das membranas
das vilosidades do intestino. A passagem para os
quilíferos das vilosidades, que, por intermédio do enduto torácico, as lança na circulação geral, dá-se depois
de, por síntese, serem transformados em gorduras
neutras.
Grande cópia de gorduras é rejeitada, donde a
presença de gorduras neutras, ácidos graxos livres, glicerina, sabões e ácidos biliares nos pontos mais baixos
do intestino.
O dissacarídio lactose, açúcar específico do leite,
que a glândula mamaria sintetisa da glicose, é hidrolisada na fase intestinal da digestão do leite por uma
enzima, também específica do suco entérico, a lactase,
que a fragmenta nos monossacarídeos glicose e galactose.
Absorvidas pela mucosa intestinal quando da tma
passagem da veia porta para as veias supra hepáticas,
o fígado as transforma em glicogênio, forma armazenável desse elemento energético, nas células hepáticas,
à disposição das necessidades orgânicas.
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O glicogênio, reversível, por catalise (graças à
ação de agentes enzimáticos quais as glicogenases), em
glicose, é cedido pelo fígado aos tecidos que o reclamam
para fins dinamogênicos. Outrossim age esse órgão
como verdadeira barreira, impedindo demasiada entrada
de açúcares provindos do intestino. Também músculos,
medula óssea, pele, vísceras, cérebro e leucócitos armazenam o glicogênio, sendo que os músculos, em pró*
porções bem elevadas.
As principais funções dos sais minerais na eco|í
nomia humana são em linhas gerais as que se seguem:
a) neutralizar os ácidos originados dos processos
modifiacdores dos alimentos nos trabalhos da digestão:
ácidos advindos do desdobramento de proteínas t
gorduras, das fermentações de hidrocarbonados per intervenção da flora microbiana, ácidos decorrentes do
metabolismo intermédio das albuminas e do ácido clorídrico do suco gástrico;
b) manter o equilíbrio osmótico;
c) regulamentação térmica;
d) metabolismo da águo;
e) calcificação do esqueleto;
/) multiplicação celular;
g) na incentivação do crescimento como elemento.':
plasmador;
h) no mecanismo da contração cardíaca;
i) regulação da neutralidade por intermédio dos
iones metálicos disponíveis.
Distribuindo-se por todos os tecidos orgânico, efl>
obediência a uma assimilação eletiva, são os que se
seguem os componentes minerais do organismo humano»

pela ordem das suas proporções: cálcio, fósforo, potássio, enxofre, cloro, sódio, magnésio, iodo, fluci,
ferro, bromo, alumínio e indícios de outros corpos,
O cálcio do leite encontra-se sob a forma de caseinogenato de cálcio (combinação orgânica), e fosfato de cálcio (cálcio inorgânico).
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79 — Alimentação binaria — Ao iniciar-se o segundo semestre, pode o lactante ter uma das mamadas
(por exemplo, a das 15 horas) substituída por um
mingau.
Aconselhamos o da seguinte fórmula, ao ser iniciada a alimentação binaria:
Leite
Água
Farinha de trigo, aveia ou arroz
Açúcar
Manteiga
Calorias

aa
100,0

aa
10,0
5,0
185

Adaptando-se a criança a esse gênero de alimentação, pode o leite ser empregado puro; convinclo, é
certo, seja o alimento bem cozido, a fim de que se
assegure a perfeita digestibilidade da farinha.
Aos sete meses, a mamada das 9 horas será substísuída por uma das sopas, cujas fórmulas damos aqui:
l. a Caldo de carne magra (carne, 200 g; água,
800 g; sal fino, 2 g; — ferver durante 40 minutos
coar), engrossado com cenouras (duas), abóbora bern
madura (50 g ) , batata inglesa ( u m a ) , espinafre (100 g),
bem cozidos, aproveitando-se o caldo da carne para tal
mister, a fim de que não sejam desperdiçadas as vitaminas e sais removidos nas águas das cocções, quando
são as mesmas inadvertidamente desprezadas.
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2." Leite, 100 g; caldo espesso de legumes (água,
250 g; legumes, 100 g; sal, 2,0 — ferver durante 20 minutos e passar por peneira); farinha, 15 g; açúcar, 10 g.
Aos oito meses, substitui-se a mamada das 18 horas
por uma mamadeira de leite de vaca (200 g ) , com
açúcar de cana de boa qualidade (10 g ) .
Aos oito meses substitue-se a mamada das 38 horas
por uma mamadeira de leite de vaca (200 grs.), com
açúcar de cana de boa qualidade (10 grs.).
Dos nove aos 12 meses, substituem-se as mamadas pelo leite de vaca, nas proporções acima mencionadas, podendo-se acrescentar manteiga na proporção
de 2,5 %.

ama, que, na opinião de Birk, constitui ura dos mais
preciosos informes sobre sua capacidade de amamentar.
Uma vez admitida, sua permanência será ditada pe^o
desenvolvimento da criança, sem o sacrifício, é claro,
daquele que lhe é naturalmente subsidiário, seu fiihinho.
Marfan confere especial importância, na apreciação
das condições da escolha da ama, à idade, origem desta
(campo ou cidade), profissão (doméstica ou operária),
idade do leite e multiparidade.

