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SECCAO DE SCIENC1AS MEDICAS.

i:wm m: HVCJEM-:.

DISSERTAQAO.
Doaleilamcnlo natural , artificial etolito am feral a iiarlieitlanneatctlo TOCTCG*

narit) Q!JJ rclagao ;is conjirucs cm <|Uii (*lIi! s at
"

; iu> Rio deJaneiro.

Apenas cxpulsa a crianga do seio materno, cosea a circulaguo pla-
tentaria ; a falta dc lirmaloge resultants doteitnina rnngcstao para o
cerebro : estc- organ onIra etn jogo e pmvora conin ' .‘tes dos muscutos
inspirailores; o ar pcaetrac Uitata os pulnifies, a cri.tnra chnra o comegn
a vida.

Ser incomplete, o cujs organism'}, ain la impcTfeiln, noressila dcsen-
volver-sc, a crianga posta cm relagan ntm o mando oxlerior, depois de
haver respirado, sutisfeite sua primeira necessid&de, experimenta logo
lima outra, a da mitri^Ao. For issu, desdc quo san iulerrornpldas suns
relafnes com n uloru, sendo sua const!tu Igao limit ) fruei para usar dos
alimenlns com qufl nutrimo-nos, a naturezaprepara-dhe n'outroorgan [glan-
dula mamaria) urn liquido particular quo deve servir a sua alimentagao, e
apmpriado a fraqueza tie sens orgfios. Iistaliolece-se a sccrcgao do ioite.
c o mode conforms elle 6 tornado polo recem-nascido, diz C&scaux, cons-
titue o aleilamcnLo.

c 1
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Aleitamento, pois, e um modo de alimentacao proprio as crianfas
primeiros mezes que sc scguem ao scu nascimento.
0 aleitamento diz-sc natural qaando a crianca nutre-sc ao seio dc

sua mai ou

nos

de uma oulra mullier. D’ahi a distinc$5o desta especic de
natural nialerno e natural cstranho.aleitamento em

E’ artificial o aleitamento, quando substitue-se o leite da mullier,
animal qualqucr, ordinariamenle de vacca, e que se da a

de qualqucr instrumento apropriado k
pelo leite de um
crianca por meio dc um vaso ou
esse tim.

0 aleitamento c mixlo quando rccorre-se simultaneamente ao alei-
tamento natural c ao aleitamento artificial.
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NOtflES SOBRE 0 LEITE.

Ate nnlan fornecido a crianga por intcrmedio do ulcro.o sangue nia-
terno, no momenlo do parlo, desvia-sc para as glandalas mamarias que
cnntinnao a fornccel-o n'to cm substancia, mas rnodilicado sob a fdrma
dc Icitc.

Desdc os primciros monientos dcpois do parto, o lcile experimcnta
modiBcagdes imporlantes cm todos os elementos que cntriio cm saa
composigao, modiflcagocs qae segucm passo a passo o desenvolvjmenlo e
a transformagiio dos orgiios da crianga ; dc lal sorlo que o !eito com que
niilrc-sc o recem-nascido differe muito do que e deslinado a crianga que
ji respira ha algum lempo.

Com effeito, nos primciros dias dc sua secrcgao o Icite e viscoso,
I

pegajoso, tem a appareucia do urn Iiquido turvo, dc mo sahor iosipido,
pnuco agradavci, ligeiramente assucarado c laxativo, e algum lanto acido
c rico cm assucar de kits ; contem, alem disso, mais albumina que dcpois ,
c putrcfaz-sc facilmcntc ao contacto do ar.

Esse primeim kite constituc o quo sc chama colostra. E' sob essa
forma que o Icitc tem a propriedade de cxcitar os inovimcnlos intestinaes
c provocar a sahida do meconio. Essa qualidade 'die a conserva durante
os qnatro ou scis primciros dias ; adquire dcpois onlros caracteres, isto e,
lorna-se francamenlo alcalino, a atbumina desapparecc e con tem menos
assucar de Icitc que a principio, as partes solidas [manleiga e cascum) aug-
mcnlao-sc e urn inox mais tarde ellc acha-se cm sen periodo physio-
Jogico complete, isto e, possue todos os caracteres do Icitc propria-
menlc dito.

A' medida quo a crianga avanga em idade, a modificagao conlinua ;
assim, as partes solidas augmcalao « lo quantidadc e o mesmo acontecc ao
assucar dc Icite c aos sacs.
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0 loitc apresenta-so enla© sob a forma do, urn liquido branco azulado ,

do um goslo agradavcl, adocicado, fie uma densidade superior a da agua ,
quasi inodoro qnando frio, adquirindo, pordin, sendo aquecido, um cheiro
agradavet, caraclerislici) ;
satic do seio da inulher.
alcalioa ; algum tempo depois do sua extraceiin torna-se neutro e iinal-
rnento actdo:

Abandonado a si mesmoo leite separa-se em Ires camadasconst!tuidiis
pola rnanteiga, serum c cascum. o quo so csplica pela alleragao quo sollrc
a ketina on assutar dc kite transformando-se cm acido lactico, t) qual
por sua vez pvecipita o cascum, jsolando-o do serum c rnanteiga.

0 kite o i unico alimenlo quolsla em harmorna com as necessitfades
da crianga e o unico quo dove constituir exclusivamentc sua alimcnlagao
ale n momenta cm que sens orgaos tertian adquirido todo o desenvolvi-

4>

men to necessario parapoder tolerar um outro modo do alimentagao.
E’ o quo demoustra a sua analyse cliimfca , pois elle apresenia cm

sua composigao a renniao dos principles immcdialos que o tornao typo do
alimento complete e portanto nas coiulieocs, aplo a tormagao u dcscnvolvi-
menta regular dos orgaos da crianga.

Com elTeito, ao lado do uma grande quanli lade d’agua o leite con tern
cascum ou materia azotada, rnanteiga ou materia graxa, assucar do leito
mi materia temaria soiuvel ; dillerentcs sacs: phosphato de magnesia,
ciderurcto de potassio e sodio, soda e lactatos akalinos o priticipahneulo
phospliato do cal tfio ncccssario ao desenvotvimen to dos ossos, e matcrias
extractivas. Contern, pois, todos os elementos necessarios a nutrigHo da
criauga, isto 6, elementos azolados (caseuni), elementos nao azotados (man-
leiga e assucar] , saose agua,

Segundo Lehmann e Kegnaull esses elementos achao-se dislribaides
no leite da mulher, nas seguintes proporgoes: Em 100 paries dc leite :

d o cheiro que olio tern igualmcnte qnando
Offereco lambom n’esse momenta uma reaegao

L. it.
88,0«1,NAgua

Cascum o saos insofiuveis
Manteiga
Assucar de leite e saes soluveis .

3,5
2,0

3,1)

2,6
4,0 4 ,9
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Esta invariabiliJada dos olcmentos que entrao cm sua oomposi^ao e
muito importante c da-1he o primeiro lugar cnlre os alimentos completes.
Demais, a predominance dos elementos respiratorios, assnear de leite e

manleiga solire o caseum on eiemento plaslico, tornao-no superior a qual-
ifier oulro modo do aliinentacao,

ModidcacSes podem-sc dar na
: podcm modiftcal-o lambcm

a insuflicioncia habitual do alimento; o leite lorna-sc entao mais

proporCao desses principios sob influen
a fadiga, as mas condi$6csrias moraes j

hygicnicas
amioso c potjco nulritivo.
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ALEITAMHNTO MATERKO.

Ce ne sanrait elre en vain que la nature
a travail^ avee Ian I de soin les orjranes
oft iloil sVlaborer la premiers nourriture
de Tenfanre, el si el lu les a places ^ nr la
poitrine r'eal que lle voulait que la mtVe
pdt h la fois allaitt r son enfant cl le cou*

vrtr do ses baisers.
« PLUTAROVE. »

O aleitamento matorno, o unico realmenle aproveitavel a crianga ,

o unico verdadeiramcnlo bom, foi sempre cm todos os tempos consi-
dcrado como uma prerogaliva materaa, uma necessidade, o complomento
necessario da gestaeao. Entre os antigos Itomanos. Gregos c Gcrmanos era
considorado opprobrio conflar-se a uma mulher cslranha os deveres da
maternidade, tal era a importancia (pie ligavao a violafSo d’essa augusta
o sublime funcrao da natureza. Ainda lioje existc ossa idea entre os
Chins e outros povos considerados, como diz Sauccrotte, semibarbaros c
quo no ciitanlo conheccm mclhor os mcios do dar a especie Immana uma
constiluigao sa c vigorosa. Certainente nao ha mulher alguma, salvo raris-
simas excepgoes, que acabando dc dar a luz, nao considcrc esta docc c
intcressarite funegao como uma compensagao das fadigas da gestagao c
das dOres do parlo, cuja primeira idea nao seja a dc fornecer ao fruclo
de suas mais ternas affoigdes, ao objecto do todos sens desejos, o liquido
elaborado cm sou seio e por Deos deslinado a cssc pcqueno ente que
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naib por si p6de, e que dcmanda cuidados cm proporgao :i sua fraqueza
c as suas necessidadcs.

