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INTRODIJCCAO

La vit* eflt ime ; Ic beroean ae lie
ft la tombe ; une aant6 caduque, une
pxiatemre penible, nne raort hative
dependent souvcnt dbine enfance mat
dirig^e.

' R, PARISK . I

As molestias do apparelho digestivo, dependentes quasi
sempre de uma alimcntagao viciada OK mal clirigida, sao sem
contestagao as causas que concorrem com maior contingente
para o augtnento da mortalidade na infancia ; eis um facto que
esta plena e perfeitamente demonstrado pclos trabalhos estatisticos
de todas as nagoes cultas.

Demais, a saude, esse bem supremo do homem, dependc do
trabalho que n elle se operou durante o progressive desenvolvimento
da infancia : Cest dans Tenfance que s'etablissent les fonde-
ments de la bonne et de la mauvaise santc » t disse com muita
raz3o Etienne Tourtelle. D estas simples consideragdes resaltam
evidentemente a immensa importancia que deve ter, em hygiene
infantil, o estudo analytico da alimentagfio nas primeiras idades
c a necessidade palpitante de indicar os meios de soccorrer com
uma alimentagao mais racional, benefica e salutar aquelles que
nascendo mermes, fracos, sem a vontade emancipada, apenas tern
o vagido e o choro para denunciarem as suas necessidades.

N’este nosso modestissimO trabalho, eivado, estamos certost
de defeitos, erros e lacunas, jamais nos assomou ao espirito a
ideia de resolver esta complexa e elevada questao de hygiene
infantil ; o fun que visamos foi tao somente cumprir o quo a lei
impoe a todo aquelle que aspira a melindrosa e elevada posigSo
de medico,



VAl/fM v

4

Eis o piano quo tragamos para a execugSo do nosso trabalho :
No primeiro capitulo nos occuparemos, de uma maneira geral, da
lactagSo c do leite, como o umco alimento favoravd a crianga
na primeira infancia.

No segundo trataremos, com o maior desenvolvimento quo
nos for possivd, dos diversos methodos tie aleitameiito* fazendo
ao mesmo tempo a critica de cada urn a proporgao quo d 'elles nos
occuparmos- Terminaremos este capitulo dando os signaes por
meio dos quaes o pratico pode chegar ao conhedmento exacto e
positivo das vantagens on desvantagens de qualquer dos processos
dc aleitamento de que se tenha Iwigado mao. No teredro faremos
algumas consideragoes sabre o desmame, dando os preccitos c
regras que deveni presidil-o*

Fmalmente, no quarto capitulo estudaremos a alimentagao
da segunda infancia.

Suppondo d'este modo satisfazer as exigancias do enundado
do ponto que escolhemos para dissertagao de nossa these, espe-
ramos ter cumprido o nosso dever.
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C A P I T U L O I

Lactacao
A s.ecregao lactea c uma funcgAo destinada a continuar,

depois do it&scimento, as relagoes de autriglD que existiam entre
a mai e a crianga durante o periodo gestativcx

O destine* e aptidSa da mulher para amamentar seus Iilhos
Bnanifeatam doquentemente por plienomenos physics e nor-

maes grandemente notaveisy desdc que suas funegoes uterinas sfo
dispertadas pelt * producto da concepgAo. A sympathia que existe
entre as FuncgOes do apparelho genital femimno e os orgSos
glandulares encarregados da setregSo do Idle e mysteriosamente
admiravel.

sc

No periodo da puberdade os seios da mulher tern ja em
grande parte adquerido seu desenvolvimento normal C sua ele-
gante e poetica forma globidosa, porem relativamente a funegiio
lactigena elles tern ate ent&o dormido, por assim dizer, o somno
do indefi'erentismo physiologies Mas, apena.^ el la sente se feenn -
dada, suas glandulas inamarius s&0 a secle de Lima revolugao
anatomo-physiologica tat, que mostra ate que ponto esses orgAos
cut ram na esphera dos orgSos da geragaa Com efreito, desde esse
momento os sens seios comegam a scr a sede de uma actividade
immensa : 6 assim que o scu volume se augments, a sua tensAo
sc exagera,
de sua areola se amplia c
pniam. 0 mamclao nao Ilea inditferente a este desenvolvimento
geral ; die torna-se mais sensivd e mais erect il .

sun coloragao toma*sie mais carregada. o perimetro
seus foliculos mucosos sc liypertro-

A estas metamorphoses externa? se Itgatn outran internal
nao menos dlgnas de ultengao, Assim. as vesiculas glandulares ,
seus canaliculos,
ziam
ponto de parecerem creates novas em cada gestngao, para apds
a laetagao, voltarem ao seu estado primitive. A intumescenda ,
que se fa?, sentir durante cste desenroIviolento geral de todas as
partes components dos seios, produz nao raras vezes uma sen
sagAo de pezo, picadas inauportavcis, dolorosas e ate mesmo o
engorgitamento dos glartglios axillares correspondentes*

Sij durante csta ingente revotugSo organica, hzermos uma
ligeira comprcssAq nas glandulas mamarias, veremos d el las tram
sudar um liquido lactesccnte, amarelladOj a principio pouco abun-
dante e pouco consrstente ate para o meio da prenhez, leudo era

os conduct03 galactophoroSj que ate entao ja -
eni perfeito estado rudimentar, sc dilatam c se allongam a
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suspense granulates gordurosas e destroys cdlutares, este If
quido e conhecido pelo nome de colostrum >

A epoca do apparcelmento d'este phenomena e HUlito va-
riavel \ e no oitavo mez que cite se manifesta mais habiUnaf
mentc, podendo comtudo ser observado desde as prime!ros mczes
da gravidez.

demos dito : fora dn estado de prenhez, as glandulas ma-
ma rlas dormem, por assim dizer , o sumnu do indifferentismo
physiologico e no entretanto tetn se citado diversos factos ex-
tremameflte OJRIOSCS e raros, verdadeiras anomalies physiological
onde a Inctagao tem apparecido mdependence de todo e quab
quer estado de gravidez. Belloc, citado por Bactequy, refere,
por exemplo. o facto de mna criada, qae, para acalinar o choro
d'uma criauga recentemente desmamada, que nSo a deixava dor
mir durante a noite, teve a idea de offerees? Ihe os seios e que
no fini de alguin tempo, com immense pasmo seut vira n'elles
apparccer a secrega° lactea em quantidade sufficients para sa-
tisfazel a.

Beauddocque conta o caso ainda mais surprehendente de
menina de oito aanos ( 1 l , que consegoiu amamentar um seu

narra titna outra observagaa icientica- O
Humboldt refers alnda um facto mais es-

uma
irntaosinho ; Waldy
grande viajantc H,

1 >antoso, tocanrlo mesmo as raias do mverosimilf de um indiano,
de 32 an nos de Ulade, que conseguiu amarnentar um hi ho em
sens proprios fcibs. ( r )

Estes factos mteiramente exceptionges apenas nos demons^

tram , pondo em contribuigao a probidade scientifica dus autores,
que os referem, que as excitagbes directas sobre as glandulas
mamarias sao capazes de fazebas entrar em actividade.

Emquanto o orgfto gestador internamente se desenvolve c
fornece ao novo ser, por intcnuedio da placenta, os elementos
Tiecessartns ao scu desenvolvimentu durante a vida intr.vuterina ,
os orgiios lactigenos sc preparain ffratktfim et paulatim para
dispenaar-lhc os materiaes, que devem garantjrJlic seu dtsertvob
vlmento depots do nascimento.

Passando por todas essas peripecias organ teas durante todo
o periodo gestativo, chega finalmente a mulher ao momento cri -
tico em que clla tem de exercer a grande funegao da parturigao,

em que dia deve dar a hiz ao fructo de sen amor*

>-

(1 Humboldt voyage aus regions ^quinoxiates du nouvoau continent
fait en 1790
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EntAo langado subitamente ao mundo exterior* o fragil e
debil ente ve, uc uni momenta para outro* transformadas as suas
condigOes de vida,

Deixando a existencia parasytaria, que ate entao levara,
para assumir a autonomia de sua estabilidade organica em um
ambiente, onde tudo se conspira contra si, o recem -nascido, que
apenas da o primeiro passo d ' essa agra e escabrosa jornada, que
liga o bergo ao tumulo, mirrar-se hia em breve si a natureza,

sempre previdente em suas multiplas e variadas manifestagoes,
n3o tivesse dotado a mulher d ' uma organisagSo toda especial,
nao tivesse implantado em seu coragao esse devado sentimento,
que synthelisa a mais sublime epop£a e que se denomina amor
maternal, e( tnais que tudo, nao lhe tivesse concedido, na func-
gao lactigena * os meios com os quaes continuasse a garantir a exis-
tencia do fructo de suas entranhas, qae ate entao sugara por
intermedio de conexOes anatomicas os materiaes de sua nutrigao.

E entao depois do parto que a secrecg&o das glandulas
mamarias se modifica, que o colostrum cede seu lugar ao leiteT
depois de ter representado seu papel, alias de maxima impor-
tance, em relagao ao recem nascido, pelas suas propriedades
therapeutical Na opinfeo de Lassaigne e muitos outros o colos-
trum e uma subshmeia tie propriedades iigeiramente purgativas,
que concorre para dosembaragar o tubo gastrointestinal do re-
cem-nascido expulsando o meconio. Esie facto, como que advo-
gando de uma maneira toda natural as vantagens do aleita-
mento materno, tem ainda a immensa conveniencia de impedir
toda e qualqucr interveiigSo artificial, nem sempre isenta de con -sequences desagradaveis. Pecorridos, pois, alguns dias depois do
parto, a secrecgao lactea se manifesta e regularisa-se positivamente ;
porem o periodo, em que sc faz essa transig5o da secregSo
colostral a stcregao laetea verdadeiramente, nao se passa silen -
ciosamente, N'essa occasiao modifiesgoes geraes quasi sempre se
manifestam no organismo materno, para o lado da innevargSo,

respiragao. da calorificagao* das secregoes
Com effeito, em algumas mulheres.

o apparecimento de cephalalgia,
diversas regioes do corpo, ligeiros calafrios

seguidos de calor e stidr : observase tambem que a sede se
exagera, a lingua sc embranquece, o appetite dcsapparece com-
pletamente, que a face torna se rubra e animada, o pulso sc
accelera e a temperatura se eleva.

Er ao conjuncto d 'esses phenomenon* que, na Opini&o de
muitos autores, deu-se erradamentc o nome dc febre <Je kite ;
P. Dubois, Mattel, Depaul e muitos uutros negam a existencia
da febre de leite como entidade morbida, dependente do movi-

1

1

da circulagao* da
urinaria , sudoral e lochial.
nota se, durante estc periodo,
dores nevralgicas em

%

. J



wm

s

mento lUixionario das glandulas mauiarias, e encaram os pheno-
menos que acabamos de assignalar, como uma manifestagAo
geral ou local dc uma affecgAo qualqucr acestada em outra parte

menos no trabalho secretorio das glandulas lacti-do organismo,
genas.

Uma vez dessipado todo esse aparatoso cortejo de sympto-
acabamos de menciouar e que em geral e de pouca

p casos ser de serias e graves
glandulas mamarias secretam definitivamente o

mas, que
dttragilo^ mas que pode em alguns
consequcncias, as :
sen producto fixo, que c o leite.

Substancia complexa, formada de uma parte liquida , vinda
transudagao do serum sanguineo e de uma parte solida con-

stituida por elementos figurados, o leite e o typo do alimento
perfeito, porquanto encerra os principios indispensaveis para a
manutengSo e desenvolvimento do homem em suas primeiras
idades,

visto em massa.

da

De cor branca opalina, ligeiramente amarellada quando
t* porem brandamcnte azulado e translucido

tenues camadas. Seu cheiro e particular,quando apreciado cm
f yeutris. pouco pronunciado quando friot se exagerando porem

Sua densidade e urn pouco superior a da
sm
pela acgao do cal6r.
agua , e na media de 1 ,032.

