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A MEU BOM PAI E MEU SINCERO AMIGO
Pequeno signal dc amor filial , amizade e venera^ao.
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I SAUDOSA nil DE HIM EXTRBMOSA E SEME LEJIBRADA Ml |
«

£

AOS MANES DE MEUS PREZADOS IRMAOS

ANTONIO HENRIQUE DUQUE
E

SERGIO ANTONIO DUOUE
*

«

A. MINHA8 IRMAS
•A. MJSUS CUNHADOS

E

A MEUS SOBRINIIOS
Os hellos e santos sentiinentos quo nos unem dispensao-

me de vos dizer mais nadaM M
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AOS MEIS PARENTES E VERDAOEIROS AMIGOS
EM PARTICULAR

A JMEUS BONS TIOS E AMIGOS
OS SENUOflCS

MAJOR MANGEL IGNACIO DE BARBOSA LAGE.
* MAJOR JOSE FERREIRA NUNES.

TENENTE DOMINGOS ANTONIO LAGE *

E

&M MMi£&3 <mS&X&&3 TIA.S
D, FLORISBELLA DE ASSIS BARBOSA LAGE.
D. FRAJfCISCA DE ASSIS LAGE NUNES.

Pequena prova do sinoera amizade e respeito*

A MEU PRIMO E PREDILECTO AJUGO

DR. ANTERO JOSE LAGE BARBOSA
Uma das mintaas maiores felicidades, Anlero, 6 pensar quo a nossa amizade,

nascida no bergo, estA 4 prova de tudo.

A MEMORIA DE MEUS ESTIMAVEIS PRIMOS
DEVOTADOS AMIGOS, OS SENHORES

LUIZ MARTINS LAGE
E

COMMENDADOR ANTONIO VIDAL LEITE RIBEIRO 1
Saudade e gratidSo.
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AOS MEUS PREZADOS AMIGOS E GOLLEGAS
OS KEMIGRES UQUTOBtS

JOAQUIM MARI ANNO PE MACEDO SOARES.
JOAQU1 M SILVERIO GOMES DOS REIS*

JOSE JULIO YIANNA BARBOSA *

JOSE DE GOES E SIQDKIRA FILHO *

EM AS ANTONIO DE MORAES *

ERNESTO DA SILVA BRAGA .

L
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As SUAS EXCELLENTISSIMAS FAHILUS.
No men coratjao armprr eatatew
to quaau> a alma esiiw cam elle unlda.

Outfiti

OS JLLUSTIHSSJHQg fcENlKJ»&S

PR, JOAQUIM RODRIGUES DE 0UYEI&4.
EUGENIO PEDRO SIGAUD*
FEUCIANO JOSE HKNRlQUES.
BERNARDO DOM1NGUES SILVA ARAUJO*

EMILIO SALVADOR ASCAGNE *

!

£

AS SUAS EXCELLENTISSIMAS FAMILIAS
Pequuno signal tic amende e subkla tslim -i.

AOS MEUS ILLU8TBAD0S AMIGOS
OS SEKKOttES bOUTQlLES

JOlO RAPTISTA DOS SANTOS *

LUIZ I)E AIELLO BRANDAo *
I

_
dll a PC I jm ij

JOtSO ALVA RES SOARES DE S0U2A ,

Pcrmitti quc eu vos d£ csta exlgua prova da amizade riaccra qae m coas^gro e da aita esiima
cm quc tenho t> merito e a IJJusua^ao mudesia quc xos distiuguew.

©A©
O RETEUtHlJlI&SiMO SENKOH COftEGO

MANOEL CARDOSO DE LOUREIRO
Muila atfeitfio e cstima ,

*
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AOS
PARTICULAR MESTE

AOS ILLUSTRISSIMOS SEHHORES DOUTORES
EXM.) MANOEL FELICIANO PEREIRA DE CARVALHO.
EXM.) MANOEL DO VALLADAO PIMENTEL.

ANTONIO GABRIEL DE PAULA FONSECA.
Horaenagew ao merito c ao saber; pequeno signal de estima, respdto e amizade.

CONSELHE1RO
CONSELHEtRO

AO rano G BMUMISSIO SHOO DOCTOR
FRANCISCO DE PAULA SILVEIRA LORO

ifomenagcm Ss virtudes civieAs c i illuatra^ao; pequena prova tie alta csdnia e do slncera
amizade.

A HUMORU DOS MEUS COLLEGAS E AMIGOS
MARCOS ANTONIO M0NTE1R0 DA SILVA

CARLOS JOSC MOllEIRA
i

Saudadc.

AOS IDS COLLEGAS G C1TEMA10S DG ACADEMIA
ESi'ECULMETiTE AOS SKKUOUES

DR. AGOST1NHO JOSE DE SOUZA LIMA.- l , .. - • - « - , M

DR. JOSE JOAQUIM FRANCO VALLE.
DR. FRANCISCO DELFINO RIBE1RO MONTEZUMA.
DR . JUVENCIO ALVES DE SOUZA.
DR. JOSE JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA .
FRANCISCO t)E PAULA PEREIRA TAVARES. #
ALEX ANDR1NO FllEIRE DO AMARAL.
D. SEBASTlAO *DE SALDANHA DA GAMA.
THEOTONIO WESCESLAU DA SILVEIRA.
HILARIO SOARES D£ GOUVfiA .
JOAO ALVARES DE AZEVEDO .MACEDO JUNIOR .

*

A mlzade, saudade e sympaihia.

— *
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SCIENCIAS MEDICAS

BIOIEJE DA CRIANCA, DD SASCMTO A QIM DO CORIIAO UMBILICAL

ENTRODUCQAO.
9

ji% E eurioso, pelo menos, acompanbar o homem nassuas different^
; ^ evolugfies organicas desde o mocatnto rnyslerioso da comhinafao
|5|do ovule c do zoosperma ate ao — oao menos mpterioso — em

^pque a materia, destruida a liarmonia dastards que a mautfina
por mn memento sob nm modo de ser particular e sujeita a
prodnctao de phenomenos esgeciaea, e abandonada as leis geraes
que a regem * Nesta progressao—tnais ou menos rapida, complete

7 ou incomplete — o organismo parece voiver-se sobre o tra^o do
uma curva, cujos limites Qxaoos dousmareos eUremos da vida, eeujosponlos
successivos Ihe imprimem os signaes de sua passagem *

Appareee i> ovuto, a mestrua^o o desloca e a eonduz aoutero, a fecundacao
sanccioiia-lbe o earacter de vltla e imprime-lbe a prime!ra e indispensavel
conditfao de desenvoKimento : ei- lo crescendo* Embry3$ c fdto fiurgem nellei
cadSinstanto mais uma eeltula, mate uffia fibra, mais urn organ* mate um appa-
rel ho* e o sou incremental’ e rapido, de algo ma*sorts vertiginoso. Fora do
thealro undo se oslentar^o as pfimeiras phases do sea deseirrofriniGnto, bn-
nhado doar edaluz, infmidido cm novas meioa, e tornado menos dependents
eido recem-nasddot mudando com a primcira inspiragao que sorvc, a direct

52 1



1

V.1/6GSV

i

de suas funccoes ; com o primeiro ahmento que recebe, inaugurando outras .

Infante, continua a crescer ; oas saas permutas com os meios era que vi\e-
gauhasempre ; despontao novos orgaos, e aperfeicoao-se outros. Pubere, ei-Io
apto a reproducqao de si mesmo ; aindaque perdendo movimento, continua
caminlio de mcrementacllo, e cheio de sonhos e illusdes que dia adia vao se
desfazendo c murchando, toca a vinlidade. Aqui o crescimento estaciona, o
equilibrio se estabeleee eutre a somraa dos elemenlos que importa e a dos que
exporta ; o desenvolvimento esla em sua meta, e a perfeiQao relativa do bomeci
existe em coda a sua plenitude* Mas, 6 forcoso continuar a mareba ; a parada
de urn 4ostante foi soapparentee maicou o ponto culminant© da curvaqueper-
corre ; a imrautabilidade das leis da ualureza o impede fatalmente para o outro
ponlo extreme Jessa linha Insensivel e gradalivamente as scenasse vaomu-
dando: a fria velkice se approxima e.*. chega. Os materiaes accumulados comegao
degastar-see de esvair-se poueoe pouco : o homem 6 velho, e suas fonecoes
ja nao tern mais a mesma energia ; sens orgaos estao mod ilicados, estes ameaQao
ruinas.aquelles ja desapparecera, e a materia ambiente lucra em sen commercio
IdnalmeDtCj a geiida e trisle caducidade , lembrando por sua impoiencia e im-
perfei^ao as primeiras epocas, mas essencialmente different© deltas por suas
tendencias, o arremessa A morte.

E agrupando em sua ordem de successao e semelhanca os signaes queseim-
primem noorganismo ao percorrer a curva da vida, tendo para isso em conside-
rs<$o o ipparecimento, crescimento, decrescimento e desapparecimenlo de orgaos
e fuucgoes, e as diversas circumstancias era que elle se vai achando, que os homens
da sciencia dividem em urn eerto numero de periodos que se ebamao idades, as
differenles phases das evolugoes do organismo,

ISa rapida vista que sobre elias acabamos de langar, deixamos em gripho os-
noines ou #. pilhelos que designao esses periodos, e deHneados seus principaes
iracos.

E para urn delies, para o periodoque vai do nascimento a qu6da do cordao
umbilical, que teraosde legislar hygienieamente.

*

D?nominado dfade do nuscinunlo , este pe riodo se dcstaca perfeita-
tainente d’enlre os outros. Com effeito, de um lado, o t^scimenlo e a queda do
cordao umbilical, factos importantes, coincidindo o primeiro com umascriede
iuudarqjas que se iniciao no frrgauismo, e dando, por assim odizer,o signal de —alerla a funecoes e orgaos que jaziao adormccidos, e o segundo expressando
mais ou menus exactamenle o difllnitivo eslabelecimento dessas mudan^as e sendo
emsi proprio, posto que variavel na 6poca, conslante e iofallivel. conslituem
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limiles naturaes de divisao ; do outro lado , o proprio estado do organismo,
enlao iheatro de scenas interessantissimas, offerece tantas particularidades no seu
modo de ser, qae facilmente se descrimina de qualquer outro com que se
apresenta nas oulras idades. E o estabelecimento oompleto da circulagao exlra-
uterina, e a obliteragao das aberturas por onde ella passa no feto, e a penetragao
completa do ar nos pulmoes, e a primeira acgao do alimento na economia, e a
expulsao do meconio, e a fuga parcial do sanguede sob a pelle, etc., e a transigao
completa da vida intra-ulerina a extra-uterina.

E, pois, com seus limitesbem definidos e em simesma bem caracterisada, a
idade do nascimento se destaca e descriraina-se de todas as outras.

Se, para a medicina legal em suas questoes de determinate de idade
vissimas nos casos de infanticidio,—a queda do cordao umbilical naoe um facto
sufficiente que, unico, possa servir de signal infallivel para determinar se um
menino ainda e ou ja deixou de ser recem-nascido, e nao pdde ser aceita como
expressiio inequivocada passagemde uma idade a outra, para a hygiene e oulras
sciencias nao tem isso lugar, attentos os fins que esta primeira tern em mira .

lids, pois, nos serviremos da expressao recem-nascido, para designar com
mais rigor o nosso sujeito de hygiene.

Agora duas palavras acerca daordem que vamos seguir neste trabalho.
Dividido em duas partes, na primeira dcpois de termos lancado uma vista

geral sobre o recem-nascido, rovislaremos mais particularmentc sens principals
orgaos e funcgoes para, com terreno assirn roteado, passarmos a segundaem
que procuraremosestabelecer as regras e preceitos quedevem de ser observados
a fim de conservar a saude do pequeno ser que acaba de nascer. N’uma e n’outra
parte buscaremos fazeras reflexoes que julgarmos apropriadas a mais bem au-
torisar essas regras e preceitos.

Julgamos nosso piano razoavel. Comeffeilo, resultando a hygiene do conbeci-
mentodas relagoes entre o homem, seu sujeito, e a accao dos agentes que o
modificao, seu objecto, e sendo seu fim regular convenientementc aapplicacao
dessas relagoes, o que d a hygiene de tal ou tal idade, senao o conhecimento e a
applicagao dessas mesmas relagoes modificadas por um dos termos, o sujeiio ?
E como conhecer essas modificagoes ? Evidentemente estudando o estado par-
ticular do termo de qu8 ellas resultao. E, pois, nos parece indispensavel que,

;antes de estudar os circumfasa applkata,ingenta, et£., e sua cctnvenienle appli-
cagao, estudemos o recem-nascido, sujeito sobre quem essa applicagao tem de ser
feita.

k

gra-

E o que procuraremos fazer.
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PRIMEI'RA PASTE

DO REOEM-NASCIDO

Y i-t41 au moDdo un £tra plus faibie, plus miserable,
plus a in mere! de tout ce gui reuvironne, c]ui ail \\n >i
grand bcsolii do d’aniour ct de protection i|u uii
enfant ?

(J. J. ROUSSEAU , Amite.)

CONSIDERACOES GERAES.

Decorrido o periodo regular do nove Inezes solares dc vida inira-ulerina, o
producto da concepoio, gracas as leis da gestacao e is do seu proprio desenvolvi-
mento, e dado a luz.