80 — Alimentação mercenária — Quando qualquer dos fatores enumerados nas contraindicações do
aleitamento materno privam o recém-nascido do seu
natural alimento, tem esse no leite de ama o mais ^<dequado e racional substituto,
Oferece, entretanto, o aleitamento mercenário riscos
e inconvenientes. Contam-se esses pelas doenças infecciosas da ama (sifilis, tuberculose), produção glandular deficiente (hipogalactia) e psicopatias constitucionais (perversões sexuais), convindo que a admissão
da ama só se verifique após meticuloso exame médico.
Consta esse, além do exame geral da candidata
(inspeção geral, pesagem, exame dos cabelos e couro
cabeludo, boca, faringe, pele), dos exames clínicos;
dos de laboratório (reação de Wassermann, pesquisa
dos cocos de Neisser, pesquisa de glicose e albumina
urinaria provas da' produção das glândulas mamais e
valor alimentício do leite; radioscopia e pesquisa de
taras hereditárias; do indispensável exame do filho da

81 - - Curva ponderai — Mesmo na vigência da
alimentação natural, regularmente conduzida, é imprescindível a pesagem semanal da criança, para que possamos ajuizar do seu desenvolvimento.
Dos fatores apontados pela pediatria, para a apreciação da higidez do lactante, a pesagem é ainda o
elemento que melhores informes proporciona.
A ascensão ritmada da curva ponderai, obedecendo
aos ditames da fisiologia, faz-se numa progressão aritmética, cuja razão é de 25 gramas diárias no primeiro
semestre; interrompendo-se daí por diante esse progredir harmônico pela interpelação de quantidades em
variações de 15 a 20 gramas diárias, o que empre.sta a
linha de ascensão irregularidades destacadas.
Modificações de ritmo da curva ponderai, caracterizadas pela tendência dessa a flexões amiudadas, traem,
no mais das vezes, anormalidades subordinadas umas
à hipogalactia materna, outras a deficiências elaboradoras do organismo da criança.
Quando tal sucede, convém sejam mais freqüentes
as pesadas, para os devidos esclarecimentos dos fatores
determinantes.
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82 — Alimentação artificial.
«C'est touí un art difficile que d'élever un enfant
sans lê secóurs d'un sein maternel» — GUERIOT.
Quando, compelidos pelas circunstâncias, formos
levados a indicar a alimentação artificial, tomemos
desde logo para o bom êxito da mesma, medidas acauteladoras contra os desmandos e imprudências dos pais,
atentos sempre às abusões do empirismo e conselhos
dos mal avisados.
Estabelecer destarte a necessidade de amiudadas
visitas dos lactantes aos serviços médicos competentes
para os efeitos da pesagem, que é, incontestàvelmente,
conduta mais adequada para a avaliação do desenvolvimento da criança e, como maneira de ser mais favorável à retentiva, ensinar às mães, fazendo com essas
os regimes preconizados para seus filhinhos.
Assim sendo, as transgressões e inadaptações dos
regimes manifestam-se ao médico a tempo de serem
devidamente corrigidos.
O aleitamento artificial, bom é que se diga, constitui ainda na hora atual científica um dos mais difíceis
problemas da nutrição infantil, mau grado os avanços
da técnica da alimentação e dos conhecimentos básicos
da bioquímica.
A flagrante disparidade que se verifica nos dados
referentes à mortalidade infantil entre as crianças ali-.
mentadas ao seio e aqueloutras artificialmente alimentadas dispensa comentários, se atentarmos para a clareza
dos dados referentes ao assunto. ( l )
Múltiplas têm sido as hipóteses aventadas para
explicar insucessos e, dentre muitas, a da natureza hete( l ) Mortalidade infantil.
Crianças artificialmente alimentadas 9-i,59%; crianças alimentadas ao seio 5,41%.
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róloga do leite de vaca com a disparidade das cotas
^rotéicas e decorrente disso menor digestabilidacle da
caseina: alta percentagem de ácidos graxos inferiores,
numa proporção 11 vezes maior, assim como também
dos sais minerais, bem mais abundantes todos eles, à
exceção do ferro, e de hidrocarbonados de desdobramento mais demorado. Seguem-se, corolários, as da
insuficiência dos sucos digestivos, desmineralização por
balanços negativos dos sais minerais, mercê da hiperacidez de transtornos nutritivos, desequilíbrio osmótico
por alteração do metabolismo mineral etc.
Mas, para que restringidos fiquem a percentagem
condizente com a perfeita assistência médica os casos
negativos, tenhamos corno paradigma os princípios básicos esboçados por Martagão Gesteira ( 2 ) , autoridade
inconteste na matéria, para que possamos atingir os
fins colimados.
83 — Lezfe de vaca — O leite de vaca, mais vulgar
e encontradiço que os dos outros animais (égua, jumenta, cabra), é, por via disso, o mais escolhido.
É lastimável não possuirmos ainda estábulos modelos, quais os existentes nas grandes cidades européias (notadamente nas dos Países-Baixos, Suíça e
(2) «1.° Que o alimento artificial cubra quantitativamente,
de modo amplo e satisfatório, todas as necessidades energéticas e
plásticas da criança.
2,° Que o alimento artificial encerre todas as substâncias
fundamentais que se fazem necessárias â nutrição e ao crescimento.
3." Que na composição do alimento, as substâncias essenciais
guardem entre si uma correlação determinada.
4." Que o alimento encerre uma alta cota de vitaminas.
5.° Que se tenha bem em mente não ter o alimento por fim
obter fezes normais, mas sim condicionar uma nutrição perfeita,
cujo índice melhor é a alta imunidade, e assegurar um crescimento
regular».
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Alemanha) e norte-americanas, onde expõem à venda
um produto isento de germes.
Os animais ficam abrigados em cocheiras asseadas, recebem alimentação balanceada e têm assistência
diária do veterinário. Saudáveis que são, (submetidos
a esmerada mungidura, porquanto úberes dos animais
e mãos dos ordenhadores são cuidadosamente lavados),
vestes e calçados dos tratadores devidamente esterilizados, rejeitados os primeiros jatos da ordenha, colhido
em frascos esterilizados e fechados imediatamente com
rolhas parafinadas e esterilizadas, o leite desses oferecido à venda é por todos os títulos de boa qualidade,
isto é, isento de germes, e de alto valor alimentar, o que
dispensa cuidados especiais de esterilização, que tantas
alterações determina nesse alimento.
«O aquecimento do leite diminui seu grau natural
de acidez, precipita os fosfatos alcalino-terrosos, o
fosfato tri-cálcio e retarda o processo de coagulação
da caseina. A temperatura de 50" centígrados é bastante para separar a caseina de suas bases. A 60° centígrados destroem-se os fermentes e os corpos imunizadores (amboceptores)» BIRK.
Impondo-se o aquecimento como medida acauíeladora do leite de procedência duvidosa, além dos inconvenientes muito grandes da alimentação artificial,
acrescentem-se aqueles decorrentes dos processos dd
conservação !
«O leite cru, com suas albuminas, gorduras e saia
em estado natural, é facilmente digerível, para o que
concorrem os fermentes próprios, ou enzimas, de que
dispõe. Cozido, sofre uma série de alterações, explicadas diversamente, mas constatadas em fatos» AFRÂNÍO
PEIXOTO.