A acgao do calor nao Ihe produz alteraglo sensivel ; entra
ebuligao abandonando aigumas particulas solidas,entretanto em

que se depGem nas paredes c no fundo do vaso, que o encerra,
superficie se cobre d ' uma pellicula insoluvel, a

hygienistas denoniinaram frangipane e que sc renova
ao passo que sua
que os
desde que sc a retire.

Abandonado a si mesmo em um lugar fresco durante vinte
sc separa em duas camadas : a superiorc quatro horas, elle

nome de nata, a inferior, mais tlensa, constitue o que setoma o
denoniina leite desnatado.

microscopio uma gotta de leite fresco eExaminando-se ao
collocada entre duas laminas de vidro, ve-se que ella e *normal,

composta de um liquido tendo em suspensao um numero consi-
deravel de globulos esphericos, perfdtautente contornados, Hsos,
diaphanos, deslisando-se facilmente uns sobre os outros e tendo

diametro, que varia entre i|5o e I J I O O do millimetre e ate
mais. Estes globulos constituent a manteiga. Observa-se tambem,
segundo Quevenne, Milon
de um aspecto particular e independentes dos globulos de man*

teiga, que forntam a caseina insoluvel.

um

e Commaille, finissiinas granulagtfes,

Berzelius, operando ora sobre a nata* ora sobre o leite des-
natado. encontrou neste liquido as substancias seguintes : agua,
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manteiga, caseina , assucar de Ieite ou lactina, chloruretos de sodio
e de potassio, lactatos, phosphato alcalino, phosphato de cal,
cal combinada com a caseina, magnesia e tragos de ferro.

Trabalhos porem mais apurados, analyses mais minuciosa-
mente feitas, dispcrtadas certamente pelos resultados analyticos
de Berselius, lizeram descobrir subsequentemente novas substan-
cias, que entram na composigao do Ieite Ef assim que Duques-
neb cnmo resultado analytico, nos da do Ieite a seguinte com-
posigao : agua , materias graxas, constituidas pela margarina,
butyrina, caprina, caproina, myristicina, palmitina, stearina , bu -
tina, lecithina, ou materia graxa phospliorada (Gobley); caseina
em suspensao e dissolviila ; materias albuminoides ; materias ex*

tractjvas ou osma2oma ; assucar de Ieite ou lactose ; phosphatos
de sodio, de cal, de potassa, de magnesia, de ferro e de manga-
nez ; chloruretos de sodio e dc potassio ; soda livre on combi-
nada com materias organicas ; lactatos de base de potassa e de
ammonea ; fhioruretos, silicates ; enxofre, iodo, urea e creattna
( Commaiile. ) ( i )

Tal no estado actual da scienda, a composigao normal do
Ieite, susceptive! porem de modificar-se em muitas e variadas
circunstancias, como mats adiante tcremos occasi&o de apontar.

Emfim, pela stia extrema facilidade de digestao c assimila*

g^o, pelo sen estado tie fluidez, que n£o necessita nem da mas-
tigagso, nem da salivag&o previas, nem de nenhuma das opera-
goes mechanicas que exigem os alimentos solidos, pela eminente
vantagem de encerrar , no mcnor volume possivel , tudo quanto
e necessario para garantirdhe a qualidade de alimento perfeito,
o Ieite impde*se naturalmente como o unico alimento favoravel
ao recem-nascido, onde a extrema fragilidade dos orgaos diges-
tivos contrasta com a immensa necessidade de recomposigao mo-
lecular e de assimilag£to, que tem essa joven cconomia - insa-
ciavel de crescimento, como diz Vierordt. »

t ft) Dice - de cirurg. et med . de Dctdi&mbro ,

Q
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CAPITULO 11

Amamentagao ou aleitamentoI -
Si , attendcndo ao que nos cnsina a anatomia rclativamente

;i evolugSo dos orgfios, examinarmos precisamente o apparelho
digestivo da crianga, mesrao muitos mezes depois do nascimento,
veremos que suas partes componcntes nao se acham nas condi-
goes de funccionar como as do adulto. E’ aesim que, rca bocca,
notaremos a pouca resistencia das maxillns, a fraqueza das libras
dos musculos inastigadores, a disposigilo que estes ainda tern com
o angulo do maxillar inferior, a auscncia cornpleta de dentes, o
o estado rudimentar das glandulas saliva res ; veremos unicamente
a lingua, auxihada pelos musculos bucinadores, executar admira-
velmente os movimentos da sucgao ; no estomago, nos impres-
sionarSo a sua diminuta capacidade, a tenue espessura de sua
membrana mucosa, o estado rudimentar de suns glandulas, a es-
cassa quanlidade de suas secregoes, a fraqueza de sua conti acti-
lidade : analysando emfim o estado dos intestinos e sous annexos,
ahi ainda encontraremos as ruesmas condigGes de iragilidade or-
ganica *

Todos esses factos nos indicam mui naturalmente que, nos
primeiros tempos da vida, o infante tem necessidade de um ali-
mento que estejn cm relagao com este estado de sen apparelho
digestivo ; ora, como ja vimos, o leite, por sua composigSo, re-
presents um aliinemo perfeito, por sen estado de fluidez, satis-
laz plenamente as
por sua immensa
nas condigOes de preencher perfeitamente esta imperiosa necessi-
dade infandl.

0 leite, pois, dove ser o unico e exclusivo alimento da
crianga durante os primeiros tempos de sua vida : d'ahi a ama-
mentagao ou aleitamento, que, segundo a procedencia do leite,
isto e, fornecido pcla mulher ou pela femea dos animaes, se di-
vide em duas categorias aleitamento natural e aleitamento ar-
tificial. O primeiro e aquelle em que a crianga suga directamente
o leite dos seios de sua propria mSe ou de uma outra mulher ;
por Lsso o aleitamento natural se subdivide em aleitamento ma*

terno e aleitamento mercenarily isto c, exercido por uma ama
mercenaria.

O aleitamento artificial e aquelle em que a crianga faz uso
do leite de ccrtos animaes, taes como a cabra, a vacca, a ju-
menta, etc., quer fazendo a sucgSo directa nas glandulas mama-
ms dc um desses animaes, quer por meio de ccrtos appareihos

iM

necessidades ja da sede, ja da feme, emfim
facilidade de digestao e assimillag&o esta pois

I
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apropriados, entre os quaes figura, como mais vantajoso, a ma -
uladeira.

Finalmente ha ainda o aleitamento mixto, que e aquelle em
quo .se associa o aleitamento materno ao mercenario, ou urn
dcstes ao artificial : d’alii duas especics de aleitamento mixto :
mixto natural e mixto artificial -

Vatnos nos occupar especialmente d’estes differentes pro-
cesses de aleitamento.

Aleitaineiito materno
A mulher, coucebendo, correspondeu a uma exigencia da

dando a hiz o producto da concepgSo, soflfreu as con-
exigencia natural : ate ent£o ella

a sun augusta missao ; 6 mister, pois. sc
que ella continue a mmistrar ao

sen recem-nasddo, depois da seegao do cordAo umbclical , o seu
aangue agora transfonnado em leite ; e mister emfim que ella
exerga o sagrado dever da amamentagAo, para que possa alcangar
o verdadeiro uome de mAe, que. si de urn lado fez da mulher
o prototypo dos soffrnnentos e dissabores, de outro a glorifica,
porque o mellifiuo titulo de mae synthetisa tudo quanto ha de
inais elevado, de mais nobre e sublime no mundo.

Para a mulher tomar-se mae, na verdadeira accepgAo da pa-
lavra, nAo basta, pois. somente ter concebido e dado a Uiz o
fructo da concepgAo, e preciso que. alem d ' isso, comprehendo que
o aleitamento c um complementer natural da maternidade, o exerga
corn toda a elevagAo de um espirito sao e altamente altruista,

« La femme, dit Marc- Aurele, est moitie m&re pour enfan ter el
moitie pour la nourriture de son enfant, de fagon qu elle se peut
appeller mere enti&re Iorsqu elle a enfante et notirri son enfant
de ses propres mamelles. »

Fcedro e ainda mais cxigente, quando diz em uma de suas
fabulas : « Mater e$f qua laefavit , non qua genuU.

A moral como a medicina, uma fallando em nome dos saos
costumes, a outra em nome da saltdo, jamais se fatigaram em
affirmar que ha na mae duas fecundas fontes de vida para
ganismo de seus filhos : o leite de ama e a affeigao de nule.

E' certamente da imiJto solida d esses dons predicados, que
resultam as grandes e immensas vantagens do aleitamento ma-
terno, que torua este processo de aleitamento grandemente su-
perior em resultados a todos os outros. Essas vantagens e su -

natureza ;
sequencias inevitaveis d 'essa
ainda nAo compietou
nada a impede legitimamente.

o or-

-
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perioridade do aleitameuto materno sSo lactos reconhecidos e
proclamados desde a mais remota antiguidade : as leis de Licurgo
puniam severamente a mulher que confiava o aleitamento de sen
iilho a uraa ama mercenaria ; as leis romanas tambem tiao eram
tnais indulgentes que as gregas n'este sentido. Modernamente a
observag&o e a experiencia, traduzidas pelos trabalhos estatisticos
das differentes nagdes, tcm tambem comprovado a saciedade a
veraridade d'este facto.

Si as nuilheres estivessem todas de posse d 'esta verdade e
na altura de bem coniprehender os seus deveres, jamais deixa-
riam de amamentar seus filhos; porem, como bera diz o Dr. Fer-
reira Pinto, « o luxo das grandes cidades e das scnhoras preten*

ciosas as conduzem nSo raras vezes a renunciar o seio a seus
filhos em proveito de consideragues mundanas ou de uma belleza
transitoria. Fogem de dar-lhes o seio, como si n*lo fosse elle urn
lago natural, fid e immorredouro, que prende duas sublimes
affeigdes — o amor materno e o amor filial. Quanto dista enbto
a mulher, que se diz civilisada, da femea dos animaes. Quanto
se mostra esta mais discreta, mais carinhosa, mais prudente, mais
sublime, mats mae emfim ! *

E’ em taes circumstandas que o medico, pondo em contri*

buigfto toda a sua autoridade scientifica. deve procurar, por nieios
de arguments e raciocinios convincentcs, fazer resaltar todas as
vantagens do aleitamento materno ; deve procurar ineutir no es-
pirito das maes o dever que ellas tern de exercer a lactagao,
como um verdadeiro e natural complement da maternidade ;
deve, toeando no que ellas tcm de mais sensivel, procurar es-
pedagar-lhes o coragito para que d 'elle jorre esse fecundo manan-
cial de vida para as criangas, que se denomina amor maternal,

e desgragadatnente i> medico nem sempre deve
contar em alcangar esse desideratum e entao cumpre nao insistir
demasiadamente, porque um aleitamento emprehendido contra a
vontade da mac, por condescendencia ao seu marido ou outra
qualquer pessoa da familia, a priori podemos affirinar, jamais
terd os bctieficos resultados que assjgnalamos ao aleitamento ma-
terno, sera mesmo inferior ao aleitamento artificial , que, como
veremos mais adiante, c o peior dos processes de aleitamento,

Tratando da lactagSo vimos a grande revolugilo, que sc opera
durante a gestagao nas glandufas rnaniarias para o prepare previo
do fluido que dove servir de alimento a crianga depois do nas-
cimento ; vimos tambem que logo depois do parto essas modi*

ficagdes se accentuam extraordinariamente e que entao o leite,
succedendo ao colostrum, e sccretado em quantidade sufficients
para satisfazer as necessidades vitaes do infante. Ora observando

* ‘k

Mas infeliz

4
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essa marcha das leis do organismo materno, esses factos t5o sa *

biamente dispostos pela natureza, como que advogando o aldta -
inento materno, vemos quanta importancia devemos ligar a essa
funcgao, que denomina-se lactagao, e facilmepte podemos prever
a que perigos nao se expQem as maes que, por motivos frivolos
muitas vezest renmiciam tomar os eincargos do sacrosanto dever
de amameutar seus filhos;

Com effeito, depois do parto, o utero, que foi durante novc
mezcs a scdc de um afluxo sanguineo c de um estndo perma-
nente de excitagSo, se desengoigita progresaivamente por meio
de evacuagdes sanguineas a principio, depoia serosanguineas e
mats tarde aero-purulentas, que constituent os lochios ; ao passe
que os ?eios, cujas funcgOfis entffo se aecentuam cxtraordiitaria*

monte, como vtmos e que, por assim dizer, so succcdem as do
utero. tor&am -se por saa vez UIB contro de irdtagao, atrahindo
para si toda a act:vidado de que gusava a madre durante todo
o periodo gestatorio,

R' sem duvida essa especie de derivag^lo salutarT que distroe
a turgenria sanguinea do utero e favorece admtravel mentfc a sua
volta gradual ao estado ordinario*

0 aleitamento mnterno, pois, u uma funcgSo que n£o so*

mehte corresponde as necesaidades do reeem-nasado, como tam-
bem entra nas condigoes de equitibrfo physiologico da mae . elle
regulctrisa os phenomenos do estado puerperal, moderando on su*

primiudo a febre ( fa letie, neutral izanJo as predispostgoes as he-
morrhagias nterinas, quartdo existam ; distroe os materials de
plethora, que succede muitas vezes ao paltO, afastando assim as
prubabilidades de metrites, de peiitonites, etc. ; diminue a abun-
dafltia dos suores puerperaes ; previne as erupgoes que os acom-
panhanij os rheumatismos, os lochios abundantes ou de longa
duragao, as cephalalgias seguidas de queda dos eabellos, os en*

gorgilamentos e as nodosidades dos seios, etc.