Condigocs, porem , de saude existent que privao uma mrd da salis-
fagiio dc sen mais ardenle desejo, do sua mats formal yonlade, que
tirSo a seu fllho seu melhor alimento, o unico quo cllc deve tomar e quo
scus fracos orgaos pddem digerir.

Ao medico, pois, cuinpre dissuadir-lhcs de semclh&nte idea qaando
houver qualqucr coutraindicagao imperiosa. Assim, a ma saude habitual ,
o desenvolvimento incomplete das forgas que dove ter a mullicr, pois tra-
zendo o aleitamento a fadiga, c insomnia c o esgoto, pode predispol-a
a tuberculose pulmonar ; quando a uma prenhez penosa vem complicar-sc
aecidcntes ; quando flnalmente liouver predisposigao para a tuberculose
pulmonar, escrofulosc c affecgocs organicas, a molestias rnentaes, a hys-
teria e epilepsia.

E’ necessario sobretudo proscrever o aleitamento as mulheres que cm
vez de predisposigao mais ou menos remola, teni uma alTeccao immincnte

a aquellas que sao sujeitas as paixues violentas e quando saoou dcclarada, a
infeccionadas de syphilis.

Os autores concordao que a eonstituigao fraca, longe de ser uma
condigiio desfavoravel ao aleitamento, e ao coritrario uma indicagao, pois
muilas vezes a saudc fortiflca-se durante o exercicio d’essa funcgiio, e
demais, isenta a mnlher das cousequcncias, as vezes muito graves, da
febrc de leite quando elladeixa de amamentar. rereada, porem, dos predi-
cados inberenles a uma bba amamentacSo, a mai comega o dever sagrado
do aleitamento.

Cumpre, pois, saber-so a epoeha em que a mai , lerminado o parto,
deve aprcsentar pela primeira vcz o seio a crianga.

Anligamente aconselhavao coino occasiao mais favoravel a primeira
amamentagSo do recem-nascido, a cessagao da febre de leite, limiiando-sc
a dar- lhe n’esse intervallo rael diluido on agua assucarada em pcquenas
porgoes,

Ate bem pouco tempo essa pratica ainda era seguida ; uns acon-
sclbavAo-na vinle e quatro e mesmo trinta e seis lioras depots do patio,

outros imitando mais de porto os antigos, flxavao-na para o lim da febre
de leite.
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os inconvonionti's, porcin, quo traz semelhatilfl prulica, tern levaJo
ns autores quo inddemament; occupSo-SS d’osta malaria a aconselbal-a,
do harmoniii com o quo sc olserva ua naturoza, logo que haja tempo
necessario para que a mai descanee das fadigas do parLo.

Cora effo i to, a uatureza rnostra o moinenlo maia opportune. Qu&ndo
utn animal qualquer patjfe, n quo so passe ? Mumrutos depots do expclli-
dos, cada fllho apressa-sc cm procurar uma das mamas do qua se
apodera para salisfazCF a tieccssidailc da nutrigao quo ji te fax sendr.
Durante esse tempo, a mai nada parecc suftrer, Lido n’ella iridiea a
felieidade r salisfara ,) qm; exp*1!illicit la ] roeura ndo ubafal-os cum sou cult r

A mai’Cha viciosa seguid t na cspccic humana e a causa dos irlstcs
Fcsultados quo se observa. Cora effrilo, do um lado priva-se a crianga
do primeiro leitq ou colostra cujos propriodades hmtivas favorecem a.
sahlda do meconio, d '-slniindo-sc assim a liannonia quo exists outre as
necessidados do tubo intestinal, n’essa cpoclta da vida , e a natureza
d’t’sse liquid". Durante esse tempo, como a ctianga nao p6de Gear sem
alimrnto, da-sclhe leile diluido, a que pormitlc-llte passar sem o scio
que sngani, por esse motive, com infernos desojo c que algumas vezes
mesmo reensara obstimuhmente, se a distensao fir tal que occulle o
mamelao e tonic sua appreliensao m u i w diflicil . E’ o quo muitas vezes
se ohserva; criaucas assim mai tnJciadas, quo a mai jamais pode con-
seguir amarncntul-as.

Por sua vez a rccem-parida aclia-sc sob a influentia da fehre do
leile; a cephalalgia e proslragao sao exageradas, ocorpoarde cm fohrc ;
acha-se em tim ostadn do soITrimenlo real ; os braces alfaslao-se pelo
volume exsgmdo dos seios quo toriiSo-se dqros, rnuilo sensiveis e
sentando uma forma arredondada e sem mamelao. apre-

Eis o quadra que aprosenlfm a mai e o tillio, guiados polos medicos
Oil tiesque, seguindo a pr&ttca dos antigos, aconsclbao esperar d ms

dias como oceasiao mats propria para a priiacira amnmcnlagao da crjaqga,
e quo netdrama imporhneia ligao aos movimentos inslinclivos dc
suegao quo clla execula apenas separada do organisrao materno.

Seguindo, portan to, o consellio hojc dado por lodes os autores
mai deve apresenlar o seio a crianga cinco ou scis boras depots do parlo;

a

(i '2
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tempo sufficient* para reeobrar as fmr.as cxbuaridas pels dftr e esforgos
reilerados a quo cnlrega-se a mulher durante esse acto.

Parante esse tempo quo exige o ropouso malerno, di-se a crianga
algumas eolheres dc chi d'agua morna ligeiramente assucarada.

Justidea ainda cste modo de proceder, a vantagem que lia em
desobstruir-sc a boca e a garganta das mucosidades do que mnilas vezes
sao sede.

Havendo reponsado soflicientemcnle, a m5i acha-se em comligries de
administrar a sou lilho sna primeira mcilicina , pnis o lcile que nesse me-
mento sahe ou colostra goza do uma virtude diluenle e purgaliva mais
eflicaz c mais segura para limpar o estamago c os inteslinos do rccem-
nascido, que os evacuanlcs mais bem escolbidos.

Antes, porem, convum fazer uma lot;*) ) previa do rnamdSn com urn
pouco d’agua inorna, para nao so desembaragal-o do coloslro nolle con-
cretado, mas ainda para tornal-o mais flaccido e agradavcl a manga.

A mai deve assentar-se ou ao mcnos reeoslar-se e tomar a crianga nao
horizontal , mas obliquamenlc, de maneira quo sou rosto seja brandamente
applicado ao pci to, posigao esta que permitte a crianga respirar facilmonte
pelas narinas cmquanlo suga. .Nao e, pois, indiHorente a attitude da
mai e a maneira de tomar o lilho no momenta dc amainentat-o. Dc
oulro modo ella adormeceria facilmente e a crianga por sua vcz nao
poderia respirar, interrompcndo-sc dcsl’arte a suegao. Ecom a mao corres-
pundenle ao lado do peilo sugado, facilita a sahida do leite, quaudo i
diflicil, poupando assim esforgos a crianga, ou modera sua excregao sc
e abundant®, isenlando-a dessas cliegadas bruscas sempre seguidas do
tussc o as vezes romilos.
j De ordinario, o recem-nascido toma facilmente o mamelao c faz roo-
vimentos de suegao. Entrelanto, algnns dehalde lutariao para applacar a
forne , sc nao fossem guiados pela mao inalcrna, ao mcnos n esses pri -
meiros momentos da vida. Para isso , basta collocar-lhes o mamelao

centre da boca de maneira que a liugua abrace-o por sua face
concava.

i

no

Dcsde o primeiro dia convem dar a crianga alternadamente urn o
oulro seio, afim de evitar que o accumulo de leite cm um delies nao o
torne duro e cnlumecido, impossibililando a suegao a ponlo da crianga

4
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recusal-o com pietame11ic, e causando dures a mai , fendas mesmo e ale a
queda do mamclao.