Tem o leite de vaca como características bioquímicas um pH entre 6,35 e 6,85 (algo mais ácido do
que o leite humano), uma densidade variando de l .028
a l .032, sendo o ponto de ebulição de 100 a 101° centígrados ( 1 ) .
Em análises levadas a efeito no leite de vaca, encontrou Kõnig as seguintes cifras:
Caseina Albaminci
Água
Peso esp.
Taxas
Mínimo
Pviáximo
Média . . .

Máximo
Média

1,0264
1,0368
1,0313
Matérias
azotadas
2,07
6,40
3,39

80,32 %
90,22 %
57,27 %
Matérias
gord.
1,48%
6,47%
3,68 %

Lactose

Gíobulina
0,23 %
1.61 %
0,5! %
Cinzus

3,23 %
5,68%
4,94 %

0.50 %
1,45%
0,72 %

1,91%
4,65%
O Q -3 O/
/,OJ> /0

A composição do leite oferece modificações subordinadas aos seguintes fatores: gênero de alimentação
das vacas, raça, natureza das pastagens, condições de
vida (estábulo ou campo, repouso ou trabalho).
As matérias albuminóides são constituídas pela
caseina (insoiúvel), lactaíbumina e lactoglobulina (solúveis).
A lactose encontradiça em menores proporções que
no leite humano e as gorduras em proporções iguais.
As gorduras do leite de vaca são constituídas especialmente pela trioleina e tripalmitina e de pequenas
( l ) Pelo aquecimento, atingindo o líquido a temperatura
de 80°, a densa película de protídios formada impede o escoamento
dos gases, ocasionando a subida do leite. Faz-se mister, para
que se dê a ebulição, afastar essa película, mexendo-se contiuuadamcnte a massa liquida até a fervura.
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quantidades de maristina, estearina, laurina, araquina,
dihidroxiesíearina, butirina e caprina (Cameron).
As proporções de lecitina e colesterina são, respectivamente, de 0,06 % e 0,015 %.
As substâncias minerais encontram-se nas proporções abaixo: potássio (K 20) — 1,885; cálcio (C- 0)
— 1,720; sódio (Na 20) — 0,465; magnésio (Mg 0)
— 0,205; cloro 0,82; ácido fosfórico (P 205) — 2,251}
ferro 0,239, e, em menores proporções, cobre, manganês,
zinco, iodo, flúor e boro.
Contém as vitaminas A e B (abundantes), C (na
vigência das pastagens virentes), D, em quantidades
apreciáveis com o uso das forragens secas e no verão.
A reação é anfotérica e fornece em média 660 calorias por litro.
Relativamente aos ácidos graxos voláteis, são
encontrados em proporções bem maiores que no leite
humano (quatro vezes mais, segundo Bessau).
Quanto aos ácidos aminados, encontram-se êbses,
consoante Langstein e Meyer, nas quantidades seguintes: glicócola 0,01 %, alanina 0,9 %, ácido amonovaleriãnico l %, leucina 10,5 %, prolina 3,1 %, fenilamina 3,2%, ácido glutamínico \\%, ácido esparracjinico 1,2 %, tirosina 4,5 %,
Infere-se daí que a proporção desses ácidos aminados é maior no leite de vaca (mais 11,60%), tornando-se, mercê disso, mais dificultosa sua absorção
(V. Jordana).
Devido à penetração de germens pelos canais g-ilactóforos, mesmo na ausência de processos inflamatórios ou stipurativos das mamas, encontram-se, no ato
da ordenha, cerca de 230 germes por cc., de acordo
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com as pesquisas de Bockhout e Vries (AFRÂNio,
«Higiene», pág. 209).
No envasamento, no entanto, pelos processos grosseiros da mungidura, esses números se majoram grandemente, encontrando-se, em média, por cc., de 5 a 18
milhões de germes, saprófitos ou patogênicos, nesse
elemento básico da alimentação infantil, ao ser oferecido
à venda.
Entre os saprófitos contam-se os agentes da fermentação láctica, fermentes da caseina, da fermentação
butírica, micróbios croniógenos etc. Quanto aos patogênicos, o da escarlatina, difteria (ordenhadores portadores de germes); os comunicados ao leite pelas iuamas
contaminadas por matérias excrementícias (b. coli, b.
foecalis alcaligenes etc.); contaminação alimentar (b.
lactimorbi) e provindos do próprio animal (micrococo
melitense, b. da tuberculose bovina).
Os bacilos esporulados (b. subtilis, b. mesentericus)
não são destruídos pela ebulição.
As análises revelam de 0,17 a 0,18 % de ácido
cítrico, assim como também produtos dializados do
plasma sangüíneo (uréia, creatinina, ácido úrico e sulfocianetos). Para Cameron, as vitaminas do leite devem
ser incluídas nesse grupo.
O exame ultramicroscópico do leite de vaca revela
dois agrupamentos distintos: volumosos e pequenos;
os primeiros formados pelas gorduras e os segundos
de caseina coloidal.
Diferencia-se microscòpicamente do leite humano
pelas formações uniformes desse último, constituídas
quase exclusivamente de gorduras.
Para Spolverini a diferença do aspecto microscópico é resultante das condições coloidais distintas