Todas as vezes. potsT que for possivcl, ha indicagao racional
e positiva do aleitamento materno *

Porem todas as maes estariio sempre aas condigdes de
fornecer seu Jeite, depois do parto^ ao fruto de suns entranhas }
Eis um problema, cuja sotugSto e imposts ao medico frequente-
mente c as vezes mesmo antes do parto.

Dous casos se nos podem apfesentar na pratica : tnmi, tra ^

ta -se de uma mulher primipara ; rfoutro de uma muTtipara.
N este segundo caso a solug t̂o do problems c facil. Baseando nas
tentativas anteriorts favoravcin on naop serrnos ha facil , por uma

L
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inducgSo muito rasoave], formulnr o consetho maia favoravd a
dnrmos A nossa clients.

No primelto caso, porem , o pratico vi-se cm seiios coiba -
ragos ; ve-se tia dura contingennfo de agir no domini * das pro-
bablltdades ; pois que nao iia inlelizmeute dados sufficicntes para,
com seguranga e certeza, a i firman tins si inna pritnipara sera mu
ou boa auta depois do parto.

Segundo o professor Trousseau, o estado habitual do fluxo
catamenial nos pode fornecer atgunjas presunipgues sobre esta
questilo ; assim, dh die, t umu menstniagfio irregular e pouco
abundante fez temer que a secregao lactea se exerga mat, coma
tambem regras muito abund&tites sao dc mao agotiro, porque
pode acontecer que depois de dous ou tres mezes dc aldtan ientop
a hemorrhagia menstrual reapparega e a fluxao mamaria, a prin -
cipio energies,
fluxSo uteri iia .

seja depois contrabalangada e aniquiiada pela
t Um;i menstruagAo regular quanto as epocas e

quanto a porgAo do sangue perdidp estnbeleceria, pois, se-
gundo o sabio professor de clinica do HoteTDieu, algumas pre-
sumpgftes favoraveis a Lima bfra lactagSo,

O Drt Donne tambem acredita que existc imia r e lagXo quasi
constante entre as qualtdades e a abundancia do colostrum, que
sc fa% surdir por uma pressao moderadn no seia da mulher gra ^

vida e as qualidades e abundaiicm do Leite depois do parto ; et
baseado nestas ideas, die divide as multures cm tres catego*

rias.

Na pritneira elle colloca aquellas que, era qualquer epoca da
prenbez que se taga este exarne* a seeregfro do colostrum e tao
pouco aburidante, que se pode apenas obter itma gotta, ou
menos. pela pressao a mais cuidadosamente exercida sobre a
glandula mamaria e o mamclSo ; n este caso, o leite sera, com
quasi certeza, depois do parto, em pequena quantidade, pobre e
insufbeiente para a nutrigao da crianga.

A segunda comprehends as mulhercs, cujas glandUlas ina-
marias secretam um colostrum abundanie porem fluido, aguoso,

deslisandose facilmente, scmelhante a agua Ue gomrna e nao
apresentando estrias de materia amatdla, espessa e viscosa ; as
mulheres, cujo colostrum offerees cste cameter. podem ter leite
em maior ou inenOr quantidade, porem sempre pobre, aquoso e
muito pouco substantial ,

Etafinij quando a secregao colostra! em uma mulher gra^
vida de oito meiioSj por exemplo, e bastante abundance, para
obteose facilmente algumas gottas em um vidro de relogio, so-
bretudo quando este fjuido contem uma materia atnarella mais
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ou menos catregada, mais on menos espessa, separandost; por
sua consistenda e sua cor do rcsto do liquido em que ella forma
cstrias distmctas, tem-se a quasi certeza quo a mulherj n ' estas
condigoes, tera kite em quantidade sufficients ; que este kite sera
rico em principles nutrientes ; que iera, em uma palavra, todas
as qualidades essenciaes a um bom kite, ( i )

Si estes dados, fornecidos por Trousseau e Donne, fossem
sempre verdadeiros, a solugSo do problema seria facillima , porem
infelizmente sao muito faliveis na pratica e per isso convem que
d elks nos sirvamos sdmente como meras presumpgCes, por meio
das quaes possamos, com mais on menos probabilidades dc
acerto, prognosticsr lima boa ou ma Jactagilo*

Embora nSo podcndo resolver categoricamente a questao,
contudo cumpre ao medico criterioso, epnstiltado em taes casoal
aeonselhar sumpre a mulher o devei da lactagao, o cumprimeuto
cTessa augnsta miss&o de que a fez mandataria a sabia natureza ;
porque, de um lado as cstatkjticas de todos os pakes, com a
logica inflexivd dos afgarismos, lem demonstrado unanirnemente
a aiapcrioridade do akilamento matemo sobie todos os outros
processes de aleitaflflentas ; de outro, incetado o aleitamento elk
pdde formula:- um criterio positive sobre as qualidades nutrien-
tes <lo kite da mile e aconselhar s sua contimiagao ou a sua
substituig5o por uni dos outros processor de alimentagaO in*

fantil ,

T

Ha todavia cases em que o uleitamento materno d absolu-
tamente contra-imficado* ja cm provdto da mile, j;i em provdto
da crianga.

Exists por exemplo em todas as camadas sociaes, um grande
numero de mulheres, nas quaes, apezar da florescentc saiide real
ou a parents, apezar de se julgarem com ammo bastante para
afronttar as difficuldades do aleita&ento, o movimento organico
excitado pda fecuadagSo, aulficientc para o dcsenvolvimerito nor-mal da madre e sen couteudo, rctumba apenas ate as glandulas
mamarias, uu nao disperta raesmo n 'cllas senao uma actividade
muito pouco acentuada e de pouca duragio, es depois do parto,
nio ha propriametlte o estabekeimento da sccregao lactea ; s^o
mullieres affcctadas de agalaxia. E evidente que cm taes cir-
ctinsinticks o aleitamciilo materno c absolutamnte impraticavei .

Catos vicios de conformagao, Laes como a imperpuragio, o
excesso de volume ou ausencia do mamelAo, sSo accidentes
contra os quaes a medicina SC mostra Empotente e por ISSO con-
stituem vordadciros e irrcmediavcis obstaculos ao aleitameuto

.1

(l ) D6pn^ eourtf dn microse.
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materno. Utn existe* porem , it certeza destc orgao, que muitas
vtzcs consegue-se modificar e corrigir para esse lim os autores
aconselham durante a preuhez o uso de ventosas, a suegao re-
petida , feita por uma crianga forte e vigorosa, por uma pessoa
qualquer da familia, que a isso sc queira prestar on melhor ainda
pdo marido.

Oomo c sabido, os accidentes, que resultam d este ultimo
vicio de conformagao do mamelao, sfio grandemente prejudiciaes
n &o so a mae, como tambem a crianga* Naquella sera logo a
causa de escoriagoes, de rachas, fendas, fissuras dos bicos dos seios,
assim como de engorgitamentos e ate mesmo de abcessos das
glandulas lactigenas ; n'esta, nao tardarSo a produzir o esgota-
niento e o marasmo cm consequencia dos esforgos reiterados,
que ella sera obrigada a fazer, porem em vao* porque sera com
extrema difficuldadc que podera obter atguinas gottas de leite
bastante insufliciente para nutrir-lhe*

Essas solugoes de continuidade, feridas, raclias, etc. , podem ,
mesmo independente* de qualquer vicio de conformagao, se ma-
rl ifestar no mamel&o o mais betn conformado, sobretudo nas se-
nhoras, que tem a pdle muito fma . Geralmcnte indolentes quando
ellas nao dao de mamar, cstus accidentes sac, ao contrario, ex-
tremamente dolorosos desde que a crianga toma 0 seio em seus
labios, e a sensibilidade d'esta regiao c tal que muitas vezes as
senhoras as mais corajosas nao podem suffocar sens sotfrimemos
e queixumes c sao quasi sempre obrigadas a renunciar o aleita-
mento. A dor nao e a unica consequencia d estas lesOes ; ellas
podem tambem ser muitas vezes o ponto de partida de lynv
phangites, que, por
seios .

1

sua vez, podem determinar abcessos dos

Numerosos s&o os uielos aconselhados para combater estes
accidentes* quo difficultaii] e nao raras vezes impedem completa-
mente o aleitamento* entre dies mencionaremos os pos dc ainido*
de bismutho, de alumcn, o glyceroleo de tannino, a tinctura de
benjuin * o nitrato de prata, os bicos de seios artificiaes de bor-
racha volcanisada, etc,

Em bom numcro de casos estes meios empregados conse-
guem debetlar o mal, porem em outros sSo inefficazes e entao a
interrupgao do alcitamento se imp6e como o unico meio capa2

de fazel-o desapparecer,

Ntlo se deve permittir a lactagfto as senhoras, dotadas de
uma constituigao, primitiva ou adquirida, demasiadamente debil e
mediocre, ainda mesmo nao apresentando em sua economia ne-
nhum vicio morbido apreciavel * O mesmo diremos em referenda
aquellas que, muito jovens, nao tem ainda adquirido o desenvol-

V

I



r M b

I
1 7

vimento e as formas necessarias, para, setii inconvenientes para si
e para sens fillies, desempenhar a augusta e nobre missao do
aleitamento*

A lactagao deve
que tern sido
penosa e
existem
escrafiilose, as .iftecgucs mentals, etc .

sobmnodo formal quando,
menos afastalks, cites
goes*

scr lambum cuiitradmlicada lias senlioras
tie aJguma sorte esgotadas por uma prcnhez

complicada tie acddentes, n’aquellas cm cuja fatn ilia
predisposfgties mofbidas herediturias ;i tubcrcuEose, a

A eontranndigau tornu-se
em lugar de piedisposigtfes mais c;i

ji\ sSo victimas declaradas dessas affec*

k

Ciertas molestias nervosas, como a hysteria, a epilepsia, etc,.
Constit Licm ainda verdadeiras pnsscripgfles ao aleitamemo , o EUGS-
mo acdntecc com as malestias agiidaa, febrj$, omtagfesas ou Infec-

O sarampao , a cscarlntinn, n febre typhnide,
o cholera, etc, ; toda aqudla, emfim, que, po

o descalabru do orgauismo materno, indue de

ciosas, como a variola,
a febre amarelEa
dendo acarretar
modo desagradavd sobre a secrcgjto do ieite.