Ei-Io recem-nascido. Ha pouco envolvido em suas membranas, banbado pdas
agiias amuioticas que Ihe consemvao uma lemperatura constante, abrigado peios
orgies maternos das influendas dos agonies exleriores, vivendo uma vida a parte,
especial, vegelativa: agora ei-lo sujeilo is ailernativas do frio e do calor, as
infloencias do ar, da luz, da bumidade e do todos os modificadores que povoao
a atmosphera : no seu pequeno organismo se operao mudan^as importantes e em
barmonia com suas novas condiijoes ; orgaos o func^oes que jaziao inactivos e
como latenles entrao agora em aegao e se mauifeslao ; os olhos recebem a luz,*e as
pupillas coiiirabem-se ou dilatao-se, conforme a maior ou menor inteusidado
desta ; quica sem consciencia, a audi^ao, a olfaoao, a gustacao e o tacto se exer-
cem; sens musculos contrahem-see imprimem mowmentos as alavancas de que
sao potencias ; seu modo especial de alimentar-so e de respirar esta mudado, e
o placenta ja Ihe nao serve mais de estomago nem de pulmdes, recebe agora o
alimento sob outra forma, o este primeiro pabulum desperta pela vez primeira a
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digestao ; seus pulmoes, dilatando-se e espandindo-se n'um maior espafo que UIQG
offerece o thorax, recebem o ar e quasi toda a massa do sangue ; uma iroca pe-
renne entre os gazes contidos neste liquido e o fluido atmosplierico tei» lugar ;
surge a hematose e della mana tima nova e fecunda fonte de calorificafao ; a tor-
rente circulatoria, sorprendida por pontos de mais em mais angusliados no tra-
jeelo que lhe foi habitual ale ao nascimento, precipiia-$e agora em novas vias que
lhe facultao e lornecem os novos phenomenos da respirajao pulnaonar ; a peller
vermelha e coberta do verniz caseoso no momento em que veio a luz, vai-se des-
botando e tende poucoe poucoa adquirir a cor que lhe sera peculiar ; o epiderme
vai pAncipiar de ^fender-se ede cahir; a crianga chora, e manifesta assim uma
de suas primeiras reacfdes contra o meio em que foi de subilo laocada.

Demos agora a palavra a Button: « Se alguma cousa, diz o grande naturalista,
e capaz de nos dar idea de nossa fraqueza, e o eslado em que nos achamos logo
depoisdo nosso nascimento. Ainda incapaz de fazer qualquer uso de seus orgies
e de servir-se de seus seutidos, o menino que acaba de nascer tem necessidade de
toda a especie de soccorro ; e uma imagem de d6r ; acha-se nesses primeiros
tempos mais fraco do que qualquer oulro animal ; sua vida incerta e duvidosa
parece dever terminar-se a cada inslante ; nSo pode sustentar-se nem mover-se ;
tern apenas a forfi necessaria para exislir e para annunciar com seus gemidos os
sofTrimentos que experimenta, como se a natureza quizesse adverli-lo que nasceu
para soffrer, e que so tera urn 1agar na especie hurnana para corapartilhar com
ella suas enfermidades e suas dores* » [ Histoire Xatyrelle de V Homme.)
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ESBOCO ANATOMO-PHTSIOLOGICO

Lanatoijjir el lu phyadagio fournisient ii\ I hygifenc )
\\ chaijue liwtimt, ties Grertiarits pritoieux , en nppeiant
rarpaftisation ei le jeu Tonctiannel pas appardlfc dn
lliomrae qui esi te itujet de llljgttwfr

(A * DECyuEHEL. — Traiti Eltmeutaire dmHygiene Privit
et Publique.).

Dimem$e$ , pm ^ /8rite-.— 0 comprimento tie um recem-uascado a termo
varia de 18 a 22 pollegadas i'^!0 a GO centimetres ) ; sen peso regula de 6 a 7 li-bras (3 a 3 t/2 kUograDrmasJt tastes algarismas exprimem a verdade de um m;i-

neira geral ; porqoaato, eaprichosa e iosubordinada as rfgo&osas leis munericas
coim* &,a nafureza viva se compraz algumas vezes em ofiferecer ezemplos nolaveis
de afasiamento ctessas regras: assim, tem-se visto meninos a ternu uao excede-
rem an conjprimcnto de 16 a 17 poltegadas (43 a 48 centimetres), e seu peso nao
pasjsar de 2 a 3 libras (1 a t 1/2 kilogram mas) ; lem-se visto oulros attingir o
enorme comprimento de 24 pollegadas (66 cenlimetros) eo peso de quasi IS lb
bras (9 kilogrammes 1} (Caseaux, Orfita).

0 caracter geral da forma do corpa de unn crianga a termo e o predominio tie
desen®lvifoento, relativamenie consideravd, do craneosobre a face , da cabeja
sobiv o trfenco ; destc, eT cousequentemente, daquelh sobre os membros, e, antrn
estes. o dos membros thoraxicos sobre os abdominaes. A cabega mais desenvol-
vicla, cm gera! o relativamenie, nos in.dividuos do sexo masculine quiz nos do
oulro sexo, apresenta parao camprimento total do corpouma relagao pouco mate

menus dc 1:4. Deslas disposigocs resulta quo a posigao do rneio do cOrpo, quo
nos adullas sc aoha situada, por via de regra, no bordo superior dos pubis, 6 no
recem-nascido atima deste poato: ella se acha, com effeilo, quasi ao nivel do
urnbigo c apenas vinte c poucos millimetros abaixo.

Petit e SMS depmdentias.

—
on

Ao nascer, a petie do nicnEno se aclia coberta de
uma subsUncia sebacea.^jscoiTe'iadia, do cor braoca-amarellada e quf 1. se ebatoa
vuiuHo s^bxceo otj verniz mseoso. Formado, seguodo pensa M - Caseaex, das se-renes da pclle do fSto, c tcudo lalvez por uso facililaT sna eapulsao na qccasiiio
doparto, o veroiz caseoso 6 mais abundanie nas dobras das virilhas, nas asilfas
e u i cabcfa . Desembarsieada do cDdactosebaceo, a pelleapresenla-se, m gwal ,
com ticaa cflr vermeilia uniformo qua vai desapparecendo pouco a pouco, e no fin®

,
i
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individuo eonscrvarA e qae lhe servira de typo.de alguns dias Join ver a qua o
N;i entrada das vias naturaes, a pelle ji tem a cdr muito mais vermelha e salienie
com quo se apresenta no adulto. Algumas vezes no terceiro ou quarto dia o tegu-
mento exlerno da crian^a se tornamais ou menos pronunciadamente amarello, cfir
csta quo se augmenta pela pressao : A a ktericia dos recem-nascidos. Macia e
muito vascularisada na sua tratna e na do teeido cellular, quo lhe eslA subjacente,
o que lhe da a cdr que ja notamos, a pelle do menino e sAde de absorpcoes e exha-
la?oes muito aclivas, que explicao a sua nimia impressionabilidade e a ac?ao ma-
lelicjLque sobre clla exercem o frio eo calor excessivos, o contacto de substoncias
asperas ou irritanles, o apparecimento frequente do schlerema, da ictericia, de
dilTerenles exanthemas e a marclia accelerada de suas inflamma<xies.Ao passoque a
pelle so lorna menos vermelha, torna-se igualmente ura pouco mais secca, e seu
epiderme come?a tie fentler-se, de exfoliar-se e de cahir. Eslaqueda do epiderme,
que se prolonga algumas vezes ate ao dm do segundo mez, ora se opAra de urn
modo iosensivel , ora por 1in has, escamas ou laminas mais ou menos irregulares.
As mudancas de cor da pelle e o comefo da queda do epiderme se fazem, cm
geral, uos oito primeiros dias ; algumas vezes prolongao-se ale mais tarde.

i

Os rtibellos , de cOr varitfvel, sao abundantes e cobrem toda a estensao do
cotiro cabelludo ; offerecem entao unu pollegada pouco mais ou menos decom-
primento. 0 resto da superficie cutanea, exceptuadas as palmas das maos e
plantas dos pcs, acha-se coberta de uma pennugem fuiissima, muito abundante
na face. As unhas complelamente formadas, porctn dclicadas e tenues, igua-
lao ou excedem a pdlpa dos dedos.

0 que viemos <le dizer Acerca da pelle, A o que ordinariamenle se observa;
mas, comprehende-so que estados palhologicos congenilos ou adquiridos possiio
expressar-se nella tie uma mancira mai^ ou menos franca, cmodifica-la eni sua
cor, macieza, eslruclura, etc. ; assim, alguns meninos, nascondo fracos, ma-
gros e verdadeiramenlo cbloroticos, appresentao seu tegmnenlo exlerno extre-
mamenle pallido ; oulros, nascendo em estado de morte apparente e victimas
tiff asphyxia em grAos mais ou menos avanjados, o apresentao diversamente co-
rado ; os exanthemas congenilos ou adquiridos, os mevi-materni, asechymosos
reauttantes de ura trabalho de parto dillicil, etc., vini aqui muito ao caso.

Orgaos dos sen! id-os.— As palpebras , descolladas desde o oitavo mez , silo
desviadas e deixao ver os olhos , cujo desenvolvimento e rnmpleto: a mem-
Ijrana pupillar ja nao existe. Extreinamenle sensiveis A acciin inlensa da luz.
do ar, do frio e do calorico, os orgaos visuacs eslao muilo sujeilos A ophthalmias
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e a viciagdes, que cvimpre evilar. 0 appardho da olfagao, relativaraenie poneo
desenvolvido c era harmonia com o desenvolvimento da face, apresenta sua mu- <
cosa injeetada e inais snjeita por isso aos corysas ; algumas vezes ella se acha
de ia! sorle elieia de mucosidades DO momenlodo tiascimento, que pode em-
baragar a entrada do ar. 0 appardho da aiuiigdo se acha complelaraenle
desenvolvido.

A proposito dos organs digeslivos fallaremos do apparelbo de guslafdo. 1
Apparelko locomotor.— Ossos. Os ossos tongos do recem-nascido offereceni

ainda todas as suas epiphyses em eslado cartilagineo, exeepto a da exlremidade
inferior do femur ; seus ponlos diaphisarios pon$m achao-se adiantados no tra-
balho de ossificagao. Os ossos largos, prineipalmente os do craneo, achao-se
igualmente muito avangados nesle trabaiho. Os ossos curios, a excepgao das
vertebras, apresentao-se ainda em eslado cartilagineo. Sedu de um trabaiho de
nulricao muiio activo, os ossos dacrianga recebem proportionalmemle muilo mais
sangue que os doadulto e ofTerecem por isso um aspecto roseo. Sujeitos a fraclu-
rarem-se nos pontos mais avangados de ossificagao, elles podem amoigar-se nos
onlros, e, em um e oulro caso, daln resuilar inconveuienles mais on menos gra-
ves para o recem-nascido, que cumpre a Hygiene prevenir, estabelecendo preeei-
tos relativos ao modo de conducgio da erianga, as altitudes e posigoesque con-
vem dar-Ihe, etc.

Muscnlos.—Facilraente separaveisem razao do eslado quasi mucoso dotecido
connectivo que os tine e separa, e da aasencia de gordura inter-muscular , os
musculos do recem-nascido sao perfeilamenle distinctos era seus feixes e na di-
reccao de suas tibras, por6m pouco determinados em suas insersdes ; sao pouco
desenvolvidos e ofTerecem umacbr pallida ou rosea, muito menos verraellia, em
summa, que no adulto.

Apparelho respirotorio, respi,ra$do. Antes docstabelecimentodarespiragao, o
menino apresenta o thornx achatado, curto e um pouco tevantado na parte antero-
inferior ; mas, depois que esta funegao se tem e$labeleciilo a caixa thoraxiea abo-
bada-se e distende-se no seniido de todos os seus diamelros.

Os pulmdes antes da respiragao enchem completamente acavidade que occnpiio,
e, inaclivos, privados de ar, sem crepitagao o mais pesados do que aagua, se
ofTerecem entao pequenos, murehos e de alguraa sorte analogos aos do adull u
quando sao comprimidos por effeito de urn derraraamento pleuritico conside-
ravel ; sua edr e entao vermelha-carregada ou branca-rosea manchada de ver-

sa 2
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meibo, coufonite o estado mais ou menus plethorico on exangue do in iivi-
duo ; em ambos esles casos elles sao mui semelhanles ao thymus pela cOr Orfila].
Depois da respiragao os pulmoes, recebendo o at' atmospberiro no interior de
sens nnmerosos canaliculus ti r.ellulas e achamlo muilo mais amplidao na ca-
vkhde que os aloja, dislondem-se e acompanhao o thorax nos sous movimen-
it)s ; sons vasos que antes da respiragito so recebiaooconlingente tie sangue ne-
cessirio para sua nulri^o, depois della, recebem quasi toda a inassa da circula-
rfio ; i' por esla razao os pulmoes augmenlao de peso absolute ; mas, por eiTeito
de sen augmeote de volume, tornao-se mais loves do que a agua. Dissemosque

pulmoes recebem r/ uis ; toda a massa da circulate e tiao complelamente toda ;

porque. em geral , ate ao quinlo ou oitavo dia da vide extra-uterina . isto e, pbuco
menus ate a epoca da queda do eordao umbilical , o orificio de Bolal e o

os

mats ou
eanal arleril aimla nao se achao completamenle obturados, e o sangue pode em
parte seguir o seu antigo Irajecto.

0 laryngt , a trdchda e os bronchios mais flexiveis do que no adullo, nao offere-
coin particularidade algtima notavel.

A mw:om quo revesle esles orgaos coberla demuco nomoraenlo do nascimente,
6 demasiado impressionavel o quo, junta a arcao do frio ou da humidade, explica
a frequeneia das bronchites isp rceem-nascido,

Nesla i la le da vida, assim com t na quo Ilie segue immediatamente, e notavel a
frequeneia da respiracao que c, por via de regra, duas vezes mais frequente que
no adulto ; assim, o numero das ms e e.rpira?oes, que rfegula neste ultimo
de IS a 18 por minuto. eleva-seno recem-nascido a :’.0 e a 40 no mesmo tempo,

Mas, corao no adulto, conserva a relagio do 1:3 ponco mais ou menus que neste o
numero das respiracoes guarda para com » das pulsates arleriaes; d’onde resulla
que opulso dacrianea raramenle desce abaixode lOOpancadas por minuto.

A respiragao nem stmpre se e -Aabelece prompta e compictamenle logo depois
do nascimento: alguns meninos vem a luz emumeslado de morleapparenlne
enlao os movimentos respiratorios nao so raanifeslao ; so a inorlc real nao sue-
cede a apparente,e depois de inn certo tempo, que podedur.ir desde alguns minutes
ale meia hora, uina bora e mesmo mais tempo, que a respiragao comeca a ter
lugar ; oulras vezes, parecendo qua o ar penetra completarnenle em lodo o pulmao,

se o menino vem a fallecer, a aulopsia raostra partes daquolle orgiio ainda nao per-
meiadas pelo fluido almospberico.