EXCERTOS DE PUERICULTURA

176

177

OTÁVIO F. DA SILVA PINTO

entre os dois leites, bastando, para estabelecer similaridade, adicionar goma ao leite de vaca, dispersando-sea caseína ern coalhos pequenos quais os do leite humano.
Valeu-se Spolverini desses conhecimentos para favorecer a melhor digestibilidade do leite de vaca, na
alimentação artifical.
84 — Esterilização do leite — Repositório de
germes, dadas as facilidades de contaminação, como
também por serem ainda precárias em nosso meio as,
condições da ordenha, torna-se indispensável a esterilização do leite antes de ministrá-lo à criança.
Lança-se mão dos métodos preconizados para tal
fim, quais sejam: a pasteurização, ebulição, tindalização,
autoclavagem e o aquecimento a banho-maria a 100°.
A pasteurização é caracterizada pelo resfriamento
brusco do leite após aquecimento a 75 ou 80° («té a
formação da película de caseina), durante trinta minutos.
Esse processo, que tantas vantagens oferece, porquanto todos os germes não esporulados são destruídos
e conservadas todas as propriedades bioquímicas do
leite, apresenta o inconveniente de não exterminar os
fermentos esporulados da caseina.
É o processo de «esterilização» aconselhado para
o leite de proveniência conhecida, de rigorosa ordenha,
imediata entrega ao consumidor e de animais saudáveis.
A ebulição é o rotineiro processo de esterilização e';;:
ainda o mais espalhado hodiernamente em todo o mundo,
consistindo no aquecimento do leite até a ebulição
(100 a 101°), mantendo-se a fervura durante cinco
minutos. De técnica banalíssima, apresenta no entanto
a desvantagem de determinar alterações dos albuminóides e destruição dos fermentos do leite.

A tindalização é a esterilização pelo calor descontínuo, preconizado por John Tyndall, e que consiste no
aquecimento a 70° por cinco vezes ou a 100° por três
vezes, com as interrupções devidas para que o resfriamento se processe.
As qualidades biológicas do leite são conservadas,
tornando-se porém demasiado demorada a obtenção da
esterilização.
A autoclavagem, esterilização obtida sob pressão
(autoclave) a 110 ou 115° durante 15 a 20 minutos, é
o mais rigoroso processo quanto à extinção da flora
bacteriana, porém o mais nocivo quanto às alteiações
sofridas pelo leite.
O método de Soxhlet consiste na esterilização simultânea da ração diária, repartida em frascos correspondentes ao número de mamadas e colocado-, em
marmita especial para banho-maria. O aparelho de.
Soxhlet consiste em um recipiente, que nada mais é que
uma panela, no interior da qual é colocado um como que
galheteiro, com a capacidade para dez frascos, de 120 a
175 gramas. Esses frascos são arrolhados com obturadores de borracha denominados «obturadores, de
Stultz», que se justapõem à boca dos frascos, recalcados mercê da pressão externa após escape do vapor
da fervura, determinando o vácuo no interior dos frascos., Deprimem-se os obturados, servindo essa particularidade de prova bastante de que os frascos se encontram hermèticamente fechados.
Distribuída a ração nos frascos dos galheteiros ou
porta-vidros, coloca-se água na marmita até atingir a
metade do recipiente e leva-se ao fogo onde permanecerá até vinte minutos depois que a ebulição se verifique, retirando-se então da marmita o porta-frascos
que será colocado em lugar arejado.
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O método que acabamos de descrever é, dentre
todos, o que melhor preenche os fins a que se destina,
porquanto evita contaminações, por se conservarem o-i
frascos hermèticamente fechados, previne as reproduções microbianas pelo brusco resfriamento após a fei1vura, assegura a conservação da menos estável das
vitaminas, que é como sabemos o fator anti-escorbútico,
destruída facilmente pelos aquecimentos repetidos e
garante pelo aquecimento rápido a digestibilidade do
leite.

cessidades fisiológicas da criança, como impedir também as transgressões quantitativas, mercê das diferenças
bioquímicas entre os leites humano e de vaca, mais rico
esse, como sabemos, de substâncias anabólicas.
Como diluição signifique também empobrecimento,
deve tal coisa ser conjurada pela adição ao alimento
das substâncias minguadas, por via dessas operações
adaptadoras.
Sobrepujando o leite de vaca o leite de mulher de
protéicos, fósforo e cálcio, mais rico, entanto, esse üt.imo,
de hidrocarbonados, elemento destacadamente energético, por força das diluições o valor calórico do leite
de faca ficaria muito reduzido, donde a necessidade da
adição de hidrocarbonados nas doses precisas.
Os experimentos de Spuíverini, a que fizemos
referência, demonstraram as vantagens advindas com
a adição de mucilagem nas diluições do leite.
A modificação do quimismo deste, tornado scluto
coloidal, dadas as qualidades inerentes à goma, de que
é rica a mucilagem, garante perfeita digestibilidade
da sua caseina, razão bastante para lançarmos mão
das mucilagens nas diluições do leite.
Entre os cereais mais usados para a feitura das
mucilagens citam-se: o arroz, a cevada, o trigo, o
milho, a aveia etc.
As mucilagens de arroz e cevada são constipantes
(sendo essa última pouco usada, dado o amargot que
empresta às soluções); a de aveia é algo laxante, donde
majorar-se, no mais das vezes, a cota de sacarose
para as primeiras dessas mueilagens e reduzir-se pelo
contrário, para as segundas.
O teor elevado de arroz para a fórmula de mucilagem, preconizada por Bessau ( 1 0 % ) , determina a