Ouando apparecem peqnenas escoriagdcs cm torno do urn dos ma-
ineloes, o que e muilo commum nos priineiros dias, ronvem insistir cm
•lal-o a crianga, apezar <le ser dolorosa, lendo o cuidado dc cnxugal-o de-
pois. Dc lima pralica conlraria podem rosultar abccssos muilo do-
lorosos.

Observando-se com cuidado os gestos o os pequenos movimeutos da
crianga, ve-se que a nature/, i dcti-llie como aos animacs a faculdado dc
avisar a sua mai que experimenla fotne.

Privado da palavra c monos favorocido que o animal, quo, ao
nascer, arrasta-sc para o peito da mai, a crianga lisa os ollios cm sua
mai , o sc csla !ev.i-llic o dedo a boca, percelie quo clla aperti-o avida-
menle enlre os labios.
sous ollios ; a rritnga luma
afim de apressar a saliida do leite.

P

corlo c infallive! dc tome.

So aprcsonla-Hio u seio, ve a alogria brilliar cm
o mamclao o pile as maoziiilias sobre o scio,

Ksla pequena manobra c o signal

Salisfcita esta, a mai dove dcixal-odormir ou«o nicnos censerval-o cm
repouso absolulo. con limes indispcnsavcis ;i uulriguo que 6 muito acliva
n'essa epoca da vida.

Os elcmentos quo fornecem a aliment lean enneorrem nesm tempo
desenvohiim'iito dc sous organs; a circulagao e

, cornu dissemos, mtiilo acliva. Por
para sou rrescimenlo e
a nbsorpgau sao rapidus o a imtrirao
tanlo o recom-nasrido Lem necessidado do alimciilar-sc frequeutcmeiUe, a
digestiio sondo fac.il c sem fadiga dos orgiios digestives, o alintenlo alra-
vessando-os sem uclles demorar-se.

Por isso durante os quatro ou rinco priineiros dias, tempo que oriii-
nariamente dura a febre dc Icile, a crianga dove mamar lodas as boras,
ao monos dc duas cm dims boras, nan denntrando-se o coloslro quasi
tempo algum nos orgaos digeslivos, coni' i acabamos dc vor. Passada ossa
cpoca, comcea entao o leile a rovislir-sc dc sous caraclores proprios o
eontern ja elcmenlos tnais nulritivos ; a digeslao eoinega a ser mais detno-
rada, necessila j;i ties ou quatro boras para fazer-se.

Sc beni que raramentc seja prejudicial oaccumulode leile no cslomago
da crianga, podendo esle organ facilm oito desembiragar-se sem necessHar
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o voraUo, mas por simples rogorgitagao, nao se p6de condidr qnc sob o
pouto de vista pliysiologico, nio seja imprudoncia introduzir ncssc orgao
novos alimctotos, niio csiando die completamcute desembaragado dos quo
contem, porque perlurbando uma digcstJm ja comccacta, p6de occasionar
colicas quo priv^o a crianga de dormir, sendo-lhc trio necessario o somno
como vimos ; c as ddres fazcm-na chorar perlurbando o socego materno.

Por isso, a bom da crianga e da mai, convent codo regularisar as
boras da alimenlagao.

Nos primeiros dias, isto v , cmquaiito a mai csta Sob a influencia da
felire de leile , oilo ou novo vezes sao sufficientos nas virile e qualro boras.
Gessada csta, a mai devc diniinuir pouco a pouco o numero das refcigdcs,
comogaildo pelas da noite, qnc dcve-se reduzir rapidamenle a uma
apcnas.

Durante o dia nas scis primeiras semanas bastao cinco on seis refei-
goes. Chegando aos sois on sole mczes, a ciianga nao dove mais mamar
de noile ; dove passal-a dormindo. Se acorda e chora , a mai devc dar-
lho um pouco de leito. Durante o dia, snas rcfeigfles serao mais demo-
radas, por conscguinte mais copiosas e mais affastudas umas das outras ;
se hoover receiodc insutfideneia, p6 le-sc nos in tervailos dar-sc-ltic um
pouco de leite , e assim conlmua-sc ale a epoca do desmamal-a.

Tal c a marcha quo nos cases Iclizos tom o aleitamento natural.
Circumstancias, porem, muilo diversas ligadas a crianga podetn per-

turbal-o cm sen coroego e impossibilital-o mesmo. Assim, muitas vezes
a crianga nasce antes do termo, fraca o incapuz de apprehender o ma-
melao e sugal-o ; outras vezes olla nasce fraca c contusa pelo traumalismo
de um parlo laborioso,
applicagao do forceps ; cm todos osses casos
artificial ate quea crianga possa ser amamenlada por sua mai. E’ tarabem
rcclamado este mcio quando ha um vicio de conform agao, o labio leporine
por exemplo, quo impossii ilite o aleitainento natural ; nesle caso o aloita-
numto artificial prolonga-sc ate quo a operagao venlia remedial’ o mai .
Quando a manga traz o vicio sypliilitica 6 ainda a este ultimo meio que de-
vc-se recorrer ; mas como nesle caso ordinariamente a mai aclia-se lambent
aflectada, ha vantagem cm amamental-a, porque combatendo-se a diathesa
syphilitia materna trata-sc ao mesmo tempo a manifestagao da crianga.

via apresenlagao da face por exemplo, ou pela
recorre-se ao aleitamcnto
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ALEITAMENTl) ARTIFICIAL

As vczes, com1) dissomijs, as eomliG&es de uma mai quo aeaba dc dar
a luzprivSo 11a de alirocnlar sou filho; oulras vezcs c impngsivcl encoutrar
uma ama quo retina os prod icudos necessaries ; nestes casus pode recorrer
ao aJeilamenli ) arliliciat.

tionsiste, puis, cste systcma dc uldtumcnto em dar-sc ao reccift-uas-
cido, QUO fni priyado do kite maUamo on de uma aina, 0 Idle dc utn

animal , cobra, \ acca, jumcnta, etc., por ineio' de utn vaso, cuja forma e
print: ipiu de eonstrucsan podena variar , out pfda sunTm das mamas do
proprio animal.

Os series iftcmivcnientcs quo ordinal iamnite irnz a satidc da crianoa
a pralica doslc Systema de alcilamcnto, ao Jndo das vantagens as vezos
obscrvadas, faz com quc mis an lores rcjaitem-no complelamente como
mcio de alimenlai;ao, ao p.isgo qac oulros ucGitiio-no a ponlo tic eonsi-
dcral-n iguul ao aleHamcnto incrmiario.

Sum iluvida algnma e 0 Idle maturuo 0 uuieo altmeato quo run vein ,

de prefeieneia a qualqaer oulro, a crian^i, 0 union quo csta em har-
inonia com a fraqiloza de sous orgiios digestives nessa epoca da vida ; mas
e preciso nuo perder-sr de vista mn so momenta a inllueucia quo putfe
ter a localidado em quo e posto cm pralica esle meio dc aleitamenlo subre
os sens bans ou maos rcsuttaclos.

(iuin i tTeiio , nas grandes ci(Jades 6 cxtremuincnte diffieil obtor-sc 0

Idle do vacca, com mum merile usado, puro c sobretudo recen lornonto
tirado ; alum disso e impossivel , 0 quo indue nmito no resuliado, renovar
Ires mi quatro vezcs por ilia a provisao de lei to ; ordinaiiaisenle toma-sc
pula nnnhaa quantlilade nccessaria para 0 dia, c para ronsmal-o. sobre
tudo durante < > trcrai , e nccossarin fntvel-o, um dos maiorcs inronvo
uicutcs para scu salular efTeito. Ora , todas essas rircumstancias concor-
rem do uma maneira puderosa para dcpaiipdrar essas crian^as ordinam-
meutu dulicadas on ja cufraquccidas pelas mas coiidi<;iios Iiygicnicas
iidierentes as gramies cidades. l’ortanlo 0 alejturnon to artificial iipssqs
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condigOes sera scmprc irfao ; as criangas sabmettidas a esse systema de
aleitamento ncssas condigdes.tornar-sc-hao pallidas, defmliadas, racliiticas
e succumhiraO antes de compieto sen primeiro aimo de exMencia.