Apparelho circulalorio , cirtuhtg&o.—li nesta luncgao onde se ennmlra tragos
hem caracterislieos da idade quo esbogaroos. Eslundo ii fora das emtdirties com
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se realm no f&to, aqirculagaddo recem-nascido nao se aeha ainda exariamentr
na iiiellas com que se apresenla no adulto; passa du utnas para outras. Com effeito,
se, do mu lado, o eslabeledmonEo da resprrafao piilmonar deslrdaesSBiieiahtieiite
a circulagao feto-placenlaria , tin outrp . o estado de franqneahtlidade que
a ada esiste durante os primeiros dias do nascimento, do oriticio de Kola!, e
dos canaes arterial e venose perm i tie i|ue parte desta circulagao ainda se exerga e
lorniylesta sorts, a eircularjao do recem-nascidode carlo modo imperfeila e afas-
tada do typo com que se ollerece no adulto

A tranqueabilidadc do bnraco <leBold edoseanaes arterial e venosoidurante os
primeiros dias do nascimento <i um facto que demoiislrio asautopsias feitasem
criauca? felieeidas nessa idudc. Rillaid , eiu sen 7 11 des Halt ’is den enfant*
nouveau-v?? et A lamamelle,eonsigtion um grande uumero ifcssas autopsias, das
quaes resuimmos os resuttados de 138 no quadro seguinle quo nao so prova o
que avan i;a i n . > >, coino lambent mostra as fepocasem que tern lugar a obliterate
dessas aberturas. Induiniosnellc ttimbern os vasos umbilicaes.

r

J

136 CM A
PE

t A 3 DH&
VEW05Q

E vft .i CMSIUCALBUKAGO nr. mmi CAKAli Arm.AF ,\ L FinTEBtAS 3 . MB1L,

o 5 s£- £1.Q S=MQ/ T3 m' rn« .11—lc. a * e o-B-B CJ ©
£

m Es: t;
& GJ

-- M
i-
B

» <

-Ci5= ft*is' i—“ ”TI
*- c r 0a.1=“5 £i=x: <V< <w S ” B "5^c o a a

t 2 lii fi 13 0 16IS *w r o o o is

22 .'i 3flJ 2215 3 9 u ft

3 5 * 2'2 —1 -*-«3 H 2' 15 0 U 0 0

/4 27 7 27 272 8 17 3 17 fl 0 ft ft

5+7W94- 1 WO5 29 9 M 294 7 10 0 0 D 0Hi II

15 * )20 iifo 5 11 ti ft 3 i 5 v3 n

* Ef <w mesraifts Sndividuos em < [ iu; ylilitfiiTidf * r> ortfidO iU Swal.
(1) Ouasl uWiteurto
(2) ftSio sf faz exatnt (las arterial c vt? ia & umbilicaes lifts OUTBOX 5 injiividtjos .
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casiao do nasciiueido ; 2". qua alias so obiiler^o etn uma epoca variavel a pariii
dcj nascimento ; 3°, que asarterias umbiiicaes se obliterae em jjnmeiro lu^ar, a
ym do mesmo nome ao canal venoso em segundo, o canal arterial em lerc«irot
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c, linalmenle, o buraco de Bolal era ultimo ; 4“, que no lira do uilavo dia a
maior parte dessas aberturas ja nao exislem . Billard diz quo na maior parle < los
meninos de mais de oilo dias as aberluras felaes ja nao exislem, mas quepode-se
; inda achar o buraeo de Botal eo canal arterial abertos no duodecimo edecimo
qtiinlo dia —mesmo na lerceira semana sem que disso resulte accidenles parlieu-
lares as crianfis.

Si 'pimdo esle mesmo aulor, a obliteragao das arlerias utnbilicaes e do canal ar-
terial i ' devida a mo Lraballio de hyperlrophiaconcenlrica quese eslabelece nas
Ir;redes d sses vasos, a disposigao destes, a conlractilidade daquelldg, eao novo
irajeclo da i ireulagao. A obliteracao da vein umbilical e do canal venoso tem lu-
gar, porqpe
parodes de les v.isos, nao recebendo olles mais sangue, rqtproximao-se e lornao-se
roniiguas, como acontece a outros canaes da ecunoinia desdc que nao sao mais
Injeciados pelOS liquidos que os percorrem habilualinente.

0 or fuio dc !’ dal obtura-se ein eonsequeucia do completo desenvolvimento da
valvula de Eusta dim pie comejfaaforraar-se desde o 3“ mezda vida intra-ulerina
(Cnseanx, Accoutrements,.

1

. depois de iolerceplada a correnle felo-placentaria da circulacao, as

0 cordao umbilical , haste -lexivel, que une o ventre da criauga a placenta ,
como o define Mr. Caseaux, se turnpoe dos vasos umbilicaes (duas arteriase
uma veia,, deuma substancia gel.diniforme designada soli o uome de gdatina de
ti barton, a qua! CDVOIVC os vasus e e cnvolvida por uma membrana—reflexSo

da amnios —qne constitue o estojo do cordao. e que so eonliniu com a petle
do venire da crianga. Abundando ABBS- a gelalina de Wharton mais em alguns
cordoes do que em outros ; aquelles se apresentao volumosos, molles e come

os ullimos delgados e mais resisientes. Aos primeiros chamao osgordurosos, e
parteiros — gordos — e aos segundos — magros.

Aqueda do cordao tern lugarordinariamente no 4' ou 5" dia depois do nns-
cirnento ; entretanto, esla regra nao e invariavel, e essa queda pode ter ingar
mais cedo ou mais tarde. Na obra ja citada de Billard, VO-H» que dezeseis criao-

, cujo cordao aeabava de separar-sedo abdomen, duaseruo de dous dias, ires

Segnndo este mesmo aulor, o estojo do cordao e a primeira parle; ns arte-
rias rompem-se depois, e a veia em ultimo lugar.

A queda do cordao uao se realiza bruscameule, mas e precedida de cerlos
pbenomenos de ordem physiologies que a preparao. Sio esses planomenos

murchidao e dimccafSo. 0 cordao, no 1\ ou 3° dia corner de

gas
de Ires, seis de qualro, tres de cinco, utiwde seis e unwde sele.

a sua

L
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diuiinuir da volume, >Ja achatur-se, de eurugar-sc, e de ailquirir mua i,, i (>u
qual transparency; ao mesmo tempo seas vasos sevao oblilerando, e lornan-
do-se loriuosos e seccos. K depois il^s as modifieagbes gradalivas, que sua queda
tem lugar. Estes trabalhos preparatories sSo. segundo Billard , dependentes da
vida ; por isso que nao sao observados na putrefacgao cadaverica.

V6-se algumas vexes na base do cordao urn circuit* vcnnellio . inflaimua-
torio preceder e succeder ;i suaqu6da ; mas desapparcce pouco tempo depois
desta, e, em geral, no decimo ou duodecimo ilia a cicatrizaeao do umbigo se
aclia completa.

Os cordoes gonlos retardao a queda ; nos magros est i e mais accelerada .
Sent disj’Cnsave! a pratka de ligar-sc o cordao apos sun secf &o ?
Do quo bavemos dilo precedenlemenle, se depreheude ipie as mesons eau»as

que lendem .( estabelecer a circulate exlra-ubrina, lorn por effeito abolir a
circulafao pelo cordao, e quo a cessagao desk dove seguir do perto ao nas-

* 'dOt L t. Jl. . # 1 s

ctmenLo. E com olTcilo bto , o que na maioria do.s casos lem lugar ; obser-
Ya-sc que seccionadoo cordao , delle escorre urn pouco do sanguo ; seus vasos
retrahem-se , o sangue se coagula, e a hemorrhagia nao corUinua.

JP .

V evidente que nostes casos a liga lura saria desaccessaria ; mas nao e me-
nos evident©, que nos casos contrarios ella e iudtepenswel. Ora, seudn lerlo
que estes casos dao-se, que tem fnlleeido criangas de hemorrhagia pelo cor-
dao, em consequencia de ter-sc deixado de fazer esla ligadura, ou eIJa len-
do-se desatado sem que so desse por isso, e isso dias depois do nascimeuto,
perguntaremosComo discriminar estes casos dos primeiros f Como prevtdos?
As difficuldades pralicas que surgiriao da solugao desta questao, juslilicao bem
a praliea de ligar -se sempre o cordao. Ho outro l tdo , a innocuidade desla
Ijgadura nao a josliQca menos. Assim, resolvemos pela negativa a questao que
acima propuzemos , e seguireinos sempre a praliea da ligadura do cordao.
« Osfaotos consignados em cerlos autores, para provar que a ornissao da ligadura
umbilical aao e mortal, diz o professor Orlila Uedicma Legalj: fossein ullrs
mil vezes mais numerosos, nada provariao, desde que Tosse verifleado gut um
$6 menino foi vietima desta ornissao ; ora, a observagao demonstra que rarios
recenMiascidos lAm morrido do bemorrhagia, por falta do ligadura do cordao,
poslo que stk note em verdade o coidrario no maior numero dos casos. »

Ja assignalatnos eut oulro lugar a frequeucia do pulso nesta idade ; aprestm *

tamos agora dittorentes metlias do numero das pulsafoos arleriaes quedao a!-
guns anlures. Le-se na Pathologic Interna de Al* GrisotlO : «* li'apres Valloix
eelte frequence neserail, chnzles enfautsagis de deux a vingl el uu jours, qua



V-2/OiVv

i

— n -
de DO :i 100 pulsations par minute pendant i'6tal de veille, et de 87 pendant le
sommeil Pour Mr. Jacquemier, la moyenne du pouls de nouveau-n6s seraif
dc 126 pulsations ; enfin Mr. Trousseau indique lenombre 137 comme expri-
inent la frequence moyenne du pouls dans le premier mois de la vie
sultats viendraient done confirmer ce qu'on disait autrefois de la grande fre-
quence du pouls des enfauts nouveao-nes, queFlayerevaluail ft 134,Sa'mmerringl
et Haller a 140.

• » -
r.es re-» t• <

* J’ai cbercM moi-memc a eclaircir cette question. Charge pendant cinq an-
nees. a I'hopila! Sainl-Ajiloine, d'un service de petits enfanls allaites par leurs
m6res, j'ai cample le pouls plusicurs fois dc suite pendant le sommeil des en-
fanls, et settlement chez ceux dont la santii 6tait irreprochable; or void ce que
j’ai constate. Dans le premier mois de la vie exlra-uterine, le pouls, oscillanl
entre 88 et 160 pulsations, offrait pour frequence moyenne 121 pulsations
mais offrait de variations considerables suivant les individus, el. qu’on peut
evaluer a 40, h 50 et 60 pulsations par minute. II imports en effet de remarquer
ici que le pouls des enfauts presenle chez le meme individu el d un insbiul a
Paul re , les variations les plus grandes sous le rapport de la frequence, el
ceia pendant que le sommeil parait etre le plus profond, par consequence lorsque
les enfanls no sonl soumis a aucune cause de excitation. C’estce qui explique
les rfeultats si opposes qu’ont obtetms des hommes egalement recommandables. »

* * * P

Apparelho digestive* t Este apparelho acka-se ainda incomplete) ; faltao os den-
tes; mas, em algnns inillviduos j£ se nota saliencia nos pontos da getigivaem
queelles lento de apparecer. As papillas da lingua sSo desenvolvklas; a mucosa
que forra este apparelho, acha se naboca, no pliarynge, e no espphago mais ou
menos injectada nos prfmeiros dias ; no cstomago ella 6 menos ettrada. e mais
espessa, villlosa, e acha-se ordraariamenle distendida por gazes na occasiao do
nascimenlo; nos inlestinos ellalcm pouco mais ou menos o mesmo aspecto quo
uo esiomago, sendo lotiavia menos espessa. Nos intestinos detgados emcontra-so
ja traces das valvulas connivences ; os grossos intestinos* ofTerecendo ja bossas
hem pronunciadas no colon, adiao-semais on menos dieios do raeconio qua
exisle em niaior accumulo uo recto, quando a manga acaba de nascer,

0 comprimenio do canal gaslro-intestinal e no recemnascido proportional*
mente maior que no adulto*

0 estado mais ou menos byperemico em que se achao csles organs, sua extre-
ma delicadeza, e o fadl desarranjo do suas ftincgoes incipientes, explicao a (re-
queued dasaphlas, da siomatite cremosa, das colicas, eindigestoes que assallao
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a crian?a receumascida* A hygiene, attendendo pr.ucipalaiente as qualidades 0
a guaniidade do fette, cumpre, poisf prevenir 0 apparecimenlo de lacs mo-
lestias.

0 figado, eonlendo muito sangue, e* proporcionalmente muilo volumoso no
recem-nascido ; sen lobo esquerdo e entao quasi igual ao direito. A vesJcvla
biliar acba-se na occasiao do nascimento, mais 011 menos replecta de bile verde
e as vezes espessa. 0 baco nilo offerece partieularidade algtima notavel. 0
mmntirh eos epiploom, consistindo entao n'unia membrana delgada, airavcs
de cuja transparence vem-se os vasos que correra enlre seus folhetos, sao nota-
veis pelaausencia quasi complete do tecido adipose que so enconlra mais tarde.

0 estodo dos orgaos genii<x-u> inavios oflVrecena grande inlcresse rumpara-
dos com 0 estarto em quese apresenlao na puberdade. Assim, dirmnos purftme-
toriamente, que os tins offerecem aimla tracos da forma lobulosa das idades
intra-uterinas ; a bexiga, ainda sem 0 seu baixo fundo bem proounciado, tem
0 diametro vertical muito consideravelf 0 que parece resuliar da expansao do
uraco, cujo canal se aeba ainda franco ; urn 011 ambos os testiculos pbdem, muito
excepeionalmente, permanecer ainda na cavidade abdominal. No individuo do
sexo feminino a vulva e pniporcionalmente muito desenvolvida, e os grandes
labios aebao-se ligeiranaeate afastados mn do outro polos pequenos e pelocly-
toris ; os ovarios sao exlremauiente pequenos ; as trompas de rallopio muito
desenvolvtdas rclativaruente ao utero ; esteorgaotem 0 corpo ainda rudimen-
tario. M. Cruveillier diz (*} quenesta epoca 0 coppo doutero represents 0 quarto
do seu volume total, sendo os outros ires quarlos representados pelo collo ; 0
corpo, conio diz esle aulor, parece entao 11m appeudice do collo. A different
dos seios entre os dous sexos e quasi nulla no recem-nascido.