85 — Os vasilhames e demais utensílios de que
se lança mão para os misteres da alimentação artificial
(mamadeiras, bicos de mamadeiras, leiteiras, passadoies
etc.) requerem asseio rigoroso.
Antes da desinfecção, esses utensílios serão desembaraçados de resíduos alimentares acaso existentes,
por intermédio de escovas apropriadas, e lavados com
água morna, adicionada de sal de cozinha ou de bicarbonato de sódio a l %.
O uso de pinça para apreensão dos bicos de mamadeira e rolhas obturadoras constitui prática recomendável pelos perigos comuníssimos de contaminação
desses objetos por intermédio das mãos nem sempre
limpas das pessoas encarregadas de fazê-lo.
Conquanto o ideal fosse a estirilização (autoclave
a 115° durante 20 minutos), tão-somente realizável nos
lactários ou nas clínicas bem aparelhadas, usa-se geralmente a fervura, que bem conduzida (remoção prévia
de resíduos alimentares e aquecimento a 101° durante
vinte minutos) concede desinfecção razoável.
86 —• As diluições do leite de vaca na prática
pediátrica têm como significado exato adaptá-lo às ne-
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solidificação desse alimento, o que o levou a modificar
a primitiva fórmula para uma concentração que garanta
fluidez permanente (a 4 %).
A técnica de preparo das mucilagens é banal.
Ferver o cereal escolhido durante hora e meia,
passando por peneira a rnucilagem, completando-se com
água fervida a quantidade de líquido evaporado. A fórmula modificada por Bessau é a seguinte: cereal (aveia
mondada, aveia em flocos, arroz, cevadinha, cevada
moída etc.), 30 a 40 g, sal de cozinha, 5 g, água,
1.000 g.
O leite a ser empregado nas diluições deve ser cru,
pelos inconvenientes já sabidos das fervuras prolongadas (destruição da vitamina C). Feita a diluição e
adicionada a sacarose, a mistura será esterilizada no
aparelho de Soxhlet, consoante a técnica já descrita.
A diluição que melhores resultados fornece c a
de partes iguais leite -|- mucilagem, com as decidas
correções aventadas, por constituírem o fruto da experiência de notáveis pediatras, notadamente da escola
tedesca.
87 -— Técnica da alimentação artificial — Mais
consentâneo com a prática é o racionamento estribado
nos fundamentos do quociente energético e tempo da
digestão gástrica, razão forte para não se derprezar na ,
execução da alimentação artificial esses postulados da
bioquímica.
A regra de Budin, incontestàvelmente melhor guia
nesses misteres, é aplicada de acordo com as correções
que se fazem precisas.
Isso posto, receberá o lactante como ração de leite
de vaca um décimo do seu peso, devendo a ração líquida.
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total corresponder a um sexto do seu peso, constituída
essa pelas diluições usuais a que deve ser submetido
o leite.
A digestão gástrica, por sua vez, protraída em virtude das dificuldades dos sucos digestivos em elaborar
proteínas heterogênicas, marca um maior espaçamento
entre as mamadas.
A estrutura, pois, do mecanismo da alimentação
artificial deve ser feita por intermédio desses dois princípios bioquímicos, ampliados ou reduzidos sob os imperativos da tolerância individual, nos afãs da adaptação.
Qual sucede na alimentação natural, deve a criança
permanecer 24 horas sem ingerir alimentos, a não ser
água fervida, quando o uso dessa se fizer preciso (choro
intenso, inquietação, calor estivai etc.).
Transcorridas as 24 horas de abstinência, passará
a criança a receber uma mamadeira de leite de vaca
diluído ao terço, adoçado com sacarose (leite de vaca,
10 g; água fervida, 20 g; açúcar de cana, uma colher
das de café), de quatro em quatro horas, num total
de cinco mamadas nas 24 horas.
A pequena capacidade gástrica do recém-nascido
não lhe permite ingerir grande quantidade de alimentos
nos primeiros dias, razão pela qual nem sempre mama
todo o conteúdo do frasco.
Às majorações, de acordo com a prática, serão
ditadas pelo apetite da criança; choro que surge quando
esgotada a mamadeira significa solicitação de mais
alimento. Esse pode ser majorado diariamente de
10 gramas para cada mamadeira, até completar o
bebê sua primeira semana de vida, não devendo ser
ultrapassada a de 100,0 até o fim da 4.a semana. Daí
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até completar a criança um ano podemos lançar ;p.ão
do regime que se segue, padronizado por nós na Pupileira Heitor Péres, da Colônia Juliano Moreira.
Do início do 2.° mês ao término do 4.° mês: Leite
•— Cálcio ao ]/2- daí até o fim do 6.° mês: Leite — Cálcio
2/3 e caldo de frutas 30,0. Do início do 7.° m£s ao
fim do 8.° mês -— sopa de legumes l, Leite — Cálcio 2/3'
(5 vezes) caldo de frutas 50,0. Do 9.° mês até l ano
— Leite — Cálcio (4 vezes) sopa de legumes ( 2 ) t
banana amassada ( 1 ) com biscoito Maria (2) e caldo
de frutas 50,0. A partir do 1.° ano substituímos a
sopa de legumes por uma refeição de caldo de feijão
com puréia de batata ou angu de milho com molho
de tomates e as refeições com carne (três vezes na
semana), ovo (J/2 gema duas vezes na semana) e
miolos (uma vez) são dados regularmente.
Pela oportunidade que se nos oferece, apresentamos
o cardápio semanal, que, com pequenas variantes, é oferecido às crianças, filhos de psicopatas, nascidos na
Colônia Juliano Moreira e internadas na sua Pupileira.
Segundas-feiras:
Almoço

Caldo espesso de feijão
,
Arroz cozido
«Ragout» de vitela com legumes
2 bananas assadas.