I’assando, porem, a esludar seus resulIndus no campo e nas pcquenas
cidades code as cxcellcntcs condigdes do ar respirado reune-se a vanta-
gcm 'lo poder facilmonte nbier-se o vcrdadeiro loile de vacca, islo e, iscnto
de falsiQcucOes; onde todas as condigOes favorcrem para conseguil-o
apcnas reclamado, nao havendo necessidade de lomar pcla manha a ragao
quotidians, c portable em lodas as condigoes de ser faciimente digerido
pcla rrianra ; onde llnalmcnte pdde-se, circumslnncia tnaito impprtante
[Kira o sen feliz exilo, oblcl-o cm lodas as blades, o portanto em as con-
digdes que apros i mao-no da composigFm do bile > la inulhcr c consego in le -
monto cm harmonia com as necessidades da crianga, quo por seu I ado e
mais robusta, c cojas facnldades digestivas nessas londklades sSo inuito
mats desenvolvidas, podc-sn, atlemlendo-so a todas cssas circumstandas,

ooncluir com a maior parte dos autores iraparciaes nesta materia , quco
aleitamento artificial nas gratides cidades devo ser o mais possivcl pros-
cripto, ao passo que no cainpo c pcquenas cidades p6dc ser tolcrado com
mais probabilidade de successo, sob a condigno de ser intclligenlcmonto
dirigido.

Certamenle deve constituir urn recurso extreme e jamais ser appli-
cado romo alimenlagan a criatigas dellead;is ou de uma mu constilnirao.
Alum disso , a unica differeuga que deVo haver enlrc esle systema de ali-
mentagSo do aleitamento materno consists no seguiute : quo om vez do
lomar o lei le no scio de suu mui , a criauga tnma-o n'ama mamadeira , n
que significa quo devc haver Loda a cautela na preparagao e adminislnufto
do leito.

0 kite de jumenla, cuja enmposigao aproxima-se mais do da mulhcr,
qualquer outro, ser usado qtiando fosse indicado

fosse tvmilas vezes lao diffioiL ob l i l o .
deveria de preferencia a
o aleitamento artificial , se nao
E’, pois, raro que se recovra a outros a nao ser o de vacca, que otTercce
nao so a vantagem de ser facllmealo ohtido, mas de baixo prego e por
t;ndo ao alcance do Lodos.

E* important que seja de am animal roccnlementa parido , porque o
b ile dado nessas condigoes ao reccm-nascido precnetie mais ou meuos a
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principal diflicukladr do aleitanicnlo artificial, isIn £», apmxinial-o p tnajs

poSsivcl da comnosieai) do kite malenin, c porlant ) harmonisa -so perfei-
tarowte is forps digestivas da erianca.

hi'vc ser o mais possivnl recenlomente tirade ; t)aI-o mnamo quente sc
houver nma vacca A dispoBkuo, toodo a eautela tie passako n’uroa pcncira
de mallias finasy c dove ser sempre do mesmo animal.

Nao sendo possivel idrteko nessas cotulicoes, o que c muilo eommutn
nas grandcs populates, cumpre conscrvat-o n' um lijgar fresco , com a
prccauriio de nao fervd-o, c leko seta ntfsluru ate a nccasiiio dc ser
admin istnuK A’ metlida qne for neccssario o son nso, aquece-se, a agua
ou o dococto (juc scrvcm-lln’ do vehiculo e reune-se a quantidude de Icile
nerossaria, preranpa csla dfe muila importsncia e que nas grandcs
cidades o prim ipaluictile na cstaijiio calmosu uau e aliendida. fi kite
lorna-se onl"io de diflictt digeslSo, e conseguintomente produz o vomit > ea
diarrhea tfu> conimum. pritiripalmcntc na csta£ii.i quenlr, cm quo o Igitc
neccssario para o dia e tornado pela man ha e para conservat-o neecssita
scr fervido.

Qiiaado > ' leite c dado puro p6dc-se aqucerl-o a banho-maria ; mas
do sexto inez ttm diantc c pdiicipalmcnte no verao, pi'ide-se- dal-o na tem-
peratura amhicnlc.

Deve-se diluil-n com agua pin a ou com um debacle de cevada , etc.:
( lardicn aconselha coma cxccllentc vehiculo o kite preparado da mancira
seguinle : « Faitea liouillir, diz die, sur tin feu moderc, tin Sail recomment
trait el bien balUi avec des oaufs frais ; dbs que lc eoagalum esi forme, on
jette to tout sur un nitre et on obtient mi pctit-lait ires doux. »

Convein reunir ao leite empregado, puro on diluido , mna pcquena
quanlidadc dc assucar.

Quando sc faz nso do alcitamenlo arliflcial. c neccssario reunir ao leite
duas partes do vehiculo, durante os clous primoiros Inezes ; a mistura sera
dc partes iguaes do segundo ao quarto mez ; do quarto ao sexto, da-sc
oieile apenas juntando-sa a quarta parte do vehiculo, c do sexto cm
diantc eomefa-se a dal-o puro,

No rampo, principalmente quando a crian?a c robusta, pdde-se do
segundo ou tcrceiro nicz em diantc, deuar de diluiko, e muilas vczes
mesmo 0 necessario dar-sc concumitantemente uma ou duas sopas
por dia.
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I'reparado, como dissemos, e dado a crianca por meto dc urn vaso on
mnmadcira que varia muito de forma. A mamadeira modoma (do Char-
rfere) consta de am reservatorio do vidro esireitado de um lado, uma
cspecie do gargalo, onde so adapla um biro do chifre ou martini muito
delgado c que em contacto com ugua tepida amollece-sc c adquire uma
certa elaslicidadc que facdita a apreliensao c a suci;5o. 0 oriQcio que
lom osi i ultima poca por ondc sahe o liquidn dove ser bastanle estreito,
alim da crianca cntonlrar uma certa difficuldade, certa rcsistencia, circum-
slanna que apr ^ima-o do estado natural e portanto considerado como
favoravel.

Oulrai vrzes o K it" artificial § direct imenle administrado por mein
do timbale (especie do cdpo) ou do uma simples collier , cuja unica van-
lagem e de podcr facilmente serom limpos.

t 'sado dcsdc os maisAleilameuto I>OI* um nnintnl.
estc o meio de aleitameuto a que ainda se reccorreremotes tempos 6

exclusivamente em alguns paizes, como na Suissa, em algumas partes da
Allemanlia, etc.

0 kite de jumenta ou de vacca deviHo ser preferidos, por snas qua-
Hdades, ao de cabra ; mas da-se geralmerile prefercncia a esto ultimo por
que e mais facil do obler-se uma cabra e lel-a no domicilio da crianra,
c Ua alem disso a vantagem de, sendo um animal docil, habituar-se facil-
mente coin a crianga.

Estc modo de aloitamento, que tern vantagem reaes sobre o artificial
proprianicntc dito, isto c, pela mamadeira , tern de commum com. cste 0

inconvenient^ dc tlar-se a crianga um leitc desproporcionado assuas forcas
digest!vas. Estc inconvcnicnte, porem, desapparece se a cabra fOrparida
reccntemente.

A principal vantagem deste systema de aleitameuto e poder-se
communicar ao leite propriedadcs dc certos medicamenlos dados ao
animal.

E’ tambem vantajosa sua adminislragiin quando uma crianga desma-
rnada torna-se languida c nccessita dc uma alimeutagSo conslituida exclu-
sivamente por leite.
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A LK 1TAMENT0 MIXTO.

PA neccsaidade do supprir-se a insufTidonda do Ioilo materno por
am alirnenlo quo tlollc* sc a]'proximo o mais possivd par suas qmdidades,
originuu-sc o aleitamenlo mix to.

Consisb, pois, estr systcma dc aliraeiUa<;&o cm dar-sc com o bile
materno, cuja quunlidade ou qualidadc e jnsufllcbnle, nm outro ali-
meuto mais aim mlante ou mais suhslancial,

r; certamento o bile materno ou do mna ama quo do preference
convem a qualqucr oulm alimento a crianca cm sua primeira idade.

Inbrntediurio a aliineiUat;5o animal o a vegetal, 0-11 ic o Icito sulfi-
cientc, nan sotnenb porque enntem todos os ebmentos dc reparacao de
qiic nccessila o rocem-nasddo para crcsccr, mas ainda por sua facilidado
dc digesUo quo csta cm relagao com as forcas dc sen cslomago, quo sao
ainda fracas. IT por cssn ncccssidadc do harmonic exacia entre as quaii-
dadi’s de aliment05110 c as fort;as rtigestivas que durante a primeira
infancia o Icile nao p6ib, scut mais on mcnos inconvcniente, ser sub-
stituido.

Mas a necessidadc dVsle systcma dc alimentagao, logo nos pri-
mciros mezes do nascimcnto da criam;a, faz com que lodos os dias se
recorra a esse alcitamento, c os rcsullados felizes verilicao-sc a cada
passo.