1/) Anatomie descriptivf*
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OBJECTO DE HYGIEN 13

I

Coidados que se deve prestar a crunpa logo depois de nascida.

Ao parleiro cumpre prestar , senao todos , pirle dos cuidados que vamos
e*p6r.

Nascida a crianga, eis o que se deve fazer : 1% desenrolar-lhe o corduo um-
bilical, se ella o Irouxer cnrolado em lorno do pescogo ou de qualquer oulra parte;

2", deila-la de lado sobro as coxas da mulber parida e de modo que lentaa a (ace
voltada para o lado opposlo a vulva. Desla sorte se evila que os liquidos que se
escoao dos orgaos sexuaes da inulher, caiao sobre a face da crianga, e lhe ohstmao
a boca e as fossas nasaes; 3*, favorecer o escorrimento das mucosblades que se
achem na boca ou no pharjnge da crianga, quer dando a posigao desta uma
eerla inclitagao, de modo que o piano da cabega fique inferior ao do corpo,
quer, e de uma maneira mais directa, introduxindo-lhe na boca urn dado ou as
ramas de uma peuna, e fazendo com esta ou aquelle a extracgao dessas mucosi-
dades ; 4°, com o dedo on com uma espaluladcscollar a lingua, se esta vier col-
lada a regiao palato-gengival : 5°, eviiar que os leagues da ffitma, ou qualquer
outro panuoou objecto seencosle a bocaou atnarinas da crianga, obstruindo-lhe
assim a entrada do ar nas vias aereas.

0 fim principal destes cuidados e favurecer a entrada do ar uas vias aereas c
remover todas as causas que possao opporse a isso.

l i, pois, sao as vias aereas que, nesta primeira serie de cuidados, devem de
lornar se objecto de mais especial attengao.

ayi

'
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Procede-se depois a secgao do cordao umbilical, observant!o-se o seguinte :
I*, examinar se alguma aza do inteslino on do epiploon acha-se insinuada no
estojo umhilical, devendo-se neste caso reduzi-la antes da secgao para evitar o
risco de feri-la ; 2% com uma tesoura, bisturi ou navalha seccionar o cordao
a tresou qualro pollegadas de sua insergao umbilical.

A proposito da sick desta secgao, referiremos o facto seguinte que acaba de
commonicar-nos um nosso collega e amigo:

Uma senhora, parenta deste collega, tendo oseu bom-successo, o parteiroque
a assistia^ indo fazer a secgao do cordao, portal artese descuidou, que o corlou
demasiado rente, abrangendo, ao que parece, parte da peile do ventre. Uma he-
morrhagia se declarou; embalde procurou o parteiro susta-la ; nao podeapplicar
a ligadura, e a crianga succumbio ao cabo de poucos instantes I

Este facto suscita-nos a seguinte reflexao *• 6 melbor peccar por excesso que por
falta de cordao. 0 mal 6 facilmente remediavel no primeiro caso.

Feita a secgao do cordao, trata-se de conduzir o menino quer para um bergo ou
um leito, quer parao regago, observando-se o seguinte: com uma mao sustenta-se
a crianga pelo pescogo e nuca, e com dous dedos da outra (pollegar e index) com-
prime-se levemente o cordao em sua extremidade, sustenlando-se as cadegas
com os outros ires.

Segundo lemos em uma these inaugural de Paris, Mr. P. Dubois referio em
uma de suas ligoes, que, assistindo a um parto, alguem deitou o recem-nascido
Bobre uma cadeira ; entrou uma pessoa , et sem ver a crianga, ji hia sentando-se
sobre a cadeira quando foi adverlida por elle, escapando desta sorte o menino <le
ser esmagado.

Este oulro facto ieva-nos a insistir sobre a convenience de conduzir-se a crianga
para um dos lugares onde indic&mos, e de nao deixa-la no leito ou colloca-la em
qualquer outip parte, AIGm de fnrtar-se assim a crianga a riscos provaveis, exi.
gem-no, por sua natureza, os subsequentescuidados que vamos exp6r.

Posta a crianga no leito ou regago, examina-se o sen estado* Se 6 robusta,
forte, ou, ainda mais, se se apresentar n'um estado plethoric© oil offerecendo sig-
naes de congestao para qualquer orgao, deve-se ileixar sangrar o cordao tanto
quanto o exigir o caso . — mais, quando fdrem hem prommciados os signaes da
plethora ou da congestao, devendo-se raesmo favorecer nestes casos a sangria,
escorregando levemente os dedos pelo cordao afirn tie espremer o sangue ; —monos, quando so se mostrarem os indicios da forga e da robustez. Se, porem, o
aspecto do recem-nascido denotar falta de vigor e de sangue, evila-se a saogria,
e trala-se logo de ligar o cordao.
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Como na seccao, examina-se antes de praticar esta operagiio — antes ultimo
tempo daquella, — se ha hernia no cordao, devendo-se reduzi-Ia previamenle.
Serve-se para a ligadura umbilical de um cordao feilo de fios de linho ou de utu
cadargo eslreilo, de um palmo pouco mais ou inenos de comprimenlo. Com um
otf outro desles cordeis faz- se duas voltasem torno do cordao, apertando-se de
modo sufficienle a mante-las, e da-se um no. 0 ponto de applicagao da ligadura
nem deve ser tao para a ponta do cordao que elfa possa escapar-se, nem tao junto
do venire que abranja a pelle deste. Algumas vlezes esla pelle estende-se um
pouco pelo cordao. Deve-se nestes casos collocar o cordel mais para a ponta alim
de nao compreliende-la na ligadura, o que poderia avarretar accidentes inflamma-
torios, que. como ja lemos dito, sao promptos e de uma roarcha muito rapida
nesta idade da vida.

Concluida esta pequena operagao, irala-se de asseiar e de vestir a crianga. Co-
bre-lhe entao a pelle o vernis caseoso, o sangue e outras materias escoadas na
occasiao do parto, Eis como se a deseinbaraca dessas suhstancias : comega-se por
untar-lbe todo o eorpo com oleo ou manteiga tresca e sem sal, ou, o que ainda e
melhor, com uma gemma de ovo desfeita em uma pequena porgao de agua que,
desla sorle.se emulsiona facilmenle com as materias gordurosas do enducto seba-
ceo. Depots, com uma esponja macia ou com Qos, ou com pannos usados litnpa-se
a jielle e mergulha-se a crianga n’um banho que jA deve estar de anteroao
preparado.

A temperatura deste banho deve ser de 28“ a 30° centigrados para assim corres-
ponder pouco mais ou meuos a das aguas amniolicas, a que o meoino eSlava
afFeilo.

Ainda aqui convent ter em consideragao o cstado da crianga. Para as fracas sedeve
addicionar ao banho alguma subslancia estimulante. tal como um pouco de vinho
ou agmrdente, afimde despertar do seu languor a pelle e todo o orgauismo. Nito
jnlgamos esta pratica indispensavei para as criangas bein constiluidas < robuslas.

Depots de lavadaa crianga e hem cnxugada com pannos macios e brandamente
aquecidos, deve-se examinar-llte todo o eorpo e prineipalmenla a enlrada das vias
natnraes afim de ver seseachao em eslado normal. Assim, as fossas nasaes, a
boca . a vagina ou oprepueio devem merecer especial allengao ; porqoanio. a
crianga pods apresenlar vicios de organisagao dessas paries que reclainem
promp’o soccorro.

Itiirantu esle exame deve-se, lanto quanto possivel, procurer nao expor o me-
nino as inlluencias do frio, envoivetido-o em pannos aquecidos.

Trata-se de fazer o curativo do umbigo e de veslir a crianga, para o que jA de-
vem estar de aniemao preparados os seguintes objeclos :
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IV duas compressas quadradas, feilas, de preference, de panno nsado, lendo
uma dellas um buraco central que communique por um cdrle com um dos lados.

2J, uma aladura circular de 3 4 4 dedos de largura.
3% oleo tie amendoas doces on oulro de propriedades analogas.
4°, umbrazeiro.
oV o vestuario da crianca, qne deve constar do seguiole : IV duas camisi-

nhas, uma de fazenda leve, sem1 gomma, preferivelrnenle usada, e aberta pela
frenle ; a outrade fazenda de la (flanella ou baelilha), aberta posteriormente,
guarnecida de alilhos nas margens desta aberlura, e mais curia do quo a pri-
meira ; ambas com mangas que possao abranger todo o brago e antebrago da
crianca; 2V um coeiro igualmente de fazenda de la mate on menos encorpada,
cooforme a eslagao ; 3\ um cinleiro ; 4°, duas toucas, uma de fazenda leve
e outra de baelilha ou flanella, se a estagao for de inverno; 5/ Nesta mesma
eslagao, um par de sapatinhos de la ou piugas ; 0°, am lengo parao pescogo ;

e 7% pannos triangulares inuuidos de cadargos nas extremi&ules, tapa, vul-
garmente.

Faz-se o curative do umbigo e veste-se a crianga do modo seguinle : l .9

colloca-se a touca sobre a cabega, de maneira que abranja as orelhas* e as -
resguarde da acgao do frio, e prendem-se os atilhos que a mantem, sobre o
peito e nao no pescocgo ou atris do mento, o que poderia ser causa de emba-
race da circulagao e da respiragao, 2:* Veste-se a camisinba lina. 3.° Unta-se
de oleo a compressa furada, e, aqueeendo-a brandamente, se a adapta sobre
o ventre, fazendo passar o cordao pelo orificio central ; deita-$e esle sobre o
lado esquerdo do venire e nao sobre o direito, afim de evitar a compressao do
ligado , Lao desenvolvido no recem-nascido ; sobre o cordao assirn deilado,
applica*se, cruzando-se, os dous retalhos da compressa resullantes do talfio, e
sobre ludo isto a outra compressa. 4.° Com a aladura circular de 3 a 4 dedos,
da-se ires ou qualro voltas em torno do ventre, aflrn de manLer o precedente
apparelho, tendo-se ocuidado de naocerrar muito essas voltas, para naoemba-
ragar a circulagao ; prende-se a exlremidade desta aladura com alguns ponlos,
de preference ao ernprego de alFmeles, podendo esies desviar-se e ferir a
crianga. 5.' Colloca-se sob as nadegas um dos pannos triangulares (que tem
porotTeito receberos excrementos e auxiliar oasseio da roupagem da crianga),
prendendo frouxaraente suas ires pontas sobre ou um pouco acima do pubis,
e cruzao-se as abas da camisinba sobre o peito e venire. <5.° Cnrola-se o coeiro
de modo que cornprehenda o tronco e os membros infet iores, e passa-seo tin-
teiro para manl6-lo. 7°, finalmenle, agazalha-se o pescogo com o lericinbo.
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Se o tempo for frio, veste-se, para maior agazaltio, a camisinlia da la ou
quiraao, e calga-se as piugas.

Todas as pegas do vestuario devem ser previamesite aquecidas, at’rni da
se ihes tirar toda a humidade e de nan. impressionarem ineonvenientemente a
crlanga.

Insistimos ainda acerea do cuidado com quo devem ser praticadas estas pe-
quenas manobras, aiienta a deticadeza e a impressionabilidade dos orgaos fi - >
recem-nascido: e nao podercinos senao applaudir a severidade e o ridicolo com
que merecetn ser traladas algumas pralieas prejudiciaes e supersticiosas de que
sao tao prodigas cerlas comadrcs.

A?sim, prestados os pritneiros euidados ao rccem-Dascido, e justo e conve-
niente que comece a ter algtima compensagao aquella qoe por elle acaba de
soffrer lanlas dikes, apresenlando-o ao seio materoo. lisle uso tem a vanlagem
nao so de favorecer a sabida do meconio pela propriedade laxativa qtie tem o
primeiro leite on colostro, maf ainda a do preveoir o grande engorgitamento
das glandulas mamai ias, que aobrevdm na epoca da febre do leite, e que ro
tardariao aleitamento.

Enlrelarito, ou porque a rnulher parida repouse das grandes fadigasdo parto,
ou por qualquer outro motivo, se a crianga nao putter maniar 'Ogo, sera conve-
siente administrar-lhe urn pouco d'agua morna assucarada , ou,coatioaando a
nao ser aleitada, ou, mesmo sendo-o, e a expulsao do meconio demorando-se,
dar-lbe urn pouco de oleo de manna ou xarope dc chicoria composto, na dose
de 2 a 0 oilavas por dia as coihcriuhas. 0 oleode amendoas, o suro de leite, es-
tao no mesmo caso, e igualmente os supposiiorios de manteiga de cacao.

Para terminar este artigo, transcreveremos textualmente as seguiolcs palavras
do Sr. Dr. A . I1’- Pinto, que se ach.ro na sna excellenle obra—0 Medico da
Primeira Infancia: ' '

« A crianga podera vir a luz frara, ou enferma, ou em estado apparenle de
laorle. Clare esta, que nao devo apresentar e discutir agui as causas desses
accidentes, c alum disso a causa e tao momenlosa as vezes, que mais proveito se
tira de certos meins geraes, do que da investigagao de causas, etc. Portanlo,
indicarui o quo devera fazer em certos casos a pessoa ieiga que por preaisdo
assistir a um parto.

c4 Podo vir muito fraca, a crianga que twscer antes do tempo, ou cuja roSi
liver soffrido muito durante o gravidez. Ve-se logo a fraqueza no pouco des-
envolvimeoto do corpo, no movimento, na pouca forga do pranto, no movimento
da respiragau, emfitn, nos signaes exleriores de abalimento.

N-
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« Convira entao juutar ao banho um pouco de vinho, envolver a crianga em
pasla de algodao, cerca-Ia de garrafas cheias de agua bera quenle, buscar emfim
lodos os meios de ettlreler uma temperatura sufflciente. Chega as vezesafra-
qneza a lal ponto, que ella uem p6de chupar o leite, e por isso importa procu-
rar logo uma ama que o lenha etn abundancia, e que seja novo para nao pro-
duzir indigesloes. Eu costumo dar alguns cordiaes como: o cha brando de
canella, on agua de fldres de laranjeira em agua assucarada, a que se pode
addicionar algumas gotlas de vinbo. Entre catbolicos, ura dos primeiros deve-
res em casos laes, e baplisar logo a crianga, ou se a fraqueza nao for la lao
exlrema, aconselhar que o fagao immediatameDle depois.