Quanto a syphilis, todos os hygienistas silo uuanimes em
aconselhar, corn justas e fortes raztfcs, que seja a propria mSe
sempre a ann de sen filho; pois qucr cste ptftde, ao nascer, tra-
cer ja em seu organisnio o gernien da molesVia e in util seri
entilo roubardhe os cuidados c os cnrinhos inimitaveis que dlla
so pride dispensarlhe«

Dentate, um taes cases, a therapeutica applicada a m£i pride
apresentar rfisuhados du plantenie benchcos, isto e, debellando a
molestia materun, pride tambena fixer senlir seus efteitos salutares
sobre a crianga por intermedin do leite, que entile el la nega-lhe
dos seios.

Quando a nianifeslagao syphiBtica for tal que impega a mai
o exercido da amamentugao, e mister recorrer ao aleitamentu
artificial, minca ao mercenano ; porquanto sorte tfeahumana
fallivelmente inocular na ama

e in-
0 virus syphilitico de quo serte

portador inconsciente a innocente criancmha . O professor Four-
nier nos fornece observagfites, que faUam com maxima cLoquen-
cia cm favor d'este modo de vcr. ft )

Concluindo, einfim , o que sc nos ot'f'erecc ilteer sobre as
causas que sc oppoem ao aleitamento maternot mencionareuios
ainda a Iraqueza congenita da crianga, e certos vicios de confor-
magao da cavidade buccal* que imposslbilitam-lhe a seegao ins-
tinctiva.

19 ) Foamier, ?Syphili:> e o
4
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Suppondo nao existir ncnhum dos obstaculos e contra iudi-
eagues, que acabamos de analysar per Mmtna capita ; ao con-
trarioT que a mulher se acha em optimas condigties para cxercer
a amamentagSo ; que tempo deve clla deixar passar para oflferecer,
pela primeira vez, o seio a seii fillio dcpois do parto ?

Sobre a solugao desta questao os autores nao estao em
pieno accordo : e assim que M. Mauriceau nao quer que a mac
ollerega o seio ao recem nascido senao depois do oitavo dia em
diante ; M. Desessart acouselha que ella espere peio menos doze
horns, dizeudo que um pouco d’agua assucarada >asta plenamente
an recem-nascido durante esse tempo ; Henry < ’havassc condemns,
com justa razao, a pration, geralmente seguida ua Iflglaterra, de
esperar dous e tros dias, substituindo o seio durante este tempo
pelo gruatv.

Trousseau , Fonssagrives e qs autores modernos aconselbam,
mais criteriosamente, que a mae apresente os seios ao recem-
nascido quatro ou cinco boras depois do parto, tomando apenas
um espago de tempo nccessario para repousar das ladigas e do
grande abaio, que acaba de soFfrer scu organismo Esta pratica e
intdramente justilietula pelas vantagens, que tem de desembara-
gar os conductos galactophoros do colostrum, que porventura
n eUes se tenlia concretado, apressar a expulga.0 do meconio da
criauga pelas propriedades purgativas que possue este liquido
colostra!, dispertar desdc logo no recem-nascido o instincto da
secg&O e habituar o mamehlo & este mister,

incetado o aleitamento, ennipre methodizal-o, exercel-o com
certas regras, com certa intelligencia e dedicagfio ; porquanto o
resultado d’urn aleitamento n:Io depende sdmente da boa on ma
qualidade do leite, deste on d aquclle defeito da mae, porenri
tambem, e em grande parte, do sou modus faciendL

-,ZZ -; = i

ET por isso que Rt. Chavasse preceptua quo a mae de de
mamar ao recem-nascido de uma e meia em uma e meia hora,
no primeiro mez ; no segundo, de duas em duas boras, augmen -
Undo progressiva e graduabnente o intervallo, a medida que a
crianga crcsce, ate que possa iazel -o defitiitivamente de quatro em
quatro boras.

Si a nmi pbde, o que nem sempre e exequivel, submetter-se
u estas icgras, alias hastante onerosas, durante o dia, o mesmo
nao acontece a noite, mde sen modo de conducta deve scr outro.
A lactagfio sendo uma causa de esgotamento, a mulher que ama-
menta tem, pois, necessidade imprescindivel de r e p a r a d e tevan*

tar as foigas de sen organismo, ja por meio de uma alirnentagao
adequadiu j.i entregando-se a um somno calmo e sufiicientemente

4
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prolongado. IV certamente firmado neste presuposto que Forts
sagrincs sabiamcnte aconselha as macs de acostumarem desdc logo
scus iithos a nfto mamar durante a noite, isto c , das unze boras
da noite as cinco da manha, reservando esse lapso do tempo
para entregarem-sc ao somno, a esse repouso tao altamcnte re
parador e salutar.

Importa, diz M. Donne* elevarmo-nos contra o zeto iaconsi-
derado de certas miles, que levadas pur uma solicitude extrema
imaginam que sens lillios tem uma necessidade imperiosa de
mamar a todo instante, e, ignorando as funesta consequencias do
tal pratica, Ihes olTerecem os seios ao seu menor vagido, ao sen
menor choro.

E' de toda convenience que a mulhert que amamenta, se
sirva tanto de uni como de outro seio para este mister. Esta
pratica tem por lim evitar consequenceaa desagradaveis para si c
prejudiciaes para seu hiho ; porque si el la ccder a uma certa
predilccgiio que habitualmente tem as criangas pelo seio esquerdo,

acontecera que seu ill ho em breve tempo vera uma das funtes
de st*a alimentagao diminuir e ate mesmo seccar no seio que re-
pousa e clia tera o desprazer de notar a falta de symetria em
seus seios ; porquanto, ao passo que o seio que repousa diminuc
de volume, o outro cuja actividade ( unccional se exagera, sc hy-
pertrophia e este estado de cousas acornpanhal-a-ha durante todo
o longo cyrlo da amamentagao.

Ja tivemos occasiuo de observar uma senhora que apresen-
tava o seio esquerdo quasi duas vexes maior do que o direito,
porque, cedendo involuntariamente a essa predileegao de seu tilho
pelo seio esquerdo. deixou repousar o outro, onde a sccregao
actea foi diminuindo progressiva mente ate desapparecer.

Durante a lactagHo, em geral, o fluxo catamenial se supprime,
porem nao e raro a sua reapparigao prematura, que entao pode,
embora temporariatnente, embaragar o aleitamento. Si die t : muito
abundante, o leite torna se um pouco mais serose, diminuc de
quantidadc* chegando mesmo algumas vezes a desapparecer com
pletamente ; si e moderado a alteragfto do lei te e passageira e
nao tem geralmente influencia perniciosa sobre a saude da crianga.
Em alguns casos, por^m ,
sentir-se
accidences intestinaes
nhadas, etc. :
temporariamente, para rccoinegal -o depois de atravessadas essas
hemorrhagias periodicas, causa efficiente de taes accidentes.

uma nova concepgSo surprehende a mulher que amamenta,
nao tem este facto outro inconvenientt sinao diminviir ou fazer

4

a crianga perde sua vivacidade, parece
encommodada e chega mesmo as vezes a ser victima de

revelados por colicas, diarrheas esverdi-
em taes casos cunipre suspender o aleitamento

Si

-
E
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desapparecer a secregao do fluido com que deve nutrir seu filho ;
nao Ihe communica de maneira alguma qualidades viciosas. Si
entfto o infant© definha e mostra-se grandemcnte resentido por
este facto, c porquc sua at imentagfto e insufficiente. Urge pois ,
desde logo, sua mac confial-o a uma outra ama ou submettel -o
a uma ahmcntagfto supplementar si elle se acha cm idade e boas
condigoes para isso4

A mulher, que sente-se com a coragem de desempenhar a
sublime missfto de nme, na vcrdadeira accepgao da palavra, deve
idem de tudo submelter-sc a uma hygiene especial ; deve aban-
dons a vida tumultuosa dos frequentes divertimentos, os exer*

dcios fatigantes da danga, as athmospheras continadas e viciadas
das grandes reunioes e concentrai -se na vida calina do lar do-
mestico. Si nao liver os sentimentos bastante depurados no ca-
dinho da abnegagao para esse sacrificio, prescinda cntao do fim
a que se propfte, porque on ne sort pas Dien le monde et
son enfant, como bem diz M. Levy* »

A calma mental Ihe e tambem imprescindivel : as commo-
des da alma, as violences do espirito, o choque das paix$est
as exaltagoes do systerna nervoso, emfim, sfto muitas vezes ex-
trernameate perniciosas a elaboragfto do leite, que, cm taes cir-
cumstancias, parece adquirir qualidades delecterias capazes de
produzir nas criangas, convulsdes, hemorhagias, diarrheas biliosas
e ate inesmo a inorte subita, como ja sc Lem observado algumas
vezes

Quanto a satisfagfto do appetite gcnesteo, os antigas prescre-
viam a abstinencia completa, os autores modernos aconselham
tnui judiciosamente maxima sobriedadc, evitando por esse modo
os graves mconvenientes, quer dos excesses, quer da abstinencia
absoluta.

A mac que antamenta deve ainda usar vestidos folgados,
que pennittam o livre funccionalismo de sens organs ; deve evitar
os espartilhos, c lodes esses inumeros atavios compressors do
thorax, que exigem os caprichos da moda, mas que os condemna
justamente a sft hygiene*

Toclas as vezes que for possivel deve habitar o cainpo, cujo
ar vivilicante e puro convem muito mais nao s< i a si, como tam -
bem a sen filho, do que o ar viciado das gratides cidades*

Quanto ao regimen da mae que amamenta deve, antes de
tudo, ser fortifleante e reparador. Nao e conveniente impedir este
ou aqucllc alimento que ella digere facil c perfeitamente, por-

:

i
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quanto uma severidade de regimen muito cxcessiva poderia des-
animal-a no desempeiiho da missao que tem emprehendido ja de
si t£o grandemente onerosa.

Comtanto que a saude e a receita organica da crianga mar*

che em boa ordem, p6de continuar sen regimen habitual, devemio
unicamente evitar com maximo cuidado todo exccsso de natureza
a perturbar suas funcgGes digestivas. K mister evitar tainbem o
abuso de certas substancias excitantcs, que possam actuar .sobre
o systema nervoso da crianga ; cstao, por exemplo, n esse raso
os alcoolicos, o cafe, o cha, etc.

Ja vimos que el la necessita tarn hem procurar reparar as for*

gas no somno calmo e sufficientemente prolongado.

Terminando emfim as consideragoes que se nos offerecem au
cspirito sobre o aleitamento matemo, diremos que e este o me-
Ihor de todos os processes de aleitamento, o que nos devc sempre
merecer a preferencia sobre todos os outros ; porquanto as stias
immensas e beneficas vantagens estao plena e exhuberantemente
demonstradas pelos trabalhos estatisticos de todos os hygienistas,
que tem se occupado desta parte da hygiene infantil.

Aleitamento mercenario
'

*0 bello ideal, diz Jaquemier, seria que toda mulher, que
pude conceber e fornecer os eiementos necessarios ao desenvob
vimento do fructo da concepgao durante a gestagao, estivesse
sempre em condigoes de amamental-o depois do nascimento : :

infclizmente, porem, muitas circunstancias se apresentam, em que
o medico consultado deve impedir que a mae exerga csta segunda
parte da matemidade, ja cm proveito d 'ella , ja em proveito de
sou lilho. Porquanto inulheres ha, como acabamos de ver no ca-
pitulo precedente, que nao devem amamentar,
oppoe,
ora um

porque a isso se
ora uma constituigSo extrema mente debil e franzina,
vicio morbido qualquer, inllucnciando d’ uma maneira

desagradavel sobre a qualidade
uma conformagao viciosa dos seios,
lisrno secretarios d'estes mesmos orgaos, etc. Ao lado d'estas,
que devem se julgar infelizes porque a natureza Ihes tem tolhido
a satisfagao c desejo de exercer csta augusta missSo do alcita -
men to, outras existem desgragadamente, que, mais zelosas dc

ou quantidade dc scu leite, ora
uma anomalia do funcciona*

h
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da si do que de seus filhos, temcndo comprom metter a plastici-

dade e belleza de suns firmas, sem forgas nem ammo para
abandonar a vida tumultuosa dos theatros, dos bailee e diverti-
mentos, se recusani ao cumprimento dos sagrados deveres de que
a natureza as tem sabiamente investido.