Jantar:
Talhàrim com molho de tomate
. «Panaché» de legumes
Miolos à milanesa
Geléia de frutas.

Terças-feiras:
Almoço =
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Polenta com molho de tomates
Bifes de caçarola com batata inglesa
Puréia de espinafre com Y2 gema
Salada de frutas.

Jantar:
Sopa mineira (legumes e feijão)
Peixe fresco cozido, 50,0
Puréia de batata
Doce de bananas.
Quartas-feiras:
Almoço = Papa de fígado
Puréia de ervilhas
Bolo de legumes
Mamão.
Jantar:
Caldo espesso de feijão
Arroz com frango
Puréia de espinafres
Marmelada.
Quintas-feiras:
Almoço — Miolos com molho de tomates
Puréia de batatas com queijo ralado
Salada de cenouras e beterraba
Bananas assadas.
Jantar:
Sopa de massas
«Ragcut» de vitelas
Arroz
Bananada.
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Sextas-feiras:
Almoço

Peixe fresco cozido
Pirão de batatas
Caldo espesso de feijão
Frutas.

Jantar:
Sopa de aveia
Galinha ensopada com batatas
Bolo de legumes
Geléia de frutas.
Sábados:
Almoço

Ovos mexidos
Arroz
Bolinhos de carne
Bananas assadas.

Jantar:
Sopa de ervilhas secas
Frango com legumes
Marmelada.
Domingos:
Almoço

Ravióli
Xuxu com molho branco
Salada de legumes cozidos
Doce de leite.

185

88 — Leite-Cálcio — Consoante ficou dito, vimos
empregando com real sucesso na Pupileira Heitor Péres,
da Colônia Juliano Moreira, a nosso cargo, o LeiteCálcio de Moll, modificado por Martagão Gesteira,
nas diluições ao 1/2 e 2/3.
O Leite-cálcio citratado é de perfeita tolerOnda,
notadamente se preparado todas as vezes em que for
dado à criança.
A caseina finamente coagulada é de fácil digestão,
corrigindo o emprego desse regime transtornos nutritivos que se protraiam de há muito, graças à ação curativa do caseinato de cálcio, tão bem salientado por
Finkelstein.
Damos aqui, resumidamente, as diluições que
usamos, com a correção aventada pelo Professor Gesteira :
Solução ao J/2 = Leite integral 500,0 —• Mucildgem
de arroz a 3 % 500,0 — Açúcar 40,0 - - Lactato de
cálcio 2,0 — Citrato de sódio 0,50.
Solução a 2/3 = Leite integral 750,0 — Mucilagem
a 3 % 250,0 — Açúcar 50,0 -- Lactato de cálck/2,0
e Citrato de sódio 0,50.
A solução ao ]/2 fornece 550 calorias por litro e
a 2/3 700 calorias.
Convém sejam avisadas as mães da particularidade da dispersão da caseina, pois muitas delas deixam
de dar o alimento às crianças com receio de que esteja
o mesmo estragado.

Jantar:
Canja de frango
Inhoques
Marmelada.
Pela manhã é servido café com leite e pão com
manteiga e às 15 horas l copo de leite com Vitamirim.