Com cITeito, as vezes ohrlgada a trabathar para alliviar asprimeiras
ncccssidadrs de sua familia, a mai cnircga sou filho uos cui lados d’oulra
pessoa, que, n'ossas boras <Ic auscncia , alimcnta-o artilidalmcntc,

Mnitas vezes, diz Caseaux, a mtilher aprosenta mna constituigao,
cstadn de sande o fins soius na apparcncia muito favoravels a lactacao,
mas que csta faz-se impcrfeitamenlo, qticr pda qualidadc, o bile setido
bastante abumlante mas pouco subslancial, quer pda quanlidadc, sendo
entretanto o bite dc inuilo boa natnreza.

< ) rmpregn simullanen do alcitamento natural c artificial 6 ainda
c 3
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roclamado, como vimos, como necessidade de regularisar a amamen-
tagao pouco3 dins depois do nascimcnlo da crianga, sobretudo a
ooite.

A crianga havcndo cliegado a idade do solo mezes, pode-se, durante o
dia mesmo, recorrer-se ao aleitamcnln mixta , pois n’essa epoclia as refei-
goes sao espacad;is umas das outras e por conseguinte copiosas e demo-
radas, ainda mesmo que o seio materno possa etn rigor alimentat-a. E‘ o
que se observa todos os dias e serapre com excellentes resulUdos , Sumenlo
cumpre atlemler-sc a cerlas circumslancia; nao so para precisar-se a
epocha em que, sem inconveniente, pdde-se comega r a cooperagao, mas
ainda para d’ella poder-se tirar resultado.

(hiando se recorre a este systema do aloitamcnlo, da-se a crianga
a principio leite do vacca on de cabra , misturado com agua on com urn
decocto qualquer, depois esse leite pure, c rnais tarde aliincnios mais
nulrilivos ainda. 0 leite assim preparado e dado por meio da nuunadeira
ou collier , etc., utensilios de quo ja fal tamos no aleilamento artificial.

Deve-se attender cm sua adminislragiio, qualquer que seja a causa
qnc n reclame, acerlos preccilos iudispensavcis e nao abusar do seu uso,
allm de que os Irons resultados que possa trazor nao lornem-se nullos e
depois prejudiciacs.

Assim, convenr que o alcilameulu materno sobrepuje eespace o mais
possivel o leite preparado ; nas grandes cidadcs o leite artificial dove ser
dado somenle quando a mai nao puder amamentar seu lillio. Alien-
dendo-se ao que observa-sc nas grandes cidadcs e no campo quanto a
forga digest!va da crianga, conclue-se que, no priineiro caso o seu emprego
deve ser retardado o mais possivel , ao passo que no segundo piide ser
mais prcmaluro.

Ouaiulo pela posigao social a mai for obrigada a estar longe de seu
filho, o medico deve aconselhal-a de preparar o liquido que cm sua
ausencia deve acalmar a feme da crianga e conflar a sua administraeao a
uma pessoa de conlianga para que conslilua exclusivamente sua ali-
mentagao; pois, muitas vezes e a causa de insuccesso d’esse meio de
aleitamento, urn terceiro leite que a mai nao conbecC e cuja presenga
vem ludo compromelter.
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ALE1TAMEKT0 MERCENARIO.
Circumslancias impcriosas, como viinos , impcdom tnuitus vczcs ama

inni dc amamcn&r scu Glim.
Os resultados pojtcn prnvavets (Jo aleifaracnio artificial fazcm com que

clla conQe ns devcrcs da matcrnidadc a uma nrnlber bstranlia, median tc
um cerfo lionorario.

I >a-sc entao o « ptc sc chama aleilamente mrrccnario.
Os trisles resultados ord inariamentc cbservados na pralica dcste alri -

taincnto lorirn tan imp- irlantc esse passo , que cxige tuda ariMimspecgan ,

cscrupulo sevcro da parte da famtlia c do medico quando trala-se da
cscollm da ama.

Fslc important problema nccupou cm todos os tempos o espirito dos
medicos. Os niHigos decirliao da apliiliio dc uma mulher para o prern -
cliimcnio dc uma fimc<;ao tan importantd por cerlos predicados, baseados
pcla miir parte cm scu habile externo.

ilnje graiulc numcro destes pmUcadoS c considerado objeetd do luxo
on caprichn , prendendo oulros mais do perio, por sin importation , a
attcni;Tio do medico : da-sc Itoje lodn o valor a saude da mulber que pre-
tende exerror uma funrr.ru > tuo iqtportunte.

Porlanto tralaremos dos prod if ad JS que dove ter a miiHirr para cons-
titnir uma boa ama antes do fallarmosdo aleitanicnto mercenario propria-
mente dito.

Coinprclirndrin osles predicados osI'rcilicadOK iiliysiroH.
orgSos da lartacao c o produrto dr sin serreoao.

i 'ura so tirar [nrlido do oxame das mamas, devc-se aUender, tmo ao
scu volume, mas ao drsenvolvracnh da glanduta mamaria propriamenlc
din. Geralmente os soios mtiito volumosos indiciio dimmuta seeregao
lactea, visto como a glandala achi-se tulliida nn sua funegao, recatcada
pelo tecido gorduroso que 0 cntlo abundaute, os Cannes excretores n&o
podem tlar facjl saiiida ao Idle, ucliao-se ennovellados. Dennis, os scios
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ncssas circumstancias sendo geralmcnte esplioricos. o mamelao desappareco
no tecido cellular e a crianga para sugal-o HOCU-siL;L mergulhar asnarinas ;
desdc enUlo a difficuldade da respiraoao lorna-se notavel c occasiona raesmo ,

muiLiS vczes , losse violenta c accesses dc snffocacao, devidos a queda do
leilc iio laryngo durante inn csforgo de inspiragao ; ora. ludo isto sao
Musas que obrigao a crianga a iutcrrompcr frequcnlcmenlc a suc^ao. Fora
dessas condigoes os seios aprosenlao-se alongados, conicos, o mamelao sa-
lieute, caracteres estcs ligados ao volume medio dos seios, que e consido-
rado o mats vantajoso por todos os autores.

Os dados fornecidos pela simples inspeegao para julgar-se da quali-
dadc do leitc sao de pouco valor , assim e necessario que seja branro , de
consistent:ia media c abundante. I m grande numero de medicos limita-se
a proval-o e por um pouco n'uma collier e examinin' o trago que deixa ao
virar esse instrumental mas esses proccssos dao conclusOes pouco rigorosas.

0 exame pelos proccssos ebimicos c pbvsicos quo poderia esdarecer
alguma cmisa, csta longe dc resolver a principal qneslao do aleitamento
mercenario, isto e , nao se pode por dies cmihccer a composigao inlirna do
Icile, seu grao de vitalidade. e nem.o que edo loda importancia, se a espccie
dc vitalidade que o impregna convent ou nao a criunga a que 6 deslinado.

£6 pddc conduzir a este conherimcnio o exame da propria crianga da ama,
e mais tarde os resullados que liver a crianga que alimeutar-sc com
esse leite.

Para julgar-se da quanlidade de leile que podem fomeceros seios de
uma ama, « necessario vel-osem exorcicio, isto c , a crianga mamar , e este
exame deve ser prolongado c repetido.

Se a crianga suga uma quanlidade que a satisfaz, se conserva-sc calma
depois de mamar , sc o seio nuuca esvasia-se completamonle, conleru Idle
sufficientemente abundante . Mas se a crianga depois de mamar, mani -
festa avidez ern tomar de novo o seio para deixal-o immediatamentc, se
agila-se e mostra-se inquieta , sc chora cm vcz de adormecer, e muito pro-
vavel que o leite seja insufficiente ; entao um exame coutinuado dccidira :
a crianga ira dcllnhando-sc.

Natalis r.uillot chegou a procisnr por uma serie de exames a qoanti-
dade media dc leite que deve uma crianga tomar cada vez que mama. Este
aulor manda pesar a crianga antes e depois de mamar.
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Devera o peso augmentar de scssonta a oilcuta grammas.
Para matnar abuudantemente, diz Trousseau, a crianga dove lomar

coda vcz que e posts ao seio de scsseula a oilcuta grammas de Icite, do
contrario indica que sua tuna e ma.

Os auloros divergein quando procurao lixar o periodo pliysiologico na
mulher, soli o pnnlo do vista da secregiio Jactca.