Tanto n'uin, como n'outre casu, cumpre entao Inngar mao
de outro meio, que garanta ao infante os elementos indispensaveis
a sua saude, existencia e desenvolvimento : esse meio deve ser
o aleitamento mercenario, que, sem contestagao. e o processo
que maior somma de vantagens offeree* depois do aleitamento
materno, coma attestam ;t sociedadc: os dados estatisticos de todos
os paizes civilisados.

Como ja tivemos occasiao de dizer, a crianga encontra em
sua mae duas fecundas fontes de vida para sen organisrao; uma
representada pelo producto secretorio das giandulas mamaria— o
leite; a outra representada por essa sublimidade abstracts, que
se denomina — amor materno : a primeira ella pode encontrar na
ama meicenaria e as vezes ate mestno de uma qualidade inesti-
mavel, porem a segunda ella jamais encontrara , porquer como
bem diz J . J , Rousseau, la solicitude maternelle ne se supplee
point, >

O aleitamento mercenario deve, pois, ser serapre considerado
como uma necessidade, que se ynpoe, como um expediente de
que se deve lnngar mao, quando nSo se possa aconselhar o alei*

tarnento materno.

As amas mercenarias se dividem em amas domiciliares, isto
e, aquellas que se encarregam tie exercer o aleitamento no do-
micilio dos progenStores, sob a directa vigilancia d’estes e amas
externas n £U> domiciliares, isto e, as que se encarregam do alei-
tamento, porem fura do tecto paternal da crianga , levando-a para
suas proprias casas ; habitando utnas na ctdade, outras no campo,

O aleitamento, praticado por amas mercenarias longe da
inspeegao immediata dos interessados. e de um resultado deplo-
ravel e por isso mesmo justamente coudemnado pela maioria dos
hygienistas. Si bem que aquellas que, Iiabitando na cidade, perto
dos pais, possam ser frequentemente visi Ladas por estes e screm
o objecto d u m a vigilancia relativa, comtudo, mal alojadas, mal
nutridas, tie uma moralidade muitas vezes suspeita, expostas a
tornarem-se gravidas, collocam habitualmente as criangas em com
digues muito tnediocres, Quanto as que habitam no campo, longe
dos progenitores, fora coiupletamente de toda
lancia d’estes, nao dispensam as criangas, que

e qualquer vigi *

Dies silo con I iadas
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sinao coidados mteiramente insufficientes ; demais, cntregandose
geralmente a trabathos campestre^i nao dao dc maqiiar as criangas
siiiao tres ou quatro vezes por dia e locupletam- rfas dc caldos,
iniAgios, c ate mesmo dc alimcntos mais pesados. Na maioria
dos casos rest ream scu kite para sous proprios filhos, que ellas
tem sc compromettido de desmamar e suhmettem a urn aleita-
mento artificial mats ou menos bem dirigido as criangas que Hies
tein sido confiadas.

O aleitamcntu inercm:ariok pois, i'orneddo pelas a mas domi -
ciliares, sujdfcas, A immediate vigiltmcia dos InteressadoS, deve
ser o preferido, porque eutao as criancas, alein de tudo( podem
contar com os iiimiitaveis cmdadfes e carinhos, que sbmente suas
propriaa mSea Ihes podem dispensar,

A questao, talvez a mails difficil a resolverse n'este processo
de alimentagao infaotil , c certamente a escoflia de uma boa ama.
lufelizmente as familtas, ignorando
deve ligar a esta quest&o, accitam
offereee
inGOfnpefcentes c levadas quasi sempre por sordida e torpe espe*

cnlagao*

a importancTu que senipre se
a primeira ama que se Ihes

mais das vezes por conselhos de pessoas as maisas

Nentmnm ama, pois, deve scr admittida no seio de urna
familia serti um exame previo e mimicioso, feito por uni medico,
que deve compenetrar-se que de sen criterio depende a saude
e mesmo a yfcla da crianga ; que a ftesponsabilidade que die
assume n'esta questab c immeiisa ; por isso die tem necesgidade
de euvpregar n'esae exame todo o rigor pos^ivel c nao abandonar
dado algum influente na solugfio d 'este problema assaz melindroso ,

Kile devera dirigir sua alten^o para as qUaljdades de constitute
gao, dc saikle, dc temperaments da imilher proposta, Kxaminar*

Ihc ha O douro Cabelludo, alim dc recoil hecer a aamentia de
quakpier molestia parasitaria.

Verificara a ausencia de dentes careados* quo indteam muitas
veZes lima ma const)UiigtLo, alcm d isso tendo o inconvcmentc de
ettibaragar a mustigagao, tornam as digestoes mais diffieds. De-
pois procedcra o exame do pescogo, que nao deve apresentar
origorgitanmtos ganglionarcs, nem cicatrizes que attestem um
estado escrofuloso ; nuscultara os pulmoes e o coragio j>ara ex^

cluir qualquer hypothese de tubetculose ou de uma lesao cardiaca.
Certificar-se-ha com immenso cuidado da ansenda de qualquer
tragor que possa fazer suspcilar a existencia da syphilis, levanda
seu exFimc, sobre fata molestia , ate mesmo as partes genitaes.

Kis cmlim os requisites que, segundo Fonssagrives^ ueveinos

exigir cm u m a b d a a m a : < deve ter dc vinte a trinta annos ; mais

*
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joven toria menos experiencia dos cuidados de que necessity inna
crianga, e inais tdosa, teria menos aptidao para o aleitamento.
JElas optima laudari sold a vitjmmo qttinto ad trigesimum wtafis
annum f disse Van Swieten. Actius queria que a ama nao tivesse
menos de vinte annos e nem mais do quarenta. a
4)

« Pdde-se aceitar o primeiro limito, o segundo e mauifesta-
inente muito afastado. Convcm que ja tenha amamentado mais
de urn Jilho, para que tenha mais cxperiencia, para que a secre*

g;lo lactea scja mais cnergica e para que o mamelao tenha uma
boa conformagao. Sua saude, interrogada n 'elln , cm sua ascen-
dencia e cm sous 111hos, accusada em proporgues felizes, o colorido
da tez , a brancura eburnea dos dentes e a sua mtegridade, nada
dove deixai ;L desejar. A cor negra dos cabellos e uma condigao
favoravel, porem dove cstar cm perfeita harmonia com a da
pelle ; cabellos negros com uma pelle muito fino, branca e rosea
sao, nao raras vezes, caracteristicos de lymphatismo c de escrofm
lose, *

f Sua constituigao deve ser sa c vigorosa, scut temperamcnto
lymphatico^sanguinco, sua saiide isenta de todo vicio hereditario
on pessoal . Sen ieile deve ser abundante, de uma qualidade ple-
namente verificada pelo exame microscopio, de uma idade que
nao se afaste de mais de quatro ou cinco mezes da do infante,
e convera exigir do seio e do mamelao uma conformagao tal
que a cria se the adaptc facilmente e sugue sem grander esforgos
o alimento que Ihe e destinado. Seu caracter sao, seu genio igual ,
sua sobriedade, sua docilidade aos conselhos, sua dedicagao no
cumprimento de sens deveres, sua paciencia, seu gosto pdas
criangas, seu asseio escrupuloso, seus bons costumes, completam ,
einfiin essa phenix que a theoria proclama e a pratica em vfio
procura. Si existem arnas d’este genero sao — rara avis in (orris
e precisamos nos contentar com menos. »

t N'esta materia, como cm todas as cansas, uma qualidade
boa tent quasi sempre uni inconveniente correlativo como contra'
peso ; a alegria e ameaga dc estouvamento ; as vantagens cxte-
riores tornam-se urn perigo ; a intelligence, uma propensao para
a indocilidadc e uma excitagao para toinar as redcas do governo
da saiide da crianga ; o estado matrimonial uma ameaga de in-
terrupgao forgada ao aleitamento. As amas que n2o offcrecem
esta ultima garantia, as macs solteiras, procuradas por muitas
familias com uma sorte dc preferencia, sao sent duvida mais
exclusivamente alTeigoadas a crianga que se llies coniia ; porem
alem de uma repugnancia muito tegitima, quantas condigoes
equivocas dc saiide e de comportamento t Convcm nao levartnos
muito longe nossas exigences, isto e, mostrarmo-nos inabalaveis para

essential, mas de composigao facil no resto. Alcm de ludo,com o 4
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ha mais ou meuos urgcncia, a escolim se faz entre uni maior ou
menor numero de amas e tudo isto modifies naturaimente as
exigences- > (tj

Entre n6s« onde desgragacfemente ainda existe esse horror
social , que a citbiga humana denominou escravidio, e d essa in
feliz e desventmada ctasse que geralmeute sao tiradas as nossas
amas.

-

»

r
A ama escrava, diz o Dr, Ferreira Tinto, e tnuitas vezes

seduzida e embalada pda esperanga do distincgao, amizade, bom
pasStaadio, recompense ou altonia da parte dos senhores ou dos
paes da crianga , quando ahigadas ; algumaa ha de indole natU-
ralraente boa que as faz prescindir de senidhantes motivos, mas
essaa per tenet m exactamente a cxcepgao. Enofun a mulher escrava
ou de mga rifricamq reumndo cm si a mais compieta negagilo
de todas as qualidades pliysicas e monies, que devemos exigir
de uma boa arna, s6 deve sei aeeitfi cm ultimo case, era cir-
cuiistanda.H extremas,

Suppondo ter encontrado uma ama 4 dotada das qualidades
pessoaes acima meijeionadas, o que. forgoso c eonfessar, seria
immensamente dilTtcil , sinUo uma utopia ; resta ainda examinar
O sou leite, e e esta uma questao que deve merecer da parte
do pratico a mai$ elevada Importanda*

Kao devemos nos contentar com o examt? macroscopico feito
pda simples mspecgSo; e mister laugannos mao dos dift'eventes
fnstrumentos destmados a nos fornecer dados mats ou menos
;>recisos sobre a sua composigflo. Assim pois, por meio do lacto
jutyrometro de Marchand, do lactoscopio de DonnG ou por meio

do microscopic, podemos conhccer a quantidade de mantdga
n'um kite a analyaar. Coni o chremomelro de Chcvallier avalia-
remos a propovg^o da nata.

A quantidade de lactina nos sera revelada peJo satchari-
metro* Enifini, o iactodensimetro de Quevenne, ntodificado por
Conrad nos dara elementos para julgarmos a sua densidade,

Antes dc deddirmos sabre a escolha dc uma ama, nunca de-
vemos deixar de pioceder uni exame cm scu filho e esta cir*

cunstands torna-se impresemdivd , perquanto o mdhor reactive
do leite em taes condigoes e a crianga * como diz Hlot. » Si ella
tem um certo ar de prosperidadeT si sua tez e de urn colorido
roseo e suas buchechas nao encovadas, sen coma bem desenvob
vido, suas nadegas sallentes e bem contornadas ; si, tomando-o
nos bragos, sentC'SC que die tem um peso proporcional a sua

(
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(1) FoTiHRairriv^R . — L^ene d’hygifene iafantite, pa^+ 12^.
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idade, pode-se ter certeza que a ama tern leite de boa qualidade
e em quantidade sufficiente ; cuniprc porem estar sempre de so-
bre-aviso contra a fraudo de certas ama^f que, em vez de apre-
sentarem sells proprios filhos, substituemn’os por outras criangas
nas condigoea supramencionadas.

Quanto as rcgras, ao metliodo a seguir no exercido do
aleitamento mercenario, em nada devem afastar do que ja temos
dito, tratando do aleitamento materno, ao contrario, e mister
mesmo ampliar o circulo das exigencias n'este processu de ama-
nientagt1o.