89 — Cuidados com os prematuros e débeis congênitos — Os prematuros e débeis congênitos carecem
de alimentação suficiente e adequada às suas precárias
condições tróficas.
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Tendendo ambos, prematuros e débeis, a desvios
térmicos para menos, mercê das desproporções que
notam nesses indivíduos entre o peso e a super fiei
cutânea, terá o pediatra em mira garantir a monotermia,
lançando mão para tanto de aparelhos tremógenos •'«
de ração alimentar, que garanta o fornecimento das
calorias precisas.
Como processo rudimentar de aquecimento, botija;
cheias d'água quente, hermèticamente fechadas, a fini
de serem evitados acidentes (queimaduras), constituem
meio satisfatório para tal fim, apresentando, é certo, õ
inconveniente de se fazer preciso, pelo resfriamento,
renovar a água de quando em vez.
Nas maternidades e casas de saúde, modernos
aparelhos termóforos (incubadeiras ou caixas aquecedoras) tornam mais fácil esse encargo, confiado que é
a pessoal habilitado e vigilante.
Quando não forem precárias as condições de taúde
do prematuro, compatíveis, portanto, com sua permanência no lar, necessário se torna poupar-lhe desperdícios coléricos, qual sucede nos constantes desnudamentos nos atos de mudança de roupas para o banho,
trocas de fraldas etc.
Os banhos são desaconselhados enquanto a temperatura não se tornar uniforme (monotérrnica), rcnovando-se apenas o «curativo» do cordão.
As trocas de fraldas molhadas serão efetuada
sem desaconchegar a criança das fontes de calor (sacos
d'água quente, botijas etc.), preservando-se, assim,
de resfriamentos, sempre prejudiciais.
Prematuros, cujos pesos oscilem entre l . 500 Q
l . 800 gramas, por via de regra, não conseguem sugar
os seios, tornando-se preciso a ordenha instrumental
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(levada a efeito até o esgotamento das mamas) para
alimentá-los.
A nutriz cujo filho prematuro seja capaz de exercer
a sucção mamaria sem grande esforço, deve amamentar
o filho de uma ama, de idade superior a dois meses:
alimentando essa, por seu turno, o prematuro, até que
a secreção láctea materna tenha a pujança bastante para
garantir apojadura plena e suficiente às necessidades
da criança.
90 — Mistura butiro-farinácea — Para os prematuros e débeis congênitos, o regime marginado, de autoria
de Czerny e Kleinschmidt, é, no mais, das vezes, auxiliar
prestimoso.
Alimento rico em gorduras, isento de elementos
ácidos nocivos, agentes como sabemos de contumazes
distúrbios gastro-intestinais na infância, constitui esse
diluidor do leite de vaca fonte energética inestimáve)
para essas crianças, assim como também alimento mais
facilmente digerível, em virtude da dextrinização da
farinha.
A fusão prévia da manteiga e o aquecimento desta
até o desprendimento dos ácidos graxos inferiores; a
incorporação da farinha e sua devida cocção, facilmente
percebida quando a mistura apresentar o aspecto de
tnassa castanho claro e homogêneo, são indícios de que
o desiderato dos criadores do método ficou assegurado.
Completa-se então a feitura pela adição da água
açucarada.
Crianças de menos de 3 quilos usarão a diluição:
2/3 da mistura e 1/3 do leite ou leitelho, e as de mais
de 3 quilos, ao Y2.
À fórmula: manteiga e farinha de trigo aa 70,0,
açúcar 50,0, água l litro, fornece 1.080 calorias.
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Há quem empregue açúcar nutritivo e menor porção
de farinha.
91 — Os leites ácidos têm ainda largo emprego
nos dias que correm, notadamente nos Estados Unidos
da América, onde inúmeros são seus adeptos.
São melhor tolerados pelas crianças portadoras de
hipoacidez gástrica e, quando desgordurados, pelos
diatésicos exudativos.
Como agentes acidificadores, empregam-se em dietética infantil os ácidos láctico e cítrico, na proporção
de 0,50 %, podendo ainda ser usado com maior proveito o suco de limão, por encerrar esse apreciável
dose de vitaminas, de que tanto carecem as crianças
artificialmente alimentadas.
A técnica de preparo dos leites ácidos é de extrema facilidade. Após fervura do leite fresco, engrossado ou não com farinha e adoçado com açúcar
de cana ou nutritivo, juntar o ácido escolhido ou suco
de limão, aos poucos e sob agitação contínua do leite,
com um bastão de vidro ou colher de pau.
O leitelho fresco é obtido pela adição ao leite cru
e fresco de um pouco de fermento láctico do comércio,
de comprovada atividade, ou ainda, de 50 cc. de coalhada fresca. Desgordurar previamente o leite é boa
prática, principalmente se se destinar o alimento a fins
dietéticos.
Quando se tem o cuidado de utilizar leite fresco
e nas doses adequadas, o fermento, obtém-se um lei"
telho cuja acidez não demanda correções.
Alimento pobre em gorduras, impõe-se a adição
de hidrocarbonados para elevar seu valor calórico.
No comércio são encontrados leitelhos em pó
(nutricia, edel, eledon etc.) e leites ácidos (pelargon),
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que facilitam às mães a feitura dos regimes não só
pela dosagem exata dos ácidos senão também por poder
ser usados sem preparo prévio, na ocorrência de viagens.
92 — Sopa de extrato de malte - Observações
cuidadosas de Keller e Czerny, relativas a distúrbios
gastro-intestinais de crianças artificialmente alimentadas
ou mesmo sob a vigência de regimes binários, evidenciaram a ação nociva das hipersecreções ácidas do estômago, • como determinantes de processos mórbidos decorrentes da mobilização de álcalis fixos. Esse dêsgaste, ocasionado por um metabolismo negativo de sais,
cuja carência no organismo acarreta uma diminuição
da vitalidade, seria obviado pelo emprego de alimentos
de menor teor lipocaseinado mas na composição dos
quais carboidratos de melhor assimilação assegurassem
uma neutralização normal dos ácidos da digestão.
A sopa preconizada por esses renomados autores
é de sabor agradável e de melhor tolerância, sendo
de uso corrente na Europa Central, dada a facilidade
de aquisição do extrato de malte, de baixo custo e
sempre encontrado em estado de boa conservação nas
leiterias e farmácias.
À sopa de Keller e Czerny, cuja fórmula é: água
2/3 — leite 1/3 — extrato de malte 10 % e farinha
5 %, é freqüentemente substituída entre nós pelo produto industrial maltosan, que dispensa o uso de farinha,
sendo, além do mais, de melhor conservação, notadamente quando se fizer necessário o uso de alimentos
maltados em crianças residentes no interior do país.
Nos obstipados constitui tal regime excelente recurso terapêutico, sendo também preconizado nas dístrofias láctea e farinácea e nas avitamnioses A.
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O produto a que fizemos referência é usado a

93 — Puréia de fígado — A fim de que sejam
devidamente aproveitados todos os princípios alimentares e medicamentosos do fígado, torna-se preciso
dá-lo cru à criança e em forma de papa homogênea e
de sabor agradável, o que se consegue do seguinte
modo: 250 g de fígado fresco de vitela são cortador
finamente, desembaraçados da pele e grossos vascs, e
postos em contato com 150 g d'água filtrada e aquecido a banho-maria, durante dez minutos. Isso feito,
separa-se o fígado, que é passado em peneira de arame
e reduzido a massa.
Junte-se então da água empregada o quantum
satis paia dar ao alimento a consistência de puréia,
cujo sabor será corrigido juntando-se à mesma suco
espesso de tomate.
Tem suas indicações nas anemias e insuficiência
hepática, em qualquer das suas gradações, empregandose de 60 a 80 g em dias alternados.
94 -— Todas as vezes que necessitamos lançar mão
do excelente recurso dietético que é o leite caseinado
para o tratamento de dispepsías de fermentação do
lactante, empregamos com satisfatórios resultados a
mistura que se segue: leite desgordurado 1000,0 —
Larosan 20,0 — farinha de arroz torrada 30,0 — açúcar
nutritivo 50,0 — caseinato de cálcio 2,0.
Fornece esse alimento 780 calorias por litro; é
bem tolerado pelas crianças e de fácil e rápido preparo.
Mistura-se a farinha, caseinato, açúcar nutritivo e
lactato de cálcio, juntando-se o leite aos poucos, a fim
de conjurar a formação de gruinos.
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Cozinhar a fogo brando, batendo-se
até a ebulição.
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fortemente