( juando procurao limilar o comego drsse periodo achao-se todos Con-
cordes cm admiltir que tuna ama muito moija nao lem setnprea saude bas-
tanlc robusta e nom lem tanl > Icito quanto deveria ler mats larde , c
acouselitao no todos aos \ into an nos ; mas quando protendem lixar sen
lermo, as opinines sao diversas.

Adi us rnareava de vinte aos cincocnta annos a idade que devia ler
uma ama ; lloqiiercl e Vern >is so considerao-na apta para fornccer numal-
nienio leile, durante o temp > que decorre dos viuie aostrinla annos, epoca
que cxccdida, allerao-se as suas propriedades.

Id, com effeilo, o limite da itlade que devc ler a ama, so bem que
observe-se, as vezes, esse lermo scr nllrapassado com complete successo.

0 ponte esscneial epic devc sobrclU'lo lixar a altcueao do medico, e
a idade do leile, i >[u e , devc indagir precisamenlo a epoca om quo love
lugar o pat to.

Aqtii as opinmes divergem mais ainda. Donne quer que o leile
lenlia de scis semanas a oitumezes ; Levrct neiiiiuma importancia da a
idade do leile, e diz quo enconlra-se no leile , qualquer idade que tonlia, as
mesiiias bondades. Michel Levy diz que, depnis dc seis Inezes, o leile nao
d mais apropriado ao recem-nascido.

Dual devc ser pois a idade do leile ? Se fosse possivcl encontrar-se
uma ama quo lionvessc dado a luz no mesmo diaquenasceu a criangacer-
tamente seria , de preferencia a qualquer oulra , a escolbida para amameu-
lal-a. Mas, como isso e diflir.il dar-se e so cm circumstancias espcciaes, c
havendo necessidade urgenlc de uma ama ao recem-nascidu, p6dc-se lixar
o periodo de mn mez como a idade mais favoravel. Ora, o primeiro leile
malerno tern qualidades espcciaes, e monos rico cm malcrias graxasc cm
caseum , quo nao podcin ser subslitniiios por medicainontos ; se a ama deu
a luz lia Ire/, mezes, pur exemplo, sen leile, muiln rico em principios nu-
bitlvos.nao cstara cm barmuuia com as ncccssidades do recem-nascido c
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causara enlao indigestdcs, vomilos, colicas o diarrhea ; acriangadamelhor
constiluigao definlia-sc « da mostras do soffrer ; ludo ligado unicamento
itm (cite mnito rico cm print ipjos nutritives.

a

Dcmais, a glandula mamaria acostumada a uma cxdtagao forte, fllha
da sucf.au do uma crianga ilc algous mezes, privada do repcntedesse esti-
mulo, para expcrimcutar outro mats doce, cessa pouco a pottco de funccio-

e a sccrccao nao tardara mesmo a exlinguir-se.nar
Como consequents do quo acabamos de fixar, podemos concluir quo,

a verdadc quo a ama dcvc sor lao recentonaenle paridu quanto possivel,
Q'lando trata-se da amanienlagan de tuna crianga quc acaba dcnascer
e monos vcrdade quo e neccssario evitar-se que, quando houvcr
dado de modal-a, escolha-se uma que liaja dadoa loz muito tempo depois do
nascimeuto da crianga a que tcm de prcstar-

so c
nao

nccessi -
sc a atnameutagSo.Na verdadc,

um leilu muito anligo nao e supportado por uma crianga quc acaba de
como virnos, um leitc muito novo, tendn de alimentar uma crianga

quc j» respira ha mezes nao cstara cm harmonia com suas necessidadcs.
I m estacionamenlo ria milrigaoc deseuvolvimentoda crianga sera a con-
sequeucianocessaria. A crianga emmagrcce rapiilamenlc.c assim pcrmanccc
ate quo o idle liaja adquirido mais consisiencia, islo e , ale quo Iiarmoni-
se-se, por sua composigito, com as necessidadcs dos orgaos a que e clia-
mado a mitrir.

se
naster

Os cuidados especiaes que demanda um recem-nascido fazetn com quo
na csculha da ama prelira-se scmprc
uma

uma mulljpara, puis, melhor quc
primipara, couliccc os cuidados que dcvo-sc preslar a uma crianga. e,

se possivel for, quc liaja amamentado cm casa do uma familia conhecida,
ondo se possa collier inforraagdcs de sua aptidao e experiencia.

Tal e i) cmjunclo de predicados que se devccxiglr da mulbcr quc
propoe a cxercer a funcgio do ama, ou quo se procura como tal.

maior vantagem havera ainda sc ao
sc puder rounir os predicados moracs

sc

Maior somma de probabilidades,
lado desles predicados physicos
quo pasaamos a cxpOr como indispensaveis.

nioi'HOH. E‘ necessario cscolher-se uma ama
intelligcnle e cuidadosa, quc comprelioiila a alia missiio que proenche e
vole perlbiUmonte os passes da crianga, poupando assim cuidados aos pais.
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Dove IIT I ions costumes, pliysionomia agradavel, genio docil c alegro.
para mellior divortir e distrahir as manias cm sous soffrimenlose c incu-
tir-lhcs ccdo habilos dnceis ; cdemnis, a rnulhercoin eslcs prodicados preen-
che inelhor a missSu do que aquclla que for faoilincnio irascivcl, cslado
moral esle quo pdde modificar o Icite cm prejuizo da crianca. A missao da
amadeve ser dcscmpenliada do muilo boa vontadc, c si* o fizer contrariad
nunca podera haver resultado do alcitamento. o vicio da ombriagucz, pdas
consequcucias quo pode lrazor :i erianga, dove merccer loda a allengSo do
medico.

a

Sao estes os predicados quo importa altcndcr-sc o eujo valor nao sc
pddo negar na imporlanlc questao da escolha da ama. Mas, baslantc im-
prudencia liaveria se par ellcs sc acred itasse a crianca ao abrigo do todo o
perign e sc coacluisse, cslando mesmo lodes rcunidus, da uplidao da ama ,

pois, sc fossem sulTidentos us pais poderiSo decidir da escolha.
A queslfm capital do alcitamento mercenario c unde naufragao ordina-

riamenle as familias brazileiras, corno veremos, eslaem saber-se sc a ama ,
tem on nan mnlcslias conlagiosas. algum vicio do sangue on alTecgiies trails-
missivcis.

D’aqui pdde-se concluir a gravidade do urn exame superficial < • nim-
portanlc pa pel do medico uessa qucslau cujos resultados pddciu ser la i

scrios.
Na verdadc, so o medico pbdc lirar parlidodo exame dos orgaos ge-

nilacs, ganglios cervicacs c inguiuaes, elc.; cinfim , sii die pode dar garan
lias da saude genii , da organisagao intima dcssa mulber que preteude
missao lao sublime.

uma

ALEITAMBNTO MERCENARIO PROPRIAAIENTE DITO.

0 facto do conllar-se uma erianga a maos estrankas e
reveste-sc ordinariamonte do conscqucncias lao terriveis que
exlremos deve uma mai valer-se desle mein para criar sen lilho. A edn-
cacfwde uma crianga nan consislo apenas nessa fuucfao inhcrcnlc a mu-
lhcr, mil outros cuidados concorrem com o alcitamento ao desenvolvimenio

tan importance,
so cm casos
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physico e intellectual da manga, e e muilo raro encontrar-se uma mulhcr
qiie comprehenda a missile de ama, que execute conscienciosamente a im-
mcnsa obrigagao que contrailio.

No entanto, com que facilhlade recorre-se a esse systcma de aleita-
mento, sobreludo entrc nos, como veremos, tomando-se para ama de uma
criangu indistinctamento, aoacaso, qualquor mulhcr logo que tcnha leitc
e as mais das vexes sem o menor exame ? Cerlarncnte consequencias serias
a saudc da criangu pode trazer semellanle proccder. So fdr uma mullier
perversa, libertina, que se entreguc a embriaguez, nao soffrera a edu-
cagito da crianga ? A syphilis, Ilia generaUsada, nib traz tao graves rcsul-
tados ?

Pois, rtfto se deve somente encarar a questao pelo lado Junosto. cum-
pre niio perder de vista as mas constiluigoes que podem ter origem n’essc
sysloma do alcitamento e cm ultima an ilyso a dogencragao da especie.

D’aqui conelue-se os graudes pcrigos que a cscolha precipitada
d‘uma ama pode trazer a crianga, e a grande resma que dove haver n'esta
especie de aleitanienlo.