« t)tianto ao procedimenlo nos casos demorte apparenle, direi coin oSr. Ca-
scsaux, que no caso de duvida convem Iralar de lodos como se houvesse alguma
esperanga de cura. Meia hora. uma bora, e mesmo mais depois do parlo, nao e
nuilivo basLniie para desesperar ; e pode-se apontar um grande uumero de fa-
des que provao , que criangas puderao resistir por uma bora a asphyxia, e
serem aiiula resliluidas a vida. So lendo por muilas vezes applicado o ouvido
sobre a regiao do eorarao, e nao percebeudo asduas bulhas se deve perder
a esperanga.

« Quando a crianga nao liver dado o vagido, nao parecer respirar, vier roxa,
comsignaes, emfim, de apoplexia, corlar-se-ha logo o umbigo, mette-la-hao cm
agua urn pouco esperla, e far-se-ba o possivel por espremer o cordao, afim de
deilar algumas colheres de sangue. Ao mesmo tempo tralar-se-ha logodedes-
embaragar a boca e as ventas das mucosidailes com os dedos ou comasbarbas
de uma penna. Setudo isso nao bastar, ou se o cordao nao tier sangue, far-se-ba
aspersao forte com agua fria sobre a face e o corpo, meltendo a crianga logo
depois em um banho quente e agazalhando-a.

Fricgoes seccas com llanella ou escova, com vinagre ou aguardenle, palmadas
com os dedos solire as nadegas e espadoas, agoites com um panno molhado
sobre o peilo, e banhos (Caseaux); eis oulros lautos recursos de que se deve
success!vamente langar mao. 0 parleiro amerirano Dewos aconsellta , que no

de suspeilar-se axumulo de mucosidades nas vias aereas . se dci-te a
crianga de barriga para baixo, pondo os p6s inais alios que a cabega. e impri-
mindo alguns movimentos no ironco. As aspersoes frias seguidas imrnediata-
menle de banho quenle, devem ser repe'tidas por alguin tempo ale o lolal resta-
belecimento da rcgularidade da respiragao.

« Convem exp6r ainda a crianga ao ar livre , embala-la , abana-la ainda
mesmo depois de pensada e veslida.

caso
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« Desorraaux, para restabelecer os movirnentos respiralorios, maudava langar
sobre o peilo da crianga uni bochecho de aguardente, e o professor Caseaux diz
ter empregado um fio de agua fria langado de certa altura sobre a regiao do
coragao.

« Estes meios devem ser tentados com promptidao, porque em casos taes nao
ha tempo a perder. »

‘ «i "

b

II

Da alimentagao dos recera-nascidos.

Conxlderaforx prcvlnn,

0 alimenlo natural da crianga e o bile .

A natureza na sabedoria e previdencia de suas lets confecciona este liquido,
dando-lbe qualidades e eondigoes proprias para satisfazer so por si a todas as
necessidades do recem-nascido. Composto de elementos plnsticos e respirata-
rios em proporgoes harmonisadas com essas necessidades,
nao so os maleriaes necessarios a nutrigao e ao cresoimento do menino, mats
ainda os que demanda a queima do oxigeno no sen organismo, tao necessaria
ao entretenimento da calorificagao ; liquido,—elle dispensa os dentes
tigagao, e adapta-se a imperleigao e a delicadeza dos orgaos digestivos do
queno ser que e destinado a nutrir ; e, finalmente, variavel em sua compo-
sigao — , o leite acompanha de alguma sorle a crianga nas phases do sen
desenvolvimento e vai se modilicando & medida de suas precisdes. Coni razao
cbamado por I’rout o typo do alimento perfeito, o leite e, pois, inconleslavel-
menle aquelle que a natureza destinou ao recem-nascido; f.. vt subslilui-lo
seria ir de enconlro ao voto desta, e diminuir a lmmanidade. Ja nan e pouca
vioiagao a (pie a necessidade , o capricho , a iguorancia, a frivolidarle mi
coosideragoes do bem-estar individual impoem, Irocando

¥

o leite fornece

e a mas-
pe-

as
o seio materno por

um seio alheio ou peU lei.a de um animal : e ostamos cerlo que se niuilas mais,
nas quaes so a vaidade abafa os santos instinctos e deveres da maternidade. pu-
dessem bem se compenelrar das vantageos que resoltao a seus liihos, alimen-
tando*os do leite materno, de um lado, e de oulro, dos inconvement.es a que ikao
expostos, entregando-os a uma ama para della ou de um animal rcceberem
nutrigao, ostamos cerlo, dizeuios, quo essas mais fariao depressa o sacriffcio de
seu bem-estar individual , de seus divertimentos, e de suas pretengoes abelleza

a
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e a mocitlade para se prestar de boamente a cumprir a sublime missao qne Hies
confiou a natureza. Minguem e mais sabio do que esta grande mestra: emvao
busca a sciencia, estudando e o menino e o Iqjte, achar enlre estes dous ter-
i nos a exacta relagao que ella estabelece por meio de seus processos mysteriosos.
A sciencia approxima-se mais ou meuos dessa relagao em suas louvaveis lenlati-|

vas, mas, nao a atlinge, e se, por acaso, o consegue umaoulra vez,—impolente—
permanece no raaior numero dellas aquem ou vai alAra.

Quantas vezes se vfi aos peiios deuma mai fragil , sera vigor apparenle e de
uru leite relalivamente pobre, nulrire gozarde floreseente saude um menino qne,
entregue a uma ama robusla, forte e dispondo de urn leite riquissimo, comega a
emmagrecer, a deflnhar e a perder a saude ?

1Passava eomo certo entre os auligos cal6 boje o instincto popular admitte que
as fuluras qualidades intellcclo-moraes da crianfa dependem do leite que mamao.
\ ] assira que vemos a
leite da loba que os alimenlou; a ferocidade de Caligula ao ter tido por ama

raulher que, de si mi, untava os seios de sangue e assim Ih’os apresentava ;

audacia e o valor dos fundadores de Roma ser altribuidos ao

*uma
a sagacidade de Cyro ao leite de uma cadella, em que maraou ; 6 assim que vemos
cilados factos de individoos, e entre elles o de um monge, que, tendo sido ali-
menlados com leite de porcas. sentiao depois uma irresistivel allracgao para a
lama, etc. 0 povo diz que as criancas amamentadas em cabras tornao-se ageis, la-
ves e arteiras, etc.

Sem entrarmos na appreciaciio deslas opinides, perguntaremos: qual e a mai
intelligente e em boas condigoes de saude, que pro-sentindo a possibilidade de
futuros males para seu filho, provindos de um leite estranho. Hie recusaria os
seios?

Fazemos bastaule justiga aos senlimentos naturaes para crer que uma so dei-
xaria de ser mSi.

Mas, infelizmente, nem sempre e possivel que as proprias mills aleitem seus
fllhos, e as exageragoes do philosopho de Genebra que prociatnava o aleitamenlo
materno como uma uecessidade applicavel a todas as mulberes indistinctamente,
qualquer que fosse o meio social em que vivessem ou oslado de saude em que se
achassetn, nao podem ser atlendidas. Com effeito, aqui e a morle que arranca o
seio materno dos labios infantis ; alii 6 o vicio, a vergonba ou a miseria que
atirao a roda de uma casa de expostos ou A praga publica um infeliz que,

ft

uascendo , tropegou na desgraea; aquem A a molestia , a impolencia de uma
pobce mai que se v6 obrigada a confiar seu filho a alheios carinlios; alem
os vicios bereditarios dos pais, a propria eonstiluigao do menino que deman-
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flao outro li*iie capaz lie modifiear as tendencies funeslas du seu organismo.
for lodes eslas razees e com o louvavel lina de soccorrer a esla inleres-

sanle parte da lmmanidade, a sciencia se lem occnpado do estudo aprofundado
das quesloes que se ligao a alimentapo das crianfas.

Idlin' em ffernl e do iln uiullier em pnrtlruUr*

0 leile e uni liquido branco, opaeo , roais ou menos amarellado, de sabor
dace e agradavel, e composto de agua, de uma materia albuminoide, de ma-
terias ternarias e de substancias rnineraes. Uma das malerias Lernarias (a 7nan-
teiga ou substancia butyrosa) acba-se suspensa na agua ; estao dissolvidas a
oulra materia eombustivel (o. 'ismcur de kite ou /actina) ? a materia albuminoide
ou caseOy e as suhstanctas miueraes ( chlarureto de sodiof phosphates ulcatinos e
tcrrosos, e oxido de fcrrdj*

Visto a microseopiu, o leite se apreseula sol ,t a forma de um liquido transparent©
no qual nadiio corpnsrulos numerosoa, de dimensoes diversas e corn aspecto oiea*
ginoso que, observados isoladatneute, sao transparentes, esphericos, lisas ecomo
limitados por um circulo negro, effeito da refracgao da luz. Sao os globulos de
manteiga, cujo mator ou menor numero da ao leile mais ou menos opacidade.

^ Ordmariamente isolados on iivres, os globulos de manteiga se achao algumas
vezes aqui e alii reunidos era pequenos grupos sem duvida por raeio de uma ma-
teria mucosa secretada pelos conductos galactophoros.

ft 0 microscopic faz ainda descobrir no leile laminas de epilbelio destacadas
da mucosa que forra esses ntesmos conduclos,

« Eslas substancias s5o accidcolaes e nao fazem essencialmente parte dasecre-
Cao que nos occupy » ( Bouchut, Hygi&ne de I' Enfance,)

i

J

0 leite que acaba de $er extrahido e alcalino ; exposlo, purem, a aci;ao do ar
torna se acido em virlude da ferraeDtarau lactica . 0 caseo aliera-se ese trans-
forma em fermenio quef obrando sobre a lactina, a niudaem acido lactico. Este

inita-aiido, quando se ACHNL formadu em quautidade s-uftk'-ieule , determina a
gao do casco e o leite se coagula . pretijp

Esbmdn o leite em wpouso durante a fermentarao lactica, a manteiga sohe a
lona, se reune e forma umacamada maisou menus espessa, que feconheeida pelo
name de uata ou crGme *

Agiiando-se ou batendo-se o leile, esta eamada se concrela de rnaisem !Jiais,
os globulos soidao-se e fbrmao uma massa compacts que constitue a manteiga
proprmnente dita *

ri52
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A proporgao flos elemcntos do leite varia com a diversidade das espeeies ani-
maes, com a diversidade de individuos na mesma especie, e com a divorsidade de
circumstancias DO mesmo individuo ; assim, rico demanteiga nos carnivoros, etle
abunda menos desla substancia nos herbivoros, era que a proporgao de assucar k
major que naquelles; a mulher moga e a mais idosa, a fracae a robusla nao apre-
sentaoo mesmo leite ; examinado antes ou depois da refeicao, alguns dias ou al-
guus mezes depois do p&rto, a composigao do leite nao c a mesma.

Estas variagoes na composigao do leite confirmao o que dissemos deste liquido
como alimento, e moslrao a provideneta da natureza, adaplando a proporgao de tal
ou tal elemenlo as necessidades de tal ou tal especie de animal. « be jeune veau
qui doit marcher en naissant, tele un lait bien propre a lui faire des muscles, puis
qu’ilest ir^s charge de matiere asot6e , l’enfant, au contraire, qui n’a pas besoin
d'essayer ses forces de si bonne heure, et qui, par suite de celte inaliou ruGme,
est prive d'une soarce de chaleur, i 'enfant, dis-je, regoil un lait plus pauvreen
caseum, mais plus riche en substances combustibles, beurre et sucre. » (Bou-
thul, II .)

0 kite da mulher e, no dizer de Deyux e Parmenlier, talvez aquelle cnjas
propriedades variao mais. Com effeilo, em mulberes igualmeole vigorosas e
sadias, encontra-se leite muito difTerente, e ainda mais, n’um mesmo indivi-
duo e sob o influxo de circumstancias variadas, o leite muda de propriedades de
urn inslante a outro. Nos assignalaremos essas circumstancias no correr deste
artigo.

A densidade m6dia do leite da mulher, segundo Regnault e Doyere, varia
entre 1020 e 1023; ella e de 1032,67, segundo Vernois e Becquerel.

Sua composigao, conforme estes ultimos, eem 1000 paries a seguinte:

Minimu.

i

ii

"1

i
iMedio.. . 822,30 999,98 889,64. , 33,22 59,53 43,64

19,32 70,92 39,2*
6,66 56,42 26,66

Maximo. I
Agua .
Assucar .
Casco e mat. ext. .
Manteiga
Sties * * , * * 1

Peso das partes solidas .
3,38 1,380,55

83,33 147,7f> 110,93

Ilevemos nolar que as aiffilyses leitas sobre o leite, nao inspirao uma grande
confianga, por issoque ha muilas divergencies em os seus resultados.

0 leite da mulher 6 mais doce que o de vacca.
Os aulores que citarnos no comego deste artigo, rcduzem a ires classes as

variedades que apresenta o leite da mulher emestadophysiologico; na 1“ com-
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preheodem oloite nuiilo serosoe transparent ; na 2\ o muito opaco, e que se
assemeihaa urn bom leite de vacca ; na 3B, Unalmente, as variedades que o!Te-
recem qualidades intermeciiarias as duas classes precedents,

fsto posto, estudemos as principaes ciroumslancias que fazem variar o leite.
Idade do kite. Logo depois do parto, esle liquido 6 de uma cor mais ama-

rellada, e encerra, aletn de seus elements proprios, uma grande por^ao de
globulos muito menores quo os da manteiga, e agrupados em massas* Altri-
bue-se a esla material que tern o nome de colostra , a propriedade purgativado
leite novo, pela qual favorece a expulsao do meconio. Sua quanlidade vai dimi-
Quindo pouco e pouco, e, em geraL no fim do primeiro mez ja nao existe.

heyux e Parmentier analysarao o leite em diflerentes idades, e nos apresenta-
mos aqui duas dessas analyses que mais nos inleressao.