95 — O emprego corrente, na alimentação das
crianças, do caldo de frutos cítricos (laranja, lima,
limão doce, limão, tangerina etc.), polpa de tomate e
suco de cenoura, de maçã ou pêra, corrige muitos dis*
túrbios rebeldes, sern que necessário se torne o emprego
de produtos farmacêuticos.
Reíerimo-nos às obstipações, anorexias, dispepsias
por hipoacidez, gengivites, afecções da pele e das mucosas, todo o cortejo em suma das avitaminoses, que
mais e mais conhecidos se tornam à luz dos modernos
conhecimentos.
Costumamos iniciar o uso desses alimentos com
pequenas porções de caldo ou suco de frutas, por vez
e por dia; assim é que, antes duma das mamadas, 5 g
de caldo de laranja ou de qualquer das outras frutas
mencionadas são dadas à criança a partir dos 4 rncses.
Essa dose deve ser aumentada, de sorte que no fim da
primeira semana a criança tomará 30 g da seguinte
mistura: caldo de laranja 10,0 — polpa de tomate
15,0 — suco de cenoura 5,0 — caldo de limão X gotas.
Quantia até 4 vezes maior pode ser dada às crianças
desse delicioso alimento, o que constitui hábito higiênico e assás recomendável,
96 — Vacmacão anfidi/rérica — A imunização
ativa contra a difteria é levada a efeito, entre nós, nos
Postos de Puericultura da Secretaria Geral de Saúde e
Assistência da Prefeitura Municipal, com o emprego
da anatoxina diftérica (toxóide), preparada pelo Laboratório de Produtos Terapêuticos da mesma Secretaria,
de acordo com a técnica de Ramon.
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As duas injeções imunizantes — a I.a de l cc. e a
2." de 2 cc. são aplicadas com o intervalo de 20 dias.
Em se tratando de adolescentes e adultos, as doses
devem ser de 1/10 das usadas para as crianças.
Aconselha-se a vacinação antidiftérica a partir
do 9.° mês e repeti-la aos 2 e 7 anos, ou mesmo antes
disso, se houver perigo de contágio.
Recomenda o L. P. T. a injeção chamada
«rappel» um ano após a conclusão da série vacinante,
consoante ainda com a técnica do autor.
A verificação da imunidade (Prova de Schick)
deve ser usança de rotina nos serviços de higiene
infantil, assim como também as provas prévias de
Schick e Maloney, em distróficos ou doentes, quando
houver suspeita de contágio.
97 — Vavinação antivariólica — Na Alemanha,
Suécia e Dinamarca, a partir do 3." mês devem ser
vacinadas as crianças, a menos que a tanto contraindiquem essa medida imunitória afecções graves ou
dermatoses.
Nos serviços sanitários brasileiros tem lugar a
vacinação antivariólica ao término do 2.° trimestre.
Condição primordial para que a vacinação antivariólica surta o efeito esperado é que a linfa tenha
no máximo três meses de fabrico e que proceda de um
instituto provecto.
Na região escolhida (face externa da coxa ou na
região deltoidiana inferior), após desinfecção da pele
por intermédio do éter sulfúrico ou da benzina, faz-se
com a lanceta previamente flambada três escarificaçces
em forma de cruz, com a extensão de 0,005 X 0,005 e
separadas umas das outras três centímetros.

Essas incisões não carecem ser profundas, a fim
de que não produzam perda de sangue. A colocação
da linfa pode ser obtida por intermédio da lanceta (pena
para vacinar), distribuindo-se porção igual para as
três incisões feitas.
Na vacinação positiva, entre o terceiro e o quarto
dias, inicia-se a formação duma pápula no ponto de
inoculação, que, se majorando daí ao nono dia, dá
nascimento a uma vesícula de cor acinzentada e depressão central. A «aula» (hiperemia da pele, que
circunda o ponto da inoculação desde o aparecimento
da pápula) desde então abrange maior território da
pele, atingindo os limites da manifestação análoga da
inoculação vizinha e com ela confluindo. O grau de
intensidade máxima é verificado no décimo dia, quondo
começam as pústulas a regredir, transformando-se em
crostas, destacáveis inteiramente antes de um mês,
permanecendo na pele sinais indeléveis nas cicatrizes
esbranquiçadas.
Acontece não ser muitas vezes positiva a i cação
vacínica, tornando-se preciso renovar a vacinação, decorridos quinze dias da primeira, tendo-se o cuidado
de recorrer a linfas submetidas às provas de atividade
biológica.
A vacina confere uma imunidade de quatro a sete
anos, convindo, mercê das diferenças de duração, revacinar as crianças decorridos cinco anos da primeira
vacinação.
Como complicações da vacina surgem não raramente elevações térmicas subordinadas a reações dos
gânglios da região onde se verificou a inoculação.
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Além da febre, ocorrem perturbações nervosas e
digestivas, que se manifestam por inquietação, insônia,
erutações, vômitos, diarréia, inapetência, prisão de
ventre etc. Verifica-se, às vezes, intensa reação local,
apresentando-se hiperemiada, dolorosa e edemaciada
a região vacinada.
São aconselhadas aplicações locais duma solução
de borato de sódio a 20 % e vaselina canforada a 10 %.
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