Enlretanlo , grande parte desles males podem ser altenuados, se , ao
lado de um exame minucioso c que lenlia pnr Urn cxigir a maior somma
possivel de condigocs favoraveis, o aleitamenlo tizer-se no domkilio da
crianga, sob as vistas da m3i.

Enliio havera grande probilidade de successo, apezar dos iriermve-
nieutes que podem haver de uma pessoa estranha no centra de umafamllla.
A mai podera seguir passo a passo a educagao do sen filho, emflm ha
toda a (acilidade d’uma vigilancia acliva.

Passamlo a examiuar-se o que se passa no Rio de Janeiro, em que
condigoes admilte-se uma ama no domicilio da crianga, a couclusan unka
£ que nenhuma prohabilidadc de successo pode haver d’este svsteina de
alcitamento,

Na verdade, pela facilidadc com que altiga-sc aqui uma ama parccc
quo nada e maisfacil ; as vezes mesmo £ por intermedin d ' utna terceira
pessoa que conclue-se o contractu ; o pai c a mai silo complctamenlc
allieios ; dir-se-hia que, do moment') que pagiio, tudo para cites esta
acabado, sou dever cumprido !

Ora, essa maneira de proceder, essa confianga depois de algumas
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hesitates romplotarnenie superficiacs, c As mais das vezes simuladas,
podom ser coroadas do succcsso? Nao, ccrlamentc.

Denials esse aleitamento que acini e feito quasi quo cxcluSivainer le
por escravas, Lera setttpre mn inconvenienle muito serio ligadn a sua
posigao social , Ifoje, principalmente, a mbr parle das prctas sao privadas
dos dcvercs da maternidade ; as criangas apenas nascidas sao immodia-
tamcnte levadas para a roda. Ora, csla circumstancia influe cxtraordinaria-
rncnle no moral da escraval c coasegu ia temen to influirA na cducafao da
crianfa quo Lem de amainenlar ; pois, ordinariamente isso acontece para
serem alugadas mais vantajosamente como amas.

Tudo concorrc a colloear o aloiUuno-nto no domicilio da criunga soli
condifdes contra as quaes prolest&O a hygiene.

ALE1 TA.MENTO MERGENARK) NO DOM I <31 LIO 1)A AM A ,

Graves inconvenicntes c grandes aimsi is pretnlmn-sc ao alcitammito
feito fora do teclo pa ter no, na ausencia da mat A unica compensator)

importante, mas nao enlre nos, em Franga, por cxemplo, t* a ama morar
no campo ; com efTeilo, e de grande vanlngein, sobretudo para as ernngas
fracas e delicadas das grandcs cidades, irem respirar o ar puro e viviii-
canle dos campos.

Mas, apezar d'essa circumstancia, todos os medicos aconSclhSo con-
servar-se a ama no domicilio da crianga.

0 aleilamento na casa da ama pbde sem duvida atgama dar rcsuUados
algnmas vezes; mulheres lia mesmo que, nielhor que mnitas mais, sao
capazcs de nutrir-Ihes sous fllhos; mas, o maior ntimero infelizmente nao
esta n'essas condifnes.

A causa mais poderosa dos insuccessos d’este slcitamento est:i na
natureza, mtelligencia c sobretado na contbinidade regular dos cuidados
que na ciusenciada mai tera a criaO$a da parte d 'essa mulhcr.

nutra cotisa nao means important de seu insuccesso, esta no pouco
conheciraenlo que geralmente tem-se da ama ; as vezes por ouvir
Steer.

r. !
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E’ muilo difficil cnconlrar-se uma ama que separe-sc de seu filho;
nao absorve-lhe esle todos os caidados?

Sc, a esses obstaculos inherentes a umasolliciluderelativa, considerar-se
os traballios grosseiros a que enlregao-se ordinariamcntc essas mulheres
em suas casas, nao sc pode dcixar de uilmiltir a iotlucncia nociva a sun
saude, e conseguinlemente a secregao lacten c a saude da crianga que to-
rnao para ainamentar. Certamenle a saude de seus filhos, ncstes casos,
nada pode indicar, porque s3a ordinariamente robuslos e fortemenie
constituidos para facilmente suppartar todas as privates e falla de cui-
dados.

Parte , porem, d 'estes males pode scr attenuada pelas visitas incs-
peradas ; enlao seri verificada a saude da crianga per sua mai ; mas,
por mais repetidas que sejio essas visitas, n3o dcixao de ser iotcrmit-
tentes. e dcsde entao perdem muilo de scu valor, i ) que nai- acontecern
a crianga se as visitas forem ospagadas ou sc, pcla grande distancia, a mai
nao puder fazel-as?

Ha tanta probabilidade de insuecesso no aleitamento fora da casa
paterna, e tao rare cncontrar-se mulheres que, fora de uma vigilancia
continua, desempenhem conscicnciosamentc o immenso compromisso que
contrailirao, que ao medico cumpre, senipre que Hie fdr possivel , acon-
selhal-o no domicilio da crianga. em presenga da mai.

$6 assim deixara de persist!r a principal causa de insuecesso inhe-
rente ao aleitamento merceuario, c portan to cessarao os effeitos ou ao
menos serao attennados, isto e, s6 em presenga da mai a crianga tcra a
alimentaglio que Ihe e destinada pela natureza, a mortalidade coriseguin-
temente cessara, ou ao menos dimiuuira muito e as constiluigdes fracas,
os escrofulosos c rachiticos deixarao dc existir.

Em Frangaa mortalidade de rocem-nascidos tern side, principalmente
nestes ullimos tempos, tao considcravcl, a proporgSo e tal que o governo
foi obrigado a intervir na questao.

Coin effeito, so para as criangas dc Pariz quo sao amamentadas nos
domicilios das amas, Boudel apresenta o numcro de 25,000 mortos
durante urn anno. Limitado entre 5 e 10 por cento o numero de criangas
dc urn dia a urn anno, aleitadas por suas mais, a mortalidade eleva-se a
•in por cento em certas loealidades, para as criangas amamentadas mcr-
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cenariamentc nos domicilios das amas ; ha mesmo departamentos onde
a mortalidade attingc o nurnero de 50, t >0, 80 c mesmo 90 por cento.
E’ o que demonstrao as cstatisticas feitas por Alexander Mayer.

E no entanlo, em Franca a apolicia mediea e muito actira, escriplorios
especiaeson hospicios onde as amas sao examinadas por medicos encarrega-
dos para esse fim, exislem em grande nuniero ; as criancas sao visiladaspor
suasmaismais ou monos regularmcnte ; tudo, emfim , concorre ahi para
minorar as rausas do insnccesso inherente h esse systenia de aleitamento.

Ora , se apezarde todas essas circumslancias a mortalidade em Franca
e tao consideravel, ha lanta probabilidadc do insucccsso, como acaba-
mos de ver, o que nao acontecera no Itio de Janeiro, onde as amas
para obterem as criancas do llospicio apenas levao am simples attestado
do inspector ou do snbdelcgado de seu quarteirSo ; onde nenham estabe-
lecimento existe para o exame das amas ; onde emfim as criancas,
ordinariamente fllhasda raja escrava, nao sao visiladaspor suas mais?

Scrii sempre pessimo. As condigdes de succcsso sao inadraissiveis.
0 Sr. Dr. Jose Pereira Itego ja tenlou fundar aqili um cscriptorio

de amas, mas nao foi availle o seu projecto, em prejuizo desses infeiizes
alimcntados por estc systema de aleitamento.



V 4 I 46L

PROPOSICOES
*1

SECQAO DE SCIENCIAS ACCESSOBIAS

CADEfRA IlE BOTANICA

I.

11 fiuclo e o ovario desenvolvido dcpois da fecundarao, coiilcndo o
germon necessario para a rcprod UCQUO do novos individuos.

II.

\ maior variedadc do fdrma, de consistencia, do grandeza , de c6r e
de sab6r existe nos fructos.

III.

Ducbartre divide os fructos em duas classes : primeira apocarpos ou
nnicarpellados ; segunda syncarpos ou pluricarpellados.

IV.

Fda classificacao 6 a mellior porquo offerece todas as condi?oes de
clareza , prccisao e facilidade na pratica.

V .

0 Iruclo compoc-sc de duas paries -, o pcricarpo e ograo.
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VI ,

0 pcricarpo compile-so de Ires partes ; primeira, o epicnrpo ou cn-
voiucro ex terno; segunda, omesocarpo ou o sarcocarpo ou a merobrana
in termediaria ; tcrceira, o cndocarpo, rnembrana que revcsle a cavidadc
central do fructo.