A primeira columna de algarismos represent a mMia do leite do 1 h 5 diast
extrahido do G anias igualmente sas ; a segunda, a do leite de i> a U> dias, pro-
vindo de 7 amas em ignaes condimes de saude.

I

j

Densidade . . 1032,69
877,20

Partes solidas . 122,80
40,06
53,78
43,33

1030,33
809,39
130,61

41,69
41,34
45,41

i Aqua. .
Assucar - .
Manteiga. .
Caseo. . . .
S i t e s . . . . 1,61 2,17

Confrontadas eslas duas columnas de algarismos . ve-se que nos primeiros
dias o leite e mais aguado e menos rico de partes solidas que nos seguintes.

A qnalklade e a quanlidade de nutrifOo da mulher nao influe menos sobre a
composirao do leite. 0 que a semclhanle respeilo tem lugar nos animaes, e bem
conliecido: citaremos, para nao ir mais longe, a different que se uola. inde-
pendenlemenle de analyses, enlre o leile de vacca do Rio de Janeiro, e de cerlas
provincias nossas criadeiras : nem se nos objecle que e isso devido a diRerun(a
derails bovinas; uma mesma vacca que da aqui , no Rio de Janeiro, um leite
aguado e insupporlavel, Iransportada para Minas, por exemplo, da um leile-excel-
lenle. rico ile manteiga, do que temos sirlo leslemunha. Porem, independente-
menle ilesta analogia. as analyses feitas por MM. F. Simon, Vernois o Recqueret,
provao snflicientemente a asserguo que avangamos. Com effeilo , !e-se em
Boucbul : « Pelas observag5es feitas por F. Simon, n’uma mulher indigenle,
achou-se:
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86914 35,5 39,5it de Novcmbro; rnulher fraca , secrefiio abuadante . .

18 de Novembro ; depois de uma nuirigao animal abun-
dance * * * •

1° de Dezembro ; privates penosas

4 de Janeiro; depois de dois dias de uma nmriQSo ani-
mat abundance. * . « ' * * *

B

37 ,5 45,4119,4 34880

8 39 49920 98

837,6 126,4 37 4640

¥

« Resultados analogos forao achados por MM. Vernois e Becquerel , cuja ana-
lyse 6 esta:L

AlimentafAo boa. Alimentaeao medicare.

1034,6$
888,86
111 ,14
42,97
26,88
39,96

1,33

1031.91Densidade
Agua . •

Partes solidas
Assucar . .
Manteiga.
Caseo . .
Saes, * •

831 ,80
108,20

43.88
25,92
36.88 I

1,52

Mr. Peligot { Mtmoire sur le lait d* finesse) , depois de muitas observances e ana-
lyses, estabelece estas duas proposicoes: I *, o primeiro kite extrahido & mats
seroso do que o ultimo ; 2% a maior demora do kite no glanduta mamaria
torna-o mats seroso*

A primeira proposiQao e pratieamente muito conliecida dos criadores , que
costumao reunir em um raesmo vaso as ultimas parceilas do leile de muitas vac-

ao qua! dao muito aprego* por ser muito gordo , como dizem, e odesignao
sob o oome de pojadura.

A inffluencia damenstrua$do edaprmhez na composigao e qualidade do leite ,
comquanto menus sensivel do que as que temos aponiado, todavia e real, e o
definhamento que por vezes se observa nascrian^as que sao amamentadas por
mulheres nessas condicoes, definhamento que desappareee apenas mudada a
erianca de ama, tiao permitle davidar della.

0 numero de partos que uma mulher tem tido, influe tambem na composi^ao do

*

ca$>

r

L
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leite, e 6 uma circumstaneia quedevedeser toinada era consideragao na escolha
de uma ama. Ein geral, o leite e mais abundanle e de melhor qualidade nas tnu-
Iheres que tem tido ja urn ou dotis partos do que nas primiparas, ou nas que ja
tiverao mnitas prenhezes. Concebe-se »/ priori que nestas ultimas, o organismo
eufraqueeido peios iraballios anleriores nao possa fornecer leite corn a mesma
abundancia e riqueza que o de Lima rauliier no vigor da idade, e que nao tem tido
muitos filhos.

Esta influencia se liga de perto a que e exercida pela ida 'e da mulher. Na Eu-
ropa a observagao tem ensinado que as araas de vinte a U inta e cinco annos sao
as melhores. Entrs no5 e nos paizes quenles, onde o desenvolvimeulo das func-
goes genitaes tem lugar mais cedo, nos parece que o facto denao ter uma ama
ainda vinte annos nao deve de servir de motivo para rejeila-la, apresentando ella
os outros requisites exigidos.

A conslituigao, o temperamento, o maior ou menor desenvolvimenlo das glan-
dulas mamarias, a c6r doscabellos, etc., silo outras tautas circumstaacias que,
por via de regra, intluem na composigao e propriedade do leite, mas nao de uma
maneira l5o sensivel como as primeiras de que temos fallado. A experiencia tem
mostrado que as nmlheres de conslituigao vigorosa, temperamento sanguineo,
seios medianamente ou bem desenvolvidos e cabellos castanhos tem melhor leite
do que aquellas que se achao em coudigoes opposlas. As vezes uma niullier fraca
e lymphatics offerece mais abundancia de leite do que uma robusta e sanguiuea ;
mas o leite — liquido de origein animal — reseute-se dessa origem, c, alem de
suas propriedades chimicas, apresenla propriedades cites que, inattiogiveis peia
analyse, revelao-se, todavia, em seus effeitos, e 6 isso o que a observagao tem
ensinado. mostrando que as mangas amamentadas por amas vigorosas , embora
menos abundanies de leite, nulrem-se melhor que as que o sao por amas lym*

phaticas.
0 que al6 aqui temos dilo acerca das modilicagoes do leite refere-se ao que se

passa no estado normal e pliysiologieo ; mas ha de outro lado causas anormaes c
pathologicas que exercem sobre as propriedades deste liquido uma influencia,
porventura, ainda mais consideravet

Eis como Mr. Bruchut classilka essas inlluencias: 1°, a das substaucias intro-
duzidas accidentalmente ou eom os allmemos na economia ; 2°, a das affecgues
moraes ; 3“. finalmente, a das diatheses e das molestias propriamente dilas.

o principio
odorifero do alho, etc., 16m sido encontrados no leite e reeonbecidos pela er r ,
saboi , cheiro, etc. Os reaclivos cbimicos km demonstrado no leite a presengado

1•' Algutnas matt rias coraiues, o principio amargo do absynlbio,

««, FA,
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ferro, do suiphato de quinina, do cblorato de potassa, lendo sido estes medica-
mentos prevjamenle admin istrados 4s amas. Hr. I’filigot encontrou no lei te das
juinenlas iodureto de potassio no fim de seis dias deadministragao desle sal.

A tberapeutica da infancia lira parlido destas Iransmissoes, administrando as
anas, quando sem inconvenienles para estas, os medicamenlos que sao destina-
dos as mangas.

•2.” Aglandula mamaria, como lodos os orgaos desla ordetn, esta sujeita, uo
exercicio de sua funcgao, as inlluencias moraes. A sciencia regurgila de faclos
qne comprovao esta assergao ; cita-los todos seria ir longe : limilamo-nos a
alguns.

Os 1 nnu&s de Litteratura Mcdica Brilannica referem que uma ama abalada
polo perigo por que acabava de passar seu marido n 'nma disputa com um sol-
dado que lirara o sabre contra elle, apresenlou o seio a criangu que aleitava,
ja ile onze Inezes e sadia. 0 meninn lomou-o, deixon-o depois agilado e rnorreu
em poncos inslanles.

relil-Radel (em Bouchul referc que um menino foi promptainenle atacado de
eonvulsoes por ter mamado em sua ama, lendo esta sido antes maltratada e easti-
gada por causa de uma peqaenafalla.

Parmentier e Deyux referem que n'uma mulher victima de ataques nervosos,
o leite tornava-se em menus de duas boras quasi Iransparente, e viscoso, como
clara de ovo, e que, so depois de cessado o ataquc, readquiria suas qualidades
naturaes.

Em nossa provincia temos lido mnilas occasioes de observar o que se passa na
ordenhagao das vaccas, quando estas sao maltraladas e se enfurecem: a secrecgao
laclea desapparece e em vao o ordenhador leuta mugi-las.

Estes faclos devem de ser tornados em inuita consideragao para a escolha das
qualidades moraes de uma ama, e para a maneira de as tratar.

As mais carinbosas que amainenlao sms filbos, dizemque quando os v&m , sen
temo leite subir-lbes ao seio. ISao e isto o resullado de uma inlluencia moral ?
Nao duvidamos crS-lo, e appellamos para este facto, cornu > lemenlo important®,
para explicar a grande morlalidade das criangas, observada na class® escrava de
algnmas fazendas. 0 azoi rague com que alguns senbores deshumanos e brutos
zurzem as
morte a estas tnnocentes crealunnhas

3,« Os trabalhos analyticos de M. Donne, relatives ao leite extrahido de seios en-
gui gilados ou abcedados, mostrao a presenga do colostra no primeiro caso e a de
globulos de pus no segundo.

pobres escravas que ainamenlao seus (ilbos , rum ira levar a do nca e a
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Mr. Bouchut diz ter feilo experiences sobre o leite de mulheres iclericas, e ter
encontrado alguns dos elemenlos da bile e noladamenle sua materia corante
amarella, a qual da ao liquido uma c6r agafroada que sc transforma cm verde
pela addifao de uma pequena quantidade de acido nitrico. 0 mesmo aulor, fun*

dando-se nos trabalhos de MM. Vernois c Becqacrel, accrescenla que a proporc-ao
das inaterias solidus do leite augments nas molestias, qualquer que seja a nalu*

reza destas, e que a proporcao daagua diminue ; e d i z mais que esla alteragao h
mais notavel ainda nas molestias chronicas e diathesicas que nas agudas febris.
Els a analyse a que so refere:

P"

KM 27 CASOS BE MOt.KSTIAS CHRONICA*
E DIATIll'SICAS.
Mt^iito. Mftximo. Minima.

E* 18 CASOS DE MOLESTIAS AGUDAS
£ KEBRIS.

Medio. Maximo, Minimn.
Deimdgdo.
Apui* 4 *

Part, sol •
Assucar* *
Case .
Manila .
^tlCS . . .
Estas analyses coufirmao as asserroes de Mr. Bouchut e mostrao evidentementc

a alterarao do leite sob a influencia das molestias.
« Este augmento do algarismo dos principios conslitutivos solidos do leite

forma, independentetnenle de sua influencia gerat e de sua acfao especifica
sobre a nuiri^ao, uma alteragao de m4 natureza, d’onde resultao frequentes in-
digesloes para omenino e ententesconsecutivas. » (Bouchut.)

1031.S! 1038.32 1027,07
87 « »,89 923.58 832,96
129,11 167,04 89,51
56,16 57,98 30,38
35,50 57,49 12,70
36, 71 73,05 6,90

Dennidade 1031,20
Ago* . .
P. sol.. .
A53uc. .
Case . .
Maul . .sacs , .

1035,28
911,35
130,78
48,71
66,26
66,37

1025, 57
869,12

88,65
19,50
34,62

844,91
115,09

33,10
50,40
29,86

I *

5.1/1;i,351,74 0,61 1 ,73 6,95 0,67

i

*"* OOM ra«on em que a mai sttio deve aleltur.

1 Ja oos pronunciamos em favor do aleitamento materno, e as considera?oes
quefizemos , comquanlo poucas, julgamos terem sido suffieieutes para darem
a razao da nossa preferencia. Dissemos lambem que algumas veies o voto da
nalureza nao pOde ser satisfeito , e que um leite estranho torna-se necessvioa
crianfa.

Examinemos agora «m que casos se deve recusar ao menino os seios ma-
ternos.

V. principalmente a constituitao da mulher que cfeve de ser tomada em muila
consideracao : mna constiluigao alterada por uma moleslia geral , ou que, sob
a influencia do aleitamento , possa toroar se tal por via de vicios hereditarios
da familia , deve de ser julgada como uma conlra-indioayao formal do aleita-

l
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A alteragao da saude , senao a perda da vida da mai e do filho ,rnento tnaleruo. . ..
sei.ia a consequencia do procedimento conlrario. entretanto que um bom leite

isenta a mai do esgolo pelo aleilamento e das fadigas queeslraoho , ao passo que
este acarreta comsigo , pode ate cerlo ponto corrigir a viciagao origiuaria da
coustituigao da crianga.

tieveraos aqui apontar as molestias cuja heranga on Iranstaissibilidade dos
e hoje facto corrente e incontesle na sciencia : sao ellas prin-

tixica oil tuberculose , 0 ccmcerismo , as ttorophulas , a syphilis ,
, taes como a alienagao , a epilepsia , etc.

mulheres que por consanguinidade directa ou inuito proxiina, per-
familia affeclada dessas molestias e embora estas nao se lenhau

nao devem de amamenlar seus fillios. Mas , em cases

pais aos gennens
cipalraente u
o vicifpyotos < , certas necroses

E, pois, aS
tencem a uma
ainda espressado nellas
inuito especiaes em que o unico recurso para alimentagao da crianga esteja
aleitamento artiQcial , e em que a mai , embora de uma origem viciada . se apre-
sente sadia , robnsla c sem offerecer nenhum symptoms da molestia de sua fa-
mills e prefer!ve! , no nosso modo de ver , o aleitamento nialemo, Enlietauto ,
deve o medico aconselhar sua troca conveniente logo que seja possivel.

presenga de um estado diatbesico , ou de predisposigoes para

no

Repetimos: a
elle , deve opp5r-se a amamenlagao pela mai. Se , independenlemente deslas
causas , o leite malerno for recouhacidamente insufficient*; ou de maqualidade ,

ainda se deve de recorrer a um leite eslrardio.
embaragao a crianga de mamar : tal eAlgumas vezes ha causas mecanicas que

bico do seio b defurmado , achalado on recalcado na glandulao caso em que o
mamaria. Neslas circumslancias e precise , ao menos provisoriamente , recorrer
a uma ama.