As amas mercenarias devem ter a mesma hygiene, o mesmo
regimen da mae que amamenta ; por isso nada temos a acres-
centar ao que sobrc esta questao ja temos menciunado no capi-
tulo antecedente.

Aleita1nento artificia I
0 aleitamento artificial, isto e, o processu que consiste cm

fornecer as criangas o leile < los mamiferos, quer fn /.endo-as sugar
diretamente das glandulas lactegenas d'estes animaes, quer ser
vindorse de instrmncutos apropriados, substilutivos do seio, c
incontestavelmente uni systerna de almientagito infant il. que con-
corre com o maior contingent? para u augmento da mortal idade

infancia ; c muitissmio inferior nos rlous processus de aiejta-
rnento, de que ja nos temos occupadu.

< F.m Paris, diz o professor Trousseau , de quatro criangas
amamentadas artificialmente, uma morre, as outras ties tor -
nam se rachiticas. »

11a

As cstatisticas critcriosamente forniuladas pelos mi tores, que
occupado d 'esta elevada questfio de hygiene, mostram

mortalidade das criangas sujeitas a cste processu tie alei -
tern se
que a
la mento attinge a cifra colossal dc 50 %, ao passu que no
aleitamento natural a mortalidade e 10,63 V« - Qa uieilia {M. Cre-
quy, Dumont de Caen, Perron. Josat, etc.)

Si bem que a mamadeira seja considerada pel.a maioria <ios
hygienistas como uni Minotauro modcrno, a quern sSo immoladas
centenas de innocentes victimas todus os annos, comtudo cumpre

a mortalidade produzida pela suppressao do leite,
isto tq pda alimentag5o constitua por outras substancias differed-
les d 'este fluido, e muito mais elevada, e extremamente assnsta-
dora ; attinge a So %, segundo J. Simon.

Reconhecemos que o aleitamento artificial e mais particular-
mente perigoso nas grandes cidades pelas difficuldades de obter-se

lemforar que



I •

V.Vi/tSi
27

urn leite de boa qualidadc : no campo, cm virtude da facilidade
de encotitrar-se um leite apnopriado* cm virtude da pureza do ar

as s-uas consequencias parecem menos funestas :
amamentagao, condemnado com justa

inaioria dos hygienistas, e tao contrario as sabias leis
que nao o aconselhamos, cmbora as condigoes hy

giemcas e a salubridatle local sejau) muito favoraveis, sinao cm
caso de nbsoluta necessidade, sinSo como meio extremo*

Lste processo de aleitamento devena ser proscripto absolm
tamente da hygiene nlimcntar da iufancm, si desgragadamente nao
liouvcsse circunstandas, em que elie impdem-se com todas as suas
nefastas e lugubres consequencias.

Hntendemos que o aleitamento artificial deve ter indiragito
raxnavel somente nos casos em que as maes. dotadas de uma
constitiiigao primitiva on adquirida extremamente debit c franzina,
uu uflfeetadas de
seus tilhos,
syphilitica congenita ; nos casos em que a contra-indicag&o formal
e justiftcada do aleitamento materno sc acha combinada com a
impossibilidade material de pagnr a uma ama mercenaria ; nos
case> de uma disformidade congenita qualquer que impossibilite
da parte da criatiga os movimentis da suegiio Instiuctiva ,

Hem discriminados os cases em que encontra jiulicagSo jus-
tilicavel e plausivd tal processo de alimentagao infantil, vejamos
como se deve pobo em pratica e quaes os cuidados, com que e
mister rodeal of para que possainos conseguir d'elie algumas vanta-
gens, 1 )e dous methodos sc podc langar mSo para exercer o
aleitamento artificial, como ja tivemos occasiao dc dizer ; n ' tiin
a crianga suga directamente o leite do seio do animal, que n'este
caso < quasi setupre a cabra. porque se piesta mais docilmente a
estas cxigencias ; no outro, < > seio e substituido por um instru -
mento adequado, em gerat, a mamadeira.

O primeiro d estes methodos e muito pouco usado pelas
immensas difficuldades quo apresenta na pratica, si bem que
muito recommendavcl, porque o leite, passando directamente de
sens reservatorios naturaes para a bocca e estomago da crianga,
couserva sua temperatura normal e nao se altera polo contacto
com o ar uu com corpos extranhos, u que certamente nao deixa
de irifluir em suas propriedades digestivas e nutritivas*

O segundo c o que geralmente se emprega. Para exercer
estp rnethodo, de diversos instrumentas su pode langar mao,
sobresabindo poreni cutre dies a maiuadeira, que offerece a van-
tagem de exigir da parte da crianga a suegao, que poe em exer-
cicio e favorecc d 'este mode o desenvolvimento dos musculos da
bocca e da respiragSp.

que se resping
poreni este processo tie
razao pela
da natureza

uma molestia qualquer nao devem amamentar
que, por uma vez. sao tambem victimas de infecgSLo
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Diversos e vamdlssimos sao os modelos de mamadeiras,
que a industria nos fornece para este mister N3o me darci ao
trabalho dc descrevel os, ja porque sio muito conhecidos de todo
miindo, ja porque scria uma tare!a demasiado longa, penosa e
sem nenhuma utilidade . limitanne-lid a dizer que. desempenhando
todas ellas mats on menos bem o sen papel, convem dar prefe-
renciat antes tie tudo, aqudlas que forem mats simples, de maift
facil mahejo e cujo asseici mitnicioso se petssa fazer com facili-
dade.

i
!

1K

As mnmadeiras complferadas de jtangos tubos de vidro ou
de caouthelmc, alem de imo prestarcm-sc a uina limpeza conve-
niente, tem a desvantagem de tlifficultar a sncg£o e resfriar o
leite* Es preciso tanibem, quaudo se faz uso de uni d'estes
appareihos, ter maximo cuidado no perjgo muito possivel de Lima

cntoxicagao Batumina da criartga, CQUIQ ja sc tem citado alguns
exemplos, pfllos mimeloes artificial fabrieados de caouthcliuc
volcanisado, centendo quantidades notaveis de subsiancias ploiu
biteras-

Quakjuer que seja, pois, o modelo escolludu, um asseio ini-
nucioso e irnpreacindivel presidil -o : e mister desaiontal o em suas
dlfferentes pegas logo depois de cada refeigao e laval-as com
maxima cuidado, primeEro com agua fria, depoifi com agua quente,
para evitar a fermeiltagSo lactca e o desenvolvimento de bacte*

lias, dc vegetagoes cryptogamteas, como foi observado e perfeita-

mente esrudado por, M. Henri Fauvel,
Na impossibilidade de obter-se urn d1esses appardhos, que

a industrja tem sido incausavel em aperfeigoar, mas que tem
feito tambem muitas vezes delles uma arma mortifera, qualquer
pessoa pode iiaprovisar urna excelleilte mamadeira, Basta para
isso tomar uma garrafa dc medio tamanho, em cujo tongo e es*

treitado gargato sc introduz, atritando. um cylindro de esponja
fina, que mergulhara facilmente no tsquido por uina de stias

tretnidades, dcstinando a outra para ser reccbida pelos labios da
crianga. Terse b̂a o cuidado de rctirar a eaponja depots de cada
refeigao lavala perfeitamente e guardaba em ura vaso com agua
fria pars que conserve toda sua frescura e fkxibilidade. 0 cy-

lindro de esponja pode ser substituklo sem iuconveniente por um
pedago de panno fino e bem macio.

e X’

Entre as diversas especies de leitfi, que tem sido propostas
para a alimentag^o infantil, dguram o da vacca, o da cabra, o da
ovdha, o da jumenta. etc. , cujas respectivas oamposigGes re^u^

no quadro seguinte ; que represents os resultados analy-munos
ticos de Vernois e Becquevel ; 1
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MIL PARTES Hulher QvelhaJumenta Va:ca Csbra

I >en8idiide 1040.98103:1 , 381034.571032 , 07 1033.53* r * i

>Agua , 889.08 890 12 84 o 06 832.32873 26

Mat . tixas HO 02 1011 88 126.74164 35 167.68« .1. a. A A

Gaseina . 35 603V> 24 69 , 7824 8133 . 11

Albumiiia . . ,

Manteiga

13.248.13» »I* » * • -
44.0203 , 35 51.3126 06 18 53» « # A # # * %

Assucar do leite . 39 4350 40 38 3343 64 42 47

^aee inorg&nicoa . . 7.165 , 2 41 38 6.13 6,25
!

W intuitivo que d entre cssas diversas especies de leite, o
que mais converia , stria aquelle que mais se approximasse, por
sua composigilo, do leite mulheril : estaria n 'estas condigoes o da
jnmenta, por exetnplo. Mas infelizmente a sua raridade e o seu
prego exhorbitantc fazem dar preferencia ao da vacca, que L1

iiiuito mais commum e de u\n prego muito mais diminuto do
que todos os outros.

Como se ve no quadro suppra, o leite de vacca e mais
concentrado, contem muito mais manteiga do que o leite da mu *

liter e por isso mais improprio para a alimentagSo da crianga
por causa de sua digest^o mais difficil .

Para obviar este inconveniente alguns autores, taes como
Caseaux, Jaquemier, Cuming e outros aconsdham, uns addiccio*

nar lhe agua simples, outros agua e assucar de leite ou mesmo
assucar de canna. O Professor Parrot aconselha o leite puro.

Segundo Caseaux, durante
diluido

com a rnetade ; depois, comtanto que as dijecgos n3o sejam diffi -
ceis, com uma quarta parte somente ate o sexto mez e d 'ahi
cm diante devese empregal-o puro * Jaquemier recommenda addic-
cionar ao leite ao menos metade d 'agua nas duas ou tres pri
mciras semanas e somente um tergo d 'esta epoca em diante*

Quanto ao assucar, este ultimo aconsellia ajuntar 1/^ do peso do

#

a prime!ra semana, o leite deve
com */, partes d 'agua ; durante os primeiros mezesser

j
. jd
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teite. on 40 grammas para t .ooo ; E. Marchand, 35 grammas
para i .ooo, O Professor Parrot que, como ja dissemos, prefere
dar o lejte puro, diz qu£, si sc diluir 0 leite, como querem mjli-
tos autores, gonvem addiecionar 30 grammas de assucar ao liquido
conSumido quotidunamcute durante o primdro met , 40 grammas
durante os quattfO me/.es seguintos e 50 grammas nos OUtroS
mfcfces, a partir do sexto.

rt
1

I Em Sugar de agin piira ou uguu 0 assuear* outros Autores
recommend am as decoagdes de cevadn
arabica ou de gdatina, as aguas m menus, etc, Ouando a crianga
liver alguma teiideneia para as cemstipngOcs e convenient^ ajim-
tar ao ]cite mnas 5 centigrammes fie bicarbonate de soda, ou de
carbonate de magnesia ; ou urna colherinha tie agun de cal se
hoover diarrhea.

solugoea de gommaas

ir-t
Ji

533 Quanto as regras a segtlir no regimen da crianga, sao as
iriesmas que temos inditado tratando dp aleitamento natural,
cumpre, poreni, acresceiitar que, n 'este processo mais do que cm
qualquer 11m clOS ontros, os cuidados e a dudicagao para com as
criangas devem se multi plicar.