VII.

Us fractos sao indoliisccnlcs quando ao dicgar a sua maturidade
complete , o seu pcricarpo conscrva-se leebado.

VIII .
Os fruclos dehisccntcs s5o aqueltes que chegando a sua inaturidade

o seu pericarpo se abre naluralmenle.
IX .

Os fruclos geralmente sc abrem por lantas valvulas quantas sao as
carpcllas quo constituiao o pestillo.

X.
Trophosperma ou placenta 6 a porgao do ovario quo da insergao

aos ovulos.
XI.

Sobre o mesmo trophosperma p6de exislir um so grao ou mais.

XII.

0 fructo simples quando proven) de uma carpella unica offerece um
pcricarpo quasi sempre do um sfi loculo ou unilocular ; quandoJporem.
provcm de um pistillo composto offerece ordinariamente tantos locutos
quantas carpcllas alii existiao.
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PR0P0SIC6ES
A

SECQAO DE SCIENCIAS CIRURGICAS

CADEtltA HE MEDICfNA OPERATOR!*

I .

Ao methodo hcmoslalico quo consisto cm comprimir ou contorcer
provisoriamentc o vaso que fornece a hcmorrhagia por meio de uma agulha
e algumas vezes de um fio, di-se o nomc do acupressura.

I f .
Qualro sao os proccssos da acupressura descriptos por Simpson

os quaes conhecidos numericamentc por primeiro, segundo, terceiro e
quarto, p6dem dar lugar a confusao. Itillrhol evitou esse inconveniente
reduzindo-os a ires com denominates originadas dos names dos instru-
meutos de que se serve para praticar a acupressura e de scu inodo de
acgao : a acupressura simples, acutorcao e acufilopressura.

I I I .

.4 acupressura simples, que p6do ser externa c interna, consiste
primeiro case em traspassar duas vezes os lecidos cruzando e comprimindo
o vaso por haixo, e no segundo cm traspassar quatro vezes os tecidos c em
comprimir o vaso transversalmen te por cima.

no

IV.
A acutorsao consiste ein Iransfixar a arteria aberla por meio de uma

agulha a que se imprime um movimonto de lorsao de quarto decirculo,
c que sc man tern introduzindo profuudamente nos tecidos.
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V.

Pralica-se a acufllo prcssura comprimindo o vaso com uma agullia
collocada como na acuprcssura simples externa e um tio.

VI.

Estes dous ullimos processos sao os mais seguros incontestavel-
menle.

VII.
Nao e a forga que assegura o efTeito hemoslatico da acupressura, inas

a pressao constants, e pelo contrario, moderada das agulhas.
VIII.

A retirada das agulhas deve scr regulada pelo tempo que leva o vaso
a obliterar-se. Ora, sendo notorio que quanto mais calibroso6 o vaso mais
tempo gasta cm seu processo de obliteragao, segue-se que o tempo de
demora das agultias e relalivo ao calibre dos vasos.

IX.
Em geral bastao 20 horas para as pequenas arterias, c 60 para as

mais calibrosas.
X.

Se, porem , vomitos se manifesto, ou ha pulsagao nas proxiinidadcs
da arteria acupressurada, o cirurgiao deve esperar que cessem esses phe-
nomenos para retirar a agulha.

XI.
0 processo de obliteragao das arterias quer use-se da ligadura quer

da acupressura, consiste principalmenle na lormagao de um coagulo, que
adquirindo adherencias com as paredes arleriaes, se orgauisa e mais tardo
se atrophia e confunde com o lecido cicatricial.
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XII.
A oblitcrarao tambem p6de ter Sugar simplcsmenle pcla adhesao pri-

miUva das paredes postas cm contacto.

XIII.
Quando as arteritis sc achao ossificadas on fiiaveis, a ligadura c im-

possivel ; cumprc recorrer a acuprcssura.
XIV.

A vantagem quo mais sobresahe entre os outros meios licmostaticos
e por todos rcconhecida, e a da acuprcssura como processo provisorio nao
manlendo corpo cstranho no interior, nao constiluc obslaculo a cicatriza^ao
dirccta.

XV.
As agulhas de acuprcssura sendo to!erados pcla cconomia c riTio

comprimindo de modo a estrangular o vaso como a ligadura que instan-
taneamentc produz snppuragao c gangrena , c sim braruiamcnlc dc modo
a nao provocar suppuragao, podem ser consideradas como meios proplii-
laticos da infeefao purulcnta.

• XVi.
Sendo as hemorrhagias consccutivas quasi sempre provenientes da

ulcerapao que o Qo da ligadura produz e que se cstende, a acuprcssura
nao determinando ulcera^ao, muito raramente cssc aeddente (era lugar
empregando-se o processo de Simpson ,

XVII.
A acuprcssura cm nada sendo inferior a ligadura e lendo ao con-

trario sobre csta as vantagens quo acabamos dc mcnnonar, e o melbodo
quejse deve preferir e o unico generalisavel.

c 5
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PROPOSICOESm

SECQAO DE SCIENCIAS MEDICAS

CADEIIIA DE l'ATUOLOGIA INTERNA

IV

I.r
. wan

A febre amarella lem rcccbido na sciencia diversos nomes: febre
amarella, typho amcricano, vornito preto, typho icleroido, mal dc Siao,
febre marinheira, etc.

II.
A febre amarella e uma molestia miasmatica, propria dos paizes

intcrlropicaes, caractcrisada ordinariamente por uina reaegao febril muito
intensa, hemorrhagias passi?as, phenomenos atoxo-adyDamicos e
ictericia.

III.
Os scus conhccimentos mais positives datao da dcscobcrta do Novo-

Mundo.
IV.

A sua causa cfficiente e um miasma que se propaga por meio da
infeegao.

V.
A lesao anatomica que caracterisa mais commummente esta molestia

e dcgeucrescencia gordurosa do figado.
VI.

A febre amarella tem 3 periodos: 1*, periodo dc invasao-, 2", periodo
dc transigao ; 3°, periodo bemorrliagico ou ataxo-adyuamico.
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VII.
0 scgundo periodo muitas vezes deisa dc se manifestar pela rapidez

com que os symplomas do tcrcciro periodo succedem logoaos do primeiro.
VIII.

A anuria 6 o syinptoma mais grave d'csta molcslia.
IX.

0 vomito prelo nem sempre e um symptoma de prognostico fatal.
X.

o calor febril do primeiro periodo varia de 30° a 10“ c a II* cen-
tigrados ; raras vezes (lea aquem de 39°.

XI.
A febre amarclla ordinariamento atlccta a mareba continua. entre-

tanlo algumas vezes apresenta remissoes e raras vezes intermiltencias.

XII.
Ordinariamento a sua riuragao e de sole a dez dias.

XIII.
As molestias que mais sc confundem com a febre amarclla sao: a

remittente biliosa dos paizes quentes e a ictcricia grave.
XIV.

0 tratamento que mais convcm na febre amarclla e aqucllo quo tern
por flm ajudar a natureza na lula contra o principio morbitico e combater
os symptomas geraes a medida que cllcs se apresentao.



HIPOCRATIS APHORISMI

I .

Ad cxtremos morbos, extrema remedia exquisite optima.— Sect. I*,
aph. 6,

II.
Sect. 2*, aph. 5.Lassitudines, sponte uborLe, morbus deiiQntiant.

III.
Secundum (elates aulem lime eveninnt, parvis ct miper natis pueris

serpentia oris uiccra , vomiliones, lusscs, vigilia? , pavores, umbilici in-
flammationes, aurium humiditales.— Sect. I l l , aph. 21.

IV.
Ad doatiendi vero tompus accidcntibus gingivarum pruritus, febres,

convuHioucs, alvi profluvia, maxime quurn caninos cdut dentes, ct iis
pnesertim pueris ijui crassissitm sunt, cl qui alvo sunt dura. — Sect. 3‘,
aph. 25.

V.
Morborum acutorum non in totum ceitaj sunt pnenunciationes neque

salutis neque morbis. — Sect. 2', aph. 19.
VI.

Sect. 7‘,In inorbis acutis extremaruni partium frigus, malum.
apii. 1.
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Esta these esta conforme os Estatutos. «

Itio <Sc Janeiro, 3 de Outubro dc 1873.

Da, DOMINGOS J. FREIRE JUNIOR,

DR. PEDRO AFFONSO FRANCO.
DR. JOAO DAMASCENQ PECANHA DA SILVA.

*

* *
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