,
1

!podeni aleitar seas filhos , remedial* eslu inconvenieoteCumpre as mais que _
durant.- a prenhez. Para isso devem antes de tudo remover a causa que frequen-
temente oproduz , e que tonsiste no usodecollelesnmilo alios eapertados que

os bicos dos seios e nao permiltem que elies de desenvoivao li-
applicagao de ventosas de caoutcliouc apropriadas a este

:
!comprimem

vreiflenle ; depois , |̂
fim favorece a sahida do bico do seio. Mas . sendo esle meio as vezes d « lo-

Mr. Brochui aconsolha que o marido mame em Via mulher, exercendo
suegao lenla e moderada.

A presenga de molestias loeaes na glandule mamaria ainda pode s r uma
causa que determine o nao aleilamento malerno. Ja f.dlamos acerca do pus

se enconlra no leite em certos casos de abscesso da mama fie sua in-

roso
uma

que
fluencia perniciosa.
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u ETerriliferunos eslo paragrapho tbm as segmnies palavral ile Donne :
diflicil , dteolte , delinir de uma maneira prerisa qaaes ssqao as conduces de
sautle que deve de aprescotar uma mai que se dispoe a amamentar sea flllio , e
quaes srjau [iquellas que devein de exetuir o aleiiamimto por ella ; nao 6 Unto
tuna apparouci.a de forQa exterior e uma saudc robusta c imnuitavel quesedeve
exigir , como miia boa coiiEtituicSo , islo 6 T umaconstitui^ao isenla de affec{8es
heredilarias que possao campromteller o menino T ou que , sob o influxu do ald-
lamerno, po^So allingir tal grio de desenvoivimenlo e de activiilade, que se
lornem prejudiciaes ft mai, *

« Se SV devise cnnceder a permissao de aniaifluntar sdmenle te mats dotadas
de fomi i saude lao robnsta como a queseexige nas amas , dever*se-hla re-
nunciar a nsperanga de vSr a maior parte das mulheres aleitarem seus filhos,pois
emuito raro cncoulrar-se essas comities nas que habitaoas grandes cidades ,
prinripatacnte as dr cartas classed da sociedade ; mas , ha tantas compeasa-
coes tmi SUEI inferiorldade a cste respeito e felativanriute 4s amas T que 6 bom
Mtabelecer uma mla medida nas exigences e mio Icvar a soveridade ao ei-
cesso* w

4*
tt Eteginien ilo

0 q-iip deUarios rscripto ftcerea das proprieties:do leite eaeerca do alrUa-
raento maiurno , Ibraece basesaufiifilentes, cremes, jura determinate e escolha
da p^ssoaque devo de amamenUr o recem-uastidfb

Agora diremos algnmas patavras accrcA do mode por que o alcitamento — nia-
terno on por ama — dove deser feilo.

Nos primeiros dfas que seguem ao nascimeuto , o menino lem necessidade de
mamar mu i las vexes L por isso o sc to Ihe deve ser frequunti meule a presentado :
SU; L vida r ettffiu , pornssim dizer . mamar edorenir, Uma das cousaa qua as mils
ou as amas . ! - vrm dr in1 rmnlo E IIL luira n e liabiluar a crianga a. IKUM > uerUs de
mamar e de dormir : a eriancL snjeita-sc i\ lei do habito ainda COTH mai& factlidftle
do que o aduho, l^orem , na idade tjue proprianvente nos occupa , 6 dirlicil re-
gular o nuinemd^s refe^Ses e o interratloquodave d h haver do uma a oulra.
Emgeral , durante a \igilia T estes iniervallos naodgvuui dii ser inenores de
uma Itora oo rnaicffos de diuas ealre duasrefei^es. Estaudo a crianca dormindo,
o dormindo somno physiologicn , nuo se deve de aoimla-la para mamar ; nos
eases, porSm, einqueo somno prolongar^se muiEot dovr -se proeeder de uma
maneira couiraria*

55G
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A influence da alimenlagao sobre o eslado de saude on de doenga dos mo-
ninos , 6 uraa das mais nolaveis. 0 lidLe que liie 6 inlroduzido no estomago puJo
tornar-se , quer por sua quanlidade , quer por suas qualidades , causa do des-
ordens graves. 0 leite quo conlem poucos principios nutritivos laz a crianga
tornar-se languida , magia , e a predispoe ao rachitismo e a oulras affecgoes.
Nesla idade a reoovagao dos tocidos se opera mtii promptamcnle , e o organismo
precisa de reparagao a cada inslante.

Os inconvenientes deuma alimenlagao excess!va ou de um leite mnilorico, e
que sao esla era proporgao com as necessidades e as formas digeslivas da crianga,
se fazem lambem sentir e devem inerecer muila atlengao. Sob a influencia de
um tat regimen , ve-se as criangas soflrerem colicas , diarrheas , vomilos , etc.:
a entero-colile , o amollecimonto da mucosa gastro-iutestinal , e amortepodem
ser a consequent de sua conlinuagao.

Para mudar a aliineutagao excessiva de uma crianga , nao sera sempre neces-
saria a mudanga de ama : o quo dissemos a respeito das qualidades qne adquire
o leite por sua demora nas glandulas marnarias, pdde ser aprovcitado neste caso.

Ill

Do vesluario , banhos , asseio do recem-nascido.

Ja apontamos quaes as vesles que devem estar de mao na oceasiao do nasci-
mento. lim nuraero suIBcientc de pegas iguaes a cssas, conslilue as roupagens
do recetn-nascido , devendo , conforme o clima e as estagoes , variar a quali-
dade da fazenda de atgumas deltas ; assim o coeiro de grossa batila com que .
entre n6$ , v&-se as vezcs envolvidas cnangas na forga (locator , dove scr ri-
gorosamente banido. As pegas do vesluario devem scr fotgadas c Crouxaraenle
dfiplicadas sobre o corpo , afim de que a eircutagao e os movimentos sejlio bom
facilitados , e o ar que banha a pelle possa ser , ao menos na estagao calmosa ,
facilmenlc renovado. As roupas devem ser aquecidas alSites decomegar-se o ves-
tuario da crianga , para <$ue nao so evito-sc a impressao fria — sempre desagra-
davel e tantas vezcs perniciosa a crianga —, mais ainda para que as pegas do
vesluario. maxime as que se applicao immediatamente sobre a pelle, possao ,
assim seccas , melhor absorver a humidade das exhatagoes domenino , coniri-
buindo desta sorte para o sen asseio. 0 emprego de alfinetes ou de lagos que
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poss5o exercer tioropressao sobre qualquer ponto > !o corpo devc ser proscripto ;
evilar-se-ba igriaimento ijue pifofliizao 6 mesmo effeito , on que irritemapelle
dobras das rou'pas on dos pannes da ber^o , 1 as nigosidades OH asperezas quo
ttlaa pssao ter. \ acr-ilo do frio <• raconhecidamenln miiilo perniciosa as man
i;as , porcm a da calbr mailo intenso n5o Ihe e tnenos fatal ; por isso deve-se
ifjremmira , no vestir o menim* , resgiia*da-to de tana mi tie outra dessas iu-
tloenc.as , aUendtindd para isso ]ft a q-uanlidade , ja a qnalidade das petjas ' 1"
veslierio: se asfachas tie tecidos do la conv5m nosclimas frios , on mis esta*

goes frias dos cliaias temperados, as de lepMos do algortite on delinho as devent
subsliluir em cirennislnncias oppostas. Ocinleiro do que habitualmonte so serve
para mauler o coeiro nao deve ser largo nem cerrar forlemente a crianja , de
sorle qua esla pfifere^a antes a apparencia d > * nrn peqtieno fordo que a de
rnn ser hnmano. Deve renovar-.se as peas do vesiusrio a medida das precisoes
dolSSSeio; assim , terlas as vexes qne os excrementos OIL as oi irinas snjarern a
caroiifaba, esla tievc ser lopornudada : o conlaclo prnlpngado dessas rnalerias
podo ser ttuisa da Irritacoes graves da pc tie do menino. Alem disso , sabe-se
qnn as roapas absorvent it so impregnao das e&halacoes do tegumanto externo,
e i]iie estas exbalacoes aeenmiiladas nao $6 o irrilao, come iranslornao o grao de
potencia isdladora de calorieo dos tecidos ; por isso . embora riao esb'jao stijas
polos excrementds ou onrinas , davc-se, por occasifio do banlio , mudar as peijas
do vestuario quo se applicae immediatanjenLc i polle.

Esins rmidanfas devem ser foilas an nbrigo das commies de ar frio , e ao p<; do
fogn, em tempo frio.

Ate hoje aiufk e uso entre algnmas nacries barbaras e nonorle da Russia ,
baohar-se as criarnns em agua fria desde o nasritnenlo. lisle uso, qne ft i Ittnvarlo
pnr Fourcroy, Rousseau o oulros.nio julgatnostjut’ (leva ser adopted®.Argumentau
os sens apologistas com o vigor e robuslez que apresunlao os povos onde elle
e erapregado: nao negaatos o facto nem a nccan henefica da agua fria para pro-
dtizir lal resultado; mas , o oxplic&ntos de outra maneira : cremos que o uso
tlos banbos fries e^pregadns por essas liases arrobata-liies Lodas as criancas
cnja cnnslitidcao nao f: assaz forte para resistir-lbes ; escapao sbraente as fortes,
u se realizn assim o ipie tinbalugar uutr’orn entn) os Sparlanos, Nao rejeitandn
alisotalnuaBUte o uso dos banaos fries para a infamr.ia , n6s o prosrrevemns para
o recent-uascido. Teiaos em nosso favor as experiencias de -Milne Edward , que
pi ovno a. pouda resisteucia dos recem-flSseidSS ao? nbaivaiiienlos de temperalura,
e as estalisticas comparatives da mortal idtwo das n ian^as nos climas trios e
quentes , nas estacnes de invernn e de verao.

I, 1
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Admittimos, pois, somcnte os banhos qnenles ou mornos para o recem-naseido,
islo e, banhos de 25* a 35“ centigrados.

A crianga deve ser banhada ao menos nma vez era cada vinlo eqnalro horas;
na occasiao desses banhos se deve oirar o umbigo pelos meios que ja dcixAmos
indicados. Afdra estes banhos geraes, deve-se fazer locoes parciaes semprc que
o exigir o asseio. A presenga sobrt* a pclie dos residues solidos das exhalaedes
nao so einbaraca suas funegoes, como lanibera p6de lornav-se causa ile moleslia.
Algumas pessoas creem que se deve respeilar a crosta de inatenas ceruininosas
quo as vezes se observa na cabeca das criangas: e um engano que pbdc ser causa
demoleslias do couro cabell tide : eslo, assim como loda a pelle, tem necessidade
para manutengao de seu eslado de sarnie que a perspiragao culanea se operc livre-
menle. E, pois, deve-se com uma escova macia e tnanejando-a brandamenlo lirar
ossa crosta de que fallamos e lavar a cabeca. 0 que se deve igualmenit ici* muilo
em mira e evitar o resfriamenlu da crianga na occasiao dos banhos e logoes, en-
voivendo-a logo em toalbas bem seccas e aqoecidas.

As roupas do berco devum igualmcnte variar com as estacoes e os climas. A la
e os cabellos sao maos condtiQlores do calorico ; assim 6 preferivel (pic o colxao
e o iravesseiro sejao, nas eslagoes calmosas, feilos de curias siibslencias vegetaes
que nao apresentao essa propriedade ou que a lem em menorgrao: as fibres de
cerlos vegetaes, a pallia, etc., estao neste caso.

IV

Do aposento do recem-nascido.

0 quarlo do recem-nnscido deve ser amplo, bem arejadu. esclarecido e si-
lencioso ; o ar ahi deve ser puro e isento de cheiros fortes agradaveis ou
nao. Eis o que a semelhanle respeilo ili/. o Sr. becquerel no seu Trade de Ily-
r/ i&ne Privte et Publique : « Ha um ponlo imporlanle acerca do qual u util
insistir: quando um aposento d demasiado estruito nan con vein deixar o meniuo
que acaba de nascer, ao lado da mullier recentemeute parida, e, sendo possivel,
nao o deixar no inesmo quarto ; com mais forte razao deve-se evitar colloca-lo no
mesmo lei to. Eslas precaugSes serao comprehendidas re(leclindu-se no eslado da
mai, nas exhatagoes queella fornece, nocheiro que resultadoescorrimento lochial
e da secregao lactea. »

Se o aposento da mullier parida offerece as condigoes hygienicas desejaveis.

L
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nao vemos grande inconvemente em pennanecer nelle a crianca ; vemos ao
eonlrario vanlagens, se o aleilainentb e feilo pela mat ; purque nesle cast), <?
sendo disLantes os quartos, on o reeem- nasciUo tern fie ser Irazidn ao apo-
sento desla, oa csta Lem de ir aw aposenLo do filbo, * > qne nao escm perigo.

iNos paizes fries usao-se meins de aqneeiinento artificial dos aposenLos. Entre
nos, grarasa anienidade do nosso rlima, os dispenaamos fkf&es-fmTrrs ; todavia,
em algumasrde nfiisas provincial meridionaes e na estagao iuvernosa itiio hen-
tariamos em aeonsefiiar o seu emprego no quarto do recenrnasciilo ; porquanto*
a aivao do fi io figure coma urn elemenlo muilo importante da mor tatidede nessa
epocada Vida - E o que result doslrabalbos At 'Quetelet e fie Edward Smith ( i ) t

das observances de MM. Tillernii (2); Loir (3) , das experiences do Milne Utl-
ward® (4) e fie ttmios oulnis tndmlbos ©stalisticos comparalivos da mortalidade
das crianras em riiversos dimasc am diveraas estates n 'um mesmo dima . Cimi-
pre, pots, remover essa cauSa, Senao de morte, de molestias que amofinao tnais
ou menos o recein-nasrjdo, 0 emprego de garrafas ou de vasilhas fie vidro maio-
res cheias de agua queme e attolftadas, collocadas mats on menos proximal do
bergo nos parece bom, pot isso qm nao impregnJo u ar dehuroidade nem be
qualquer outro pi incipio* Mas e preeiso qne nao so abuse do emprftgo dos meios
ie aquecimento do ar ; porquaato este, nimiainenle dilalado oelu ealorico . i ^ ire -

faz-se e se iorna insufficient ^ areapirafiao, e esU\ sc opera menos Eacilmente ; de
uutro lado, a menor quanlidadu de oxygeuo inlroduzido no organismo da lugar
a menor sotnma de queimas, e ( por consequencia, a meuor produegao de cator
in terno * ft desta sorte o remedio augraentando o mat.