: Sn
F I*'

a quantidado de leite a
cada refeigao para eviUr as frequenter indh

a quo cstariam sempre
eis as cifras acousvtJiadas pelo Professor Par-

no primeiro mez ;
do sexto mez etn

K1 de maxima importancia fixnr
Oar as criftngas cm
gesloeSj priidtizidas pelas grrmdes porgues ,
disposes a mgerir ; ei
rot, para < > cunsuinmo dferio 300 gram urns
60O no segundo, tercelro, quarto c quinto :
djatUfc* die manda augmontar a rctgao diaria de 150 a 200 gram-

eiitSo mtroduzir no regimen da cri&uga outros alimentos
os caldos, etc,

m

\

mas ou
differcutes do leite, tats como os mingao^

Si durante os citico primeiros tneaes, segumlo estes dados,
as criangas fizcrein, Como no aIei££mento natural , dez refeigoes
em vinte e quatro horns, otto durante a dia e Juas durante it

noitc, cunclue se
no prirueiro mez
em diante a crianga nfio devendo fazef
goes, seis de dia e duas
de 100 grammas de 3 oite,

Ef de grande couvenictiL-m que
seja sempre do mesmo animal
matte ate a temperatura ^ganicu, isto e, ate
menos.

quo cada tcldgSo sc compora de 50 grammas
e de 60 nos quatro seguintes , [ Jo sexto met

mais do que oito refei-
a nolle, cada uma sc cOmpora portanto

o leite fornecido a criaitga
e aquccido ao battho uiaria so -

pouco mais ou37°

Muitas araas julgam util tervel o, o que c urn erro que tem

^ens incojiveiliontes^ porque a ebuligia dcsassociandi 1 sens t:lc'
mentos, modificando a sua htnaogcneidadc afasta-o do natural c
constituc um mo vicioso u ate mesmo pcrig0so para a satklc da
crianga.
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O aleitamcnto artificial aprescnta i neontestavel mente diffi-
culdades praticas muito maiores do que o aleitamcnto pelo seio :
reclania cuidados mais incessantes, mais ininuciosos, mais regie
lares, mais methodicos. quasi mathematico$T por conscguinte exige
mais devotamento, mais intelligencea da parte das amas, que

se encarregam, Aqui Ludo e de maxima importance ; a
escolha de um leitc apropiiado, que devc scr sempre do mesnio
animal , dado setupre na mesma quantidude, na mesma tempera
turn, e, se deve scr cortado, c preciso que seja sempre com a
mesma quantidade d 'agua , addiccionado da mesma proporgAo de
assacar* O intervallo das refeigOes deve
ohservado, emlim
infracg&o ao regimen c sobretude-viciosa ou prematura,

K certamente da impossibiiidade de vencer-se tantas diffi-
culdades, de executar com todo
results
processo de alimentagSo. Dennis, resulta da experiencia e obser-
vagHo do Dr. Bezangon, sobre a saude das criangas, que, aquellas
que s3o amamentadas ao seio, mais Bellas, mais robustas,
mais fortes, trials vivases ; aquellas, que sao criadas pda mama’
detra , sSLo mais fracas, mais ricas em tecido adiposo do quo
musculos e em sangue, mais lymphaticos emlim.

As primeirasT cujas funegoes digest ivas se realizam com mais
actividade, cujo estomago e mais forte, mais tolerante, resistem
mais as causas morbiheas, notavelmente as que dependem de
mna hygiene viciosa : podem se afastar ligeiramcute de sen regi -
men quasi que impimemente e podem mesmo suppOrtar, no caso
de necesstdade, uma alinientagao prematura sem grandcs inconve-
nientes. As amamentadas pda mamadcira, ao contrario, nao po-
dem se afastar um installte de seu rigoroso regimen sob pena de
indigestoes, diarrheas, inflamagoes gastricas c enteriens, etc, , e na
inaioria dos casos sob pena de morte . n ’ellas a alinientagao pre-
matura tem consequencins deploravcis, quasi que fatacs. E' par
causa desta excessive susceptibilidude das vias gastricas que ellas
Stio muito mats sujcitas a licntllcria, a todas as formas de athrep-
sia, ao cholera infantll, etc.

Concluimlo emlim o que sc nos oliferece dizer sobre o em -
prego exclusive do kite dos a nitimes na alimentagao infantil re-
petimos : o aleitamcnto pda mamadeirn rumen devera preterir o

aleitamento pelo seio ; a mdlior das mamadciras jamais competira
com a mais mediocre das amas.

d'elle

i

ser mais rigorosamente
0 preciso precaugoes iufmitns para evitar toda

os perigos de uma alinientagao
*

1

c > rigor tanta minudeucia que
a cspantosa mortandade das criangas, submettidas a este

eill
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Aleitamento mixto
K‘ este ainda uin processo de aleitamento do que se pdde

langar mao, em algumas circunstandas, com certa aomma de
vantagens, na aliinentagao infantil. Como vimos, die pode ser
posto em pratica de dous modos, que constituent o aleitamento
mixto natural e mixto artificial ; no primeiro caso a mSe, incapaz
do amamentar por si so seu lilho, como soe acontecer em muitas
circuustancias, se une a uma ama mercenaria para, de concumi -
tancia com esta, descmpenhar a sua sagrada missao ; no segundo,
a mae ou ama, ainda na tmposslbilidade de amamentar por si so,
se serve do leitc dos raamifcros, vacca, jumenta, cabra, etc*, como
um auxiliar, para este mister*

O aleitamento mixto natural quando dirigido com cuidado,
intelligence e discernimento, pdde dar os bons resultados, que
temos assinalado tratando do aleitamento iriatcrno exclusive.
O mixto artificial, para que possamos esperar alcangar d'elle
algumas vantagens, c mister que a mae ou a ama fornega pelo
monos metade do lei to indispense vel a nutrigao da crianga ; no
caso contrario ella sera necessariamente victima de consequencias
pouco mais ou wenos analogas as do aleitamento artificial , que
ent5o predominant

i

Algumas circimstancias ha , em
sds amamentar sens filhos

que as maes, nao podeudo
c temendo confial -os a umapor si

ama mercenaria, devem langar milo de um destes dous processes
de aleitamento mixto, quando tenham grandes desejos de preen -
cher esta segunda parte da maternidade, Estao, por exemplo,
n’essas circuitstandas, aquellas que, embora apresentando tudo
quanto e desejavel para o Iado de sua constituigao e saude, para
o lado da conformag3o dos seios, etc ,, nao tem uma lactagao
sufficientemente boa, ja porque sen leitc, si bem que abundante,
nao encerra umn quantidade de principios nutritivos suflicicntes
para a nutrigao da crianga , ja porque, e c o quo acontece nao
raras vezes, seu Idle, embora dc optima qualidade, e instiff]dente
em quantidade.

Tem tambem perfeita indicagao o aleitamento mixto, quando
as macs, embora com um leite abundante e substantial, sao de
uma coustituigao, primitiva ou adquirido, demasiadamente debil
o franzina, podendo em tacs casos o aleitamento materno exclu-
sive e prolongado set- fatal a sua saiide*

E* mister, em todos estes cases, porem, vellar muito atten-
tamente sobre a saiidc da crianga para suspender o aleitamento
mixto e recorrer ao mercenario exclitsivo, logo que se perceba
que ella nao se da bem com tal systems dc alimentagao.

Pode-se ainda recorrer ao aleitamento mixto nos casos de

L
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filliorf gumeos* a mae rulo tendd entao kite etn quant tdade bas*

tantc abundantc para nutrir maU de urna criamgai O uiesmo tern
lugar quando
lado cm fcGnseqtlencia de
outro seio*

Si bem que, a ti0art uni seio so possa scr bastante, na
maiorla dos casos porcm os dous sio necessaries para fornecer
a quantidade de kite sufficients para a nutfigao da crianga.

lim nossa prdvinqa (Mraas-Geraes) c nauito usado o aleitamento
se pode dizer que alii n3.o ha uma so

que nao sc sirva da mamadeira como um auxiliary geral-
seus filhoft, Este expedients,

era nossa provincia*
e teria razao dt ser cm cei tos e deter-

nos que nmi summarjainente acabamos de
indicar ; porem fdra d isto , c antes digno dc acre sengura, porque
inuitas vezes as mass, reupindo cm si todos cs requisites de
exceltentea amas, sujeitam sens filhos as consequencias duvidosas
dL' um proeesso de aleitamento. que, embora superior ao artifu
cial exdusivOj comtudo jamais podera com petir etn vantagens
com o aleitamento natural e mormon te com o materno exclu-
sive.

mac nfio pode dai de maraar sioto de um so
lima niolcstia qualqucr que aficctc a

a

mixtO artificial* Quasi que
mac,
mente vantajoso, para amamentar
que indtstitictamente e posto em pratiea
seria muito justilicavel
minados cases, como

Y

Para terminarmos as consideragdes* que se nos offerecem
apresentar sobre t >s diviersos methodos de aleitamento de que se
pbde langar mao para a alimcntaglo inEantib varnos dar os signaes
por meio dos quaes a pratico pbde positivemetite c com precis3o
conhocer si , encetado este on aquelle rnethodo de aleitamento, a
crianga prospera on nao, si gua nutriggo e seu desenvolvimento
organico se operam regularmente ou nao*

Estes signaes s&o : i °, o estado de saiide e vigor reaes da
crianga ; 2°, os resultados fornecidos pelo emprego mcthodico das
pesagens*

I

Os signaes revelladotes da saude e vigor reaes da
crianga sao fornecidos pelo colorido de sua pelle, pe!a firmevsa
de suas carnes, pelo somno tranquillo, pela uniformidade do ap-
petite, pela vivacidade nos rnovimentos, pelo brilho dos olhos,
pelos caracteres da nrina, que deve ser abundante* claraj quasi
seni cheiro e pela natureza das dejeegdes, que devem ser em
numero de dous a quatro eifi 24 boras, de consistcncia pultaceaf
homogeneas, de cor amardla , sem viscosidade, tendo a appa*

5
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rencia de ovos mexidos, manchando apenas a parte do [ anno
com que se p6e em contacto e nao forraando na periferia uma
aureola extensa de infiltragAo aquosa ; quando expostas ao ar ou
misturadas com urina devem manter a mesma cor, O segundo
signal c fornecido pela pesagem regular c methodica da crianga,
proposto pela primeira vez por Nathalie de Guillot ; este segundo
meio e dc uma prucisao inestimavel e positiva : emquanto que
no primeiro caso, o pratico pdde illudir*se, nao tendo a perspi-
cacia suffieiente para surprehender todo aquclle conjuncto de
signaes, que caracterisam o vigor e a saiide da crianga, no se-
gundo, uma simples balanga I he indicara material e positivamente
si o infante prospera, si c estacionario ou si depaupera.

Eis os dados fornecidos pelo uso da balanga por meio dos
quaes o pratico chegara a forniular urn criterio positivo e exacto
das mas ou boas vantagens de uni mcthodo qualquer de aleita-
mento, que se tenha encetado: o peso medio da crianga ao nascer
e de 3500 grammas, durante os tres ou quatro primeiros dias
ella perde dc seu peso inicial ; no setimo dia ella recupera o
peso perdido ; d'estc memento ate o quinto mez a crianga ganha
de 15 a 25 grammas por dia. N 'esta occasiio seu peso inicial
deve ter se duplicado. Do quinto mez em diante nao augmenta
rnais sinao de 10 a 15 grammas por dia, na media. Aos dezeseis
ou dezoito mezes o peso da crianga deve ser o dobro do que
era aos cinco mezes.

*

Si, tendo por base estes dados, as pesagens cuidadosamente
reabzadas apresentarem um nlastamento muito notavel d'estas
cifras medias, sera nccessario abandonar o methodo de aleitamento
encetado a recorrcr a uni outro.

Estas pesagens devem ser feitas methodicamente e com
todo rigor possivel do oilo em oito dias durante os cinco pri-

Consegue-se isto procedendo*se do modo seguinte:
colloca-se a crianga vestida sobre a concha de uma balanga apro*

priada, depois dc praticada a pesagem troca-sclhe as roupas ;
pesando-se entao as roupas, que se retirou da crianga, tem-se*

por difFerenga das pesagens, o peso exacto do corpo,

Eis como, por meio de uma simples balanga, o pratico
chega a formular um juizo seguro e exacto da qualidade c
quantidade de leite capaz de fazer prosperar ou nao uma
crianga.

menus mezes.

Para que as pesagens sejam concludentes, e mister fazel-as
pela manha, depois que a crianga ja tenha urinado e evacuado
suas fezes, depois de feito um asseio conveniente de todo o seu
corpo. N&o e o peso natural da crianga que se deve ter em
consideragSto, mas sim a serie de pesos tornados successivamente,
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que represents duma maneira exacts e uniforme o seu desenvol-
vimento progressivamente crescente
e satisfatorio de sua saude *

e portanto o estado vigoroso

*

‘T'
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CAPITULO III
Desmame

A
O periodo da vida infautii, em que se pratica o desmame,

e uma das phases de sua existencia grandemente ericada de pe-

rigos e nao raras vezes de funestas consequencias ; mormente
quando t posto em pratica sem rodeal -o de certos cuidados,
sem a observancia de certos preceitos de maxima importancia
n esta questHo.

E' verdadeiramente triste, mas e forga confessal o* e extre-
mamente raro consultar-se ao medico* quer sobre a opportunidade
do desmame, quer sobre as precaugOes indispensaveis a tomar-se
para livrar as criangas dos perigos* a que est&o mais particu lar-
mente expostas durante esta quadra da vida. E1 a retina que,
em geral , domina o espirito das familias na solug3.o d'esta ques-
tao de summa importancia em relagao a saude e vida da crianga,
que entao adquire uma reccptividade imriiensamente manifesta
para grande numero de molestias ate certo ponto peculiares a
esta tranzigSo de sen regimen iacteo .i urn outro mais substam
ciai, de digests inais laboriosa*

E' tambem durante esta phase verdadeiramente critica que
mais se observam as dyspepsias, os vomitos, as constipagoes* a
diarrhea* a lyentheria, a flatulencia * as aphtas, os diversos e
variados estados inftammatorios do tube gastro intestinal, que
arrastam as criangas muitas vezes para tun d'estes estados verda-
derramente dignos de lastima, representados pela athrepsia,
racliitismo, cholera infantil. etc A mortalidade das criangas se
exagera extraordinai iamente n’esta occasiao ; este facto, que c
perfeitamente comprovado por todos os trabalhos estatisticos e
aceito sem contestagSo por todos os hygienistas, podia a priori
ser estabelecido, tendo em consideragao a grande fragilidadc
organica do apparelho digestive inlantil de um lado e do outro
o pouco cuidado e discernimcnto com que, cm geral, as pessoas
que criam substituem na alimentagfio da crianga o leite, seu
verdadeiro e natural alimento, por outras substancias incompati-
veis muitas vezes com suas forgas digestivas.

Si bem que < > aleitamento aeja o unico mcio racional de
aliraentagSo das criangas, cumpre comtudo convir que chega um
momento em que cstc niodo de aliinentagao e incompativel com
as suas necessidades organicas, que exigent uma alimentagSLo mais
tortiheante, mais substancial, quo Ihes garanta a estabilidade de
sua saude e a marcha progressivamento crescente dc seu erga *

nismo. E' mister* pois, desde entao introduzir em seu regimen

;
i

!

*
i
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outras substancias, que estejam porem cm perfeita harmonia t
compatibilidade com snas ftntcg&es digest!vas ; d 'ahi o desmame,
poisf que quer dizer eessagiio do aleitamento pelas glauduLas
mainarias e nao a suppressao complete e absoluta do kite no
regimen infentil. Durante muito tempo, mesmo depois do aleita -
mento mulheril, o bom kite de vacca deve constituir a base
fundamental da alt mentalo infantil -

A pratica do desmame sen do, como acabamos de ver, tod a
erigada de perigos e muitas vezes tendo consequencias ftfhestas
c fataes para a crianga, sugere-nos desde logo ao espirito as
questdes seguintes : em que epoea convein praticar%se o desmame ?
Quaes os preceitos e regras a segnir para evitar todas essas
peripecias morbidas, que entao tan£o victimam as criangas ?

Quanto a primeira qujestao. toda llxagao numerica absoluta
seria absurda, viciosa e mesmo perigosa, porquanto a melhor
oppprtuaidade do desmame deve estar sempre suborditiada, dc
um lado, ao estado sanitario da trtSe ou ama, a qualidade e
quantidade de seu kite ; de outro lado, ao estado de saude, de
desenvolvimento e aptidoes organicas da crianga.

Na Suecia e Norwega 6 costume desmaniar-se as criangas com
dous an nos de idade, 0 livro dos Machabeoa nos ensinam que
OS antigos costumes Israelitas prescreviam o aleitamento ate aos
dous annos e meio ou Ires annos. E‘ este tambem o limite indi -
cado por Galeno* Em Argel as Israel itas exercem ainda o aid-
tamento ate aos dous annos ; os Arabs?, obedecendo os preceitos
do alcorao, praticam o desmame no trlgesimo mez, Na Inglaterra ,

Allemanlia, Russia , Franga, Portugal e no nosso paiz, em geral,
as maes desmamam sens hlhos no Jecimo qttinto ou decimo sexto
mez, pouco mats ou menos.

t -i

n

Estas indicagoes mimencas so attestam precisamente o cos-
rotineiro d esses diversos povos ; porquanto dreunstancias

ha, em que c de toda convemeneia e critedo prolongar ou abre-
viar o momento do desmame; ora, porque a mac ou ama exte-

quer pelo exercicio mesmo do aleitamento,
suEi satide de Lima molestia qualquer, nao

on aquella occasiao ; ora ,
porque a crianga ainda muito dubil, em iuta com uma dentigao
difficil,

i mine

nuada e tlebilitada,
quer pelo ataque a
pdde continuar 0 a lei tamento ate esta

sem torgas sufficients pnra supportar uma alimentagSo
diversa da lactea , tern necessidade imperiosa de continuar a ma-
mar alem d esta ou d aquella occasiao , |>or isso, repeCinios, toda
fixagao numerica inyariavd deve ser regeitada, na solugati desta
questSo, como absurda, viciosa u ate memo perigosa. * O des^
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mame nao se pratica consultando o almanak, disse o Professor
Trousseau, »

Este sablo clinico do Ifetel-Dieu, tendo etn consideragfro o
estado per demais critic-.> em que se acham as criangas muitas
vezes durante a dentig^o, repetia aos ssus diseipulos este precioso
preceito : retenez bien ceci , incutquez-le dans I'espirit des families
ou vous sere?: appdes a dSriger la saute des enfaats s la plus
moiiis rapide evolution des dents, voila vutre veritable guide. On
enfant doit teter jusqu a ce q u i l ait passe Tepoquc ou les acci -
dents graves dc la dentition peuvent survenir.

Baumes tamhem., ja em i 3o6, em sen tratado sobre a pri-
mcira dentig3o> insistia para que sc tpmasse, como base do des-
mame, o estado da dentigfto. Ora os accidentes mais graves
muito provavelmente se mamfestando ns epocai em que o traba-
Iho e mais laborioso, tsto 6, na irrupgao dos canmos* cuja appa-
rigao e ate ccrto ponto embaragada pelos dentes v limbos, que
elles sao obrigados a afastar, conclue se. segundo o preceito do
Professor Trousseau, que o desmame e perfeitamente mtficado
pels evolug^o complete dos caninos e quo* em geral , qualquer
que seja a idade da crianga, 6 mister esperar que clla teniia
dezeseis dentes ; quatro incisivos superiors e quatro inferiores ,
dous primeiros molarea superiores e dous inferiores ; dous caninos
superiors e dous inferiores,

Comprehende-se fagiluiente o inestimavel valor d este snbio
preceito de Trousseau, mas infetizmente nem sempre file pode
ser posto em pratica, porquanto a raarcha evolutive dos dentes
nem sempre se faz com a mesma regularidade desejavel , toman -
do se as vezes demasiado morosa, Tiavendo por aa$£m dizer uma
verdadeira ataxia dentaria ; entao esta evolugfto se operands por
grupos, separados por nm intervallo de remissfio e de tranquil'-dade para a crianga, cumprc, no caso de nuu poder-se esperar a
evolugiio completa dos caninos, aproveitar uni d esses intervalIos
em que, como disseroos, o organismo infanttt sc aclia em repouso.
D ahi ainda um segundo fjreccito, e&tabelecido tambem por Trous-
seau : * nao desmamar uma crianga tendo um numero impar de
dentes, o que qtier dizer justamentc, os dentes sahindo por
gruposT nSo convein fazer coincidir a crise do desmauic com um
periodo activo da evolugao dent^ ria*

Um precoito^ que convem ter em muita consideragilo e que
e mister de maneira alguma despresal o, e o que consists em i y
de longe prepaitindo o organismo da criauga para a crise [ jerigosa
do deamame ; acostumando pautatina e progressivamente sen

ou

I
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Fipparelho digestive
sim dizcr uma
umn alimentagao mais forte,
Assim pois, ate o quinto on
constituida so e exclusivamente pelo leite ;
con vein addiccionar ao seu regimen lactco, uma vez a princjpio,
depois duas vezes p<_ » r dia, uma sopa do biseouto de Bruxelles,
ou uni mingao bem cosido, de farinha dc trigo, araruta, maizena
ou de qualquer outra substancia, porem de facil digestao, feito
no leite, ajuntandodhe um pouco de assucar c sal.

Aos doze
aquecido, os
uma vez
gelcas. Quando a
mezes, autorbar se*ha
mente cosida, proscrevendo-se, porem
uso dos legumes verdes e sobretudo
compeusagfuv n esta epoca uma
mas miiito deluido e assucaratio.

Kmfim, L facto purfcitameiUe sanccionado pda observagfc? e
cxperiencia , a grande conveniencia tie introduzir-se no regimen
Milan til , durante u espago de tempo que medeia entre o quinto
ou sexto mez e a epoca definitive do desmame, os diversos min*

gaos de farinha de trigo, de araruta, de sagu, de maizena, de
farinha-Iactea dc Nestle ; os diversos caldos de galinha, de carnc
de vacca, de feijlto ; as gelcas, as sopas de pao feitas no leite ;
o que cumpre ter muito em vista n esta occasiao, e vellar mui
attentamente sobre o estado das inaterias fecaes da crianga para,
ao menor symptoma desugradavel e suspeito, abandonar esta ou
aquella d’estas snbstandas e preferir esta ou aquella outra mais
facilmeute digerivcl c tolerada pela crianga.

Ainda um preceito de grande importancia a estabelecer du-
rante cste tempo e a proscripgSo complcta de toda c qualquer
substancia, que necessite a mastigagao previa para uma digestao
facih

com alimentos novos, estabdecendo por as*

especie do. aclimag&o em seus orgaos digestives a
e mats substancial que a lactea.

sexto mez sua alimentagao deve ser
d essa epoca em diante I

mezes poaer se-ha permitlir a crianga um ovo
diversos caldos, de gal inha, de came de vacca, etc. ;

por outra tentar-se ha unir a <\ste regimen as diversas
crianga attingir a idade dos quatorze aos quinze

a carnc bem picada ou batida e perfeita -
, com maximo cuidado, o
os fructos, permittindo cm

pequena quantidadc tic vinho,
* 1

J

Seguindo se csta norma de conducts, que temos fVagatlo per
summa capita, a crianga pode com muita probabilidade aftrontar
os innumeros perigos, a que se acha exposta no momento critico
do desmame.

Suppondo, cmfim , enconlrada uma verdadeira opportunidade,
tudo se achantlo perfeitamente bem disposto para esperar alcan-
gar um exito feliz do desmame, coma se deve procedebo defini-
tivamente ?

0 professor Donne aconselha qnc, de um so golpe, se

i

i
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afastc completamente a crianga dos seios de sua mSe ou ama .
Este conselho de Donne nao e aceito pela maioria dos hygienis-

que preceitua, alias com mais criterio e prudencia, que o
desmame deve ser estabelecido lentamente, isto e, que a mae ou
a ama, primeiro que tudo, deixara dc dar de mamar durante a
noite, se a crianga tem o mao habito de alimentar-se durante esse
tempo ; deixara tambem de ofFerecer-lhe os seios repetidas vezes
durante o diat ao niesmo tempo que deve ir augmentando o
numero e a quantidade de refeigoes, constituidas pelas substancias
supramencionadas. Si, na epoca definitiva, emfim, a crianga tor-
nar-se por demais exigente, e conveniente untar os bicos dos
seios com certas substancias, que sejam inoftensivas ja a mac ou
ama, ja a crianga, taes como a genciana, a quacia, o sulfato de