A influencia dos miasmas e do ar encautoado deve ser tan to quanto passive!
cuidadoSamente afastada. N$fl hospicios de criancas, e nas casas Je maternidade e
de codas e onde estas inOuencias se pronuoriao de uma mancira mats senslveb e
onde cumpre* porlanle, haver todas ascauteias na construcs&o c co!iocac3o dos
edificios qne servem para laes Jins, na disposicao e dimensoes dos seus comparti*

mentost etc-
A !uz natural do quarto do recemma^dito deve ser diffusa ; a artificial cieve

ser branda e colldcada de modo qne na^ Hie dfiem cheio sobre o rosto, do que
podem resullar viciatao dos orgaos visuaes mats on menos graves.

h

( 1 ) IVeciK'rdic sttr hi poputaUoa dc hi ndf;t(pn% eic +

(2) Mimiaires de soctfi^ dr Bhloire KatiiTfdle tie Paris, Tom* V.
(a) On baptfmc, in I >ic.tion . dfis ftt, medicates,,

{h ) Od rmflutnre pjiysiqw^ sur l*homnic »

U
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SEGUNDO PONTO

SCIENCIAS MEDICAB

0 que mais convent Criar os expostos em um so estabelecimento
ou distribui-Ios por casas diversas?

A QUESTAO DEYE SF.R HESOLVI DA EM RE-LAgAO A CIDARK 1)0 RIO DE JANEIRO
E SEUS suRtinmos.

P R 0 P 0 S I C O E S.

Quondam pater IDGUS etinater loeadcrelinqueverunlme;
Dominus aatoro assumpsit me.

rTsxi., 2G , vcrs id}

r
Em these gend , a crisujao dos expostos em um su eslabetecimerito e de mais

vantagens em reiapao a moral e a hygiene do que a raesma criafao por rasas (Tiver-
sas, como e usado em parte no Rio de Janeiro.

It
0 estabelecimcnto de criacao dos expostos deve ser collocado nas proximidades

da cidade, mas fora do centro desta, e, tanto quanto for possivel , afaslado defocos
infecciosos, das proximidades do mar e deencostasde monlanhas: deve ter ter-
reno snfficienle para chacara, passeios, banhos, gymnaslica. etc.
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1U
1‘ara edilicaijao dos preJios desle eslabelccimenlo, suasdisposiQdes, capaddade

e numero deseus compartimentos, etc., e indispeosavel a inlervencao dosconse-
llios da hygiene.

IV

Os comparlimenlos estreitos, mal arejados e insuflidentes iufluem no angmenlo
da inorlalidade dos exposlos.

Y
0 emprego da In / de gaz nos dormitorios dcve ser proscripto.

VI

Deve residir urn medico idoneo no eslabelecimenlo.
t

Vll

Ka fallade amas, o convenieule aleitamenlo por animaes, devfl merecer pi'efe-
rencia sobre n aleitumento artificial ou por mamadeiras.

VIII

D’entre os animaes domeslicos que lemos a uossa disposigao para o aleitamenlo,
a cabra esla em primeiro lugar.

IX

As enfermarias do estabelecimento , ao mmos as i!e curIis moleslias conta-
giosas, devem ser separadas do edilicio principal.

X

lleinaudo epidemia de variola, o exposlo deve ser vaccinado logo que entrar
para a roda, salvos os casos em quo o sen eslado de saude nao permitli-lo.

XI

A primeira udncacao pbysica e moral deve ser Feita no astabelooitncnlo.
Xtl

,Na criacao externa, ao menos como e praticada enlre n6s, u possivel e mesmo
muilo provavel que se cammella abusos atlentalorios tanlo ila saude como da
iiberdade do exposto.
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TERCEIRO PONTO

scrEisrciAS cmuRaiCAS
i

/ Da imperfuracio do anus no feto.

PROPOSIQOES.
i

A imperfuraeiio do anus no ffelo ii am vicio de eonformacffo, que cotisisle na au-
sencia do Oiiflcio em qua se aclia normalmente a exlreinidade inferior do iuteslino
recto.

i

' II
lisle vicio de conformacao pode ser corapleto ou incomplete. Neste ultimo caso

e ebamado mais propriamente uslreUamento do anus.
4 III

0 vicio de conformant) era queslao pode ser constiluirlo, quer pela pelle da cir-
cumvizinlianeadoanus, querpela inucosa rectal , quer, finalraenle, pela approxi-
macao das libras mais internas do sphincter anal.

IV
E possivel que se reunao dous dos modos precedenles ou os tres para conslitui-

rem a iinperfuracao do anus.
V

0 primeiro dos modos aponlados e o mais frequente ; a iinperfuracao pela mu-
cosa apparece em segundo lugar ; em ultimo, o terceiro modo.

VI
A iinperfuracao do anus no feto pode ser simples ou complicada.

52 G
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VU
I'igurao coroo casos mais frequentes de compiicacao os differences vicios ile

conforniaeao do intestine recto com ousem aberlura acormal.
VITJ -1A elhiologia desie vicio de eosformacffp e iiypasheiica.
IX

0 diagnoslico da simples imperfuracao do anus e, em gerayacil : a simples ins*

peccaoeo locar, ajudado otinao < ia compressao so!) re o hypogastro, mostrao o tu-
mor formado pelo meconio, nos casos em qoe o vicio de cotiformacao e coraple-
IO : cos casos contraries, ajnntando-se a estes ineios a observafao da diflieuidade
e imperfeicao da defecacao. e a eiploracao do anus com o fledo minimo oti com
uma sonda, chega-se promptamente ao diagnoslico.

i

• I
X

A diflieuidade ou facilidade do diagnoslico dos vicios de coilforrna^ao , que
podem compHear a imperluncao do antis, depende da italiireza de cada inn

deties.i

XI
0 prognoslico, emgerat, bom nos casos de simples imperfuracau, torna-se roe-

nos favtfravel nos casos de complicacaci e pode, conformc estas, atlingir indos
os grAos, desdc o pouco grave ate ao irreme’diXvelmente fatal.

XII *
A primeira indteaeao (pie se deve procurar preencher D t imperfuraciio do amis

6 dar saiiida ao meconio.
xm

Nos casos de irnperfuragao simples e completa, deve-se excisar on incisar ,
conforme tor muis convenienle, no case pariicnlar, a membrana obluradora, e
matt ter desviados os bordos da ferida por meio de imut oaiuila de gumma ou '
de uma media untada de substancia graxa. i

1

IXIV
0 tratameuio da imperfura$au do anus complicadade outros vicios de confor-

uiacio depende da especie destes. ' F
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QUARTO POJNTO

SCIE]\TCIAS ACOESSORIAS
i

Do infanticidio por otnissdo .

PllOPOSICOES.

I
/n/b?i / fCtafr’o c 0 crime de « tndtur alguem racem-nasoido »

Brasil, art. 197). Deve-se accrescentar :
{Cod . Crim. do

« ou quo nasce. »

ir

A expressao vccQiH 'ifuxsridQ uSo tern a niesma c uniea accepfao einlodosos
aulores medico-Iegislas e jurisconsullos.

Ill

Desfgnaraos pela expressao ? ecew-nascido a criaaga em cnjo organismo ainda
se operao os phenomonos qua seguem normalmenle e mais ou menus de peflo
ao nascimento, como sejao principalraente :
respiragao e da circular pulmonares,
dos orificios da circular fetal , a murehidao

o eslabolecimeiilo complete da
a descongestSo da pelle, a oblileracao

e rlissecca^ao do cordio umbilical

IV

Infanticidio por omissdo 0 aquelle em que a morle do reeem-nascido provera
da fa I la voluntarw e criminosa dos cuidados de que eJle tem necessidade.
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V

Cumpre ao porito. chamado para pronunciar jalzos sobre um caso real ou
supposlo de infanlicidio, prcstar a Uido o quo possa leva - loao conhtctrocnlo rla
verdade attengao accurada eiguai , seja ou nio conhecidaa pessoa suspeila anlora
do crime.

VI

Chegado ao lugar em que se acha o corpo de delicto* deve o peri to de cxa-
minar fu'imeiramcnte esse lugar; os objectos que cercao o pequeuo cadaver ; a
siluafUo deste ; as roupas, se estiver vestido ; o habito externo e ludooque
possa leva-io a delerminar a idade da crianga ; o estarlo mais ou menos adianlado
daputrefacgao; as iesoes exterior, :s, se as bouver; lodasas circumstaiicias, em
summa, que possao leva-lo ao conhecimento da verdade ; procederadepois, sendo
necessario, a abertura do cadaver e ao exame do estarlo dos principaes organs.

A

VII

A delorminagao da idade do recem-nascido, cujocadaver eo objeclo do corpo
de delicto, e o primeiro problema que o peritodeve procurar resolver.

vm
Provado que o menino ja se achava morto no utero, ouque succumbio durante

o parto as causas innoccntes que se ligiio aeste, ou depois de uascido, victims de
moleslia ou de algum accidente sobrevindo sem premeditagao de alguem, deve-se
remover a idea do crime.

IX

A^iemorrhagia umbilical, aasphixia, ainanigao e ncrao das temperatnras ex-
trenias pode-se referiras numerosascausas, cuja nao romogao volunlaria e com
lim calculadamenle criminoso, produz a morte do recem-oascido.

X

A ausencia ou a presence de uma ligadura no cordao qpbilical nao constitue
prova irrecusavel de que o recern-nasdido tepha succumbido viclima de hemor-
rhagia umbilical^ no primeiro*caso, ou de que, no segundo, essa hemorrhagia nao
tenha lido lugar.

XI

A hemorrhagia umbilical 6 tanlo mats consideravel quanto a seegao do cordao 6
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operada inais proxima do abdomen, e, cm tempo, mais proxima do momenta
do nascimento.

XII
Provado que o reeem-nascido morreu por hemorrhagia, 6 illogico eoncluir que

esia levelugar necessariamenle pelocordao.
XitI

Knire as cuusas de morte por asphyxia, sob cuja influencia pride ler lugar o in-
lauticidio pot omissSo. $ao inaia tommims : I ", aobslrucfao das vias resnjralo-
rias do reeem-nascido polos liquidos que no momeitlo do parto escoao-se du$
organs genilaesda mulherpimda : pelas mucosidades que se acliem accumuladas
no irajectodessas inesmas vias ; por pannes moJhados, pofjasdasangue, etc.,
contra os quaes se applique a boea e as narinns da crianca ; pelo enlortilbamento
do cordao umbilical em torno do pesco?o: 2°,o estado de morte apparente ein que
o meninopode nascer.

XIV

Provado que o recem- nascido foi deixado em ahslinencia, de caso pensado,
por mais de vinte e quatro boras, tfcndo-se seguido a morte, ipso facto, liou re
iufanticidio por omissao.

XV

A vacuidadedo estomago e dos intesUnos, o lugar emqueo cadaver liver side
acfiado e a ausenciade oulras causas que expliquem a morte, sau outros lantos
molivos que devein de levar o peri to a pensar que esta leve lugar por inanicao.

XVI

0 estado exsangue do cadaver, o facto de niio se ler eslahelecido completa-
niente acimilagao pdlraonar. eaauseneia do lesoes quo expliquem ler lido lugar
hemorrliagia por ontra parte, sao circumstaocias que devem de fovar o perito 4
pensar que a morte teve lugar pela hemorrliagia umbilical.

* XVII
Provado que a morte teve lugar pelahenaorrlmgia do cordao, n.u lira ainda pro-

vado que hoove crime. •
XVIII

* 0 lugar era que liver fide achadaa crianca, a eslacSo, a rigesa, a Jividcz, a
contractura docorpo, a congestao sanguinea nos grossos vasos e nosauricufos, a
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dilalacao dos pulmoes que sobrcnadao na agua, e a ausencia do lesoes produzidas
por violenciasexleriores, sao oulros lanloscaracleres que levaraou medico a julgar
da verdadcira causa da morte » Orfila) e que pod m explicar se esta provpio
da ac^ao Ae urna tPinperalura muito fria.

XIX

A alia lemperatura do lugar em que liver sk)o encontrado o pequeno cadaver,
suit proximidadc down focodecalor, sua exposigSoa influenciade um sol ardcnle,
etc. , sapcircumstaneias que, juntas a ausencia doouLrasoausas, podem explicar e
morle pela acgao do calorico.

XX

Muito commummente a acgao de varias das causas mencionadas combiua-se
para dar lugar ao infanlicidio por omissao.
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HIPPOCRATES Al ’HOEISMI.

I

Senes facilirae jejunium ferunt, secunde cetale consislentes, minime adoles- q
centes, omnium minimi pueri, ex his autem, qui inter ipsos sunl alacriores.
(Sec. I*, aph. 13.)

II
Qui increscunt plurimum calorem innalum oblineut, plurimo igitur indigent

alimenlo, alioqui corpus absumitur. (Sec. 1*, aph. 14.)

m
Secundum 85tal.es hoec eveniunt, parvis el JUJP8F natis pueris serpenlia oris

ulcera, aphthae dicta1, vomiliones, tusses, vigili®, pavores, circa umhilicum in*

flammaliones, aurium humiditatis. (Sec. 3\ aph. 25.)

IV

Vidus ratio humida cum febricilanlibus omnibus turn pueris maxirne, alque
aliis qui ejusmodi virtu uli consueverunt, confert. (Sec. 1*, aph. IG.)

V

Frigidum inimicum ossibus, denlibus, nervis, cerebro, dorsali medulla;, ca-
tidum vero amicum. (Sec. 5», aph. 18.)

VI
Quod autem ad a«ni lempora atlinet, verefjuidem et prima iesla£ pueri et

eorum stale proximi optime degunt et maxima valent. (Sec. 3", aph. 18.)

Rio de Janeiro, 1864 — Typography Universal de LAE«M£RTt rua dos Invalidos, 61 B.
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Esta these esta conforme os estalulos.
Rio, 17 de Setembro de 1864.

DR. AHDRAOE.

DR . V. SABOIA.
DH. SUVA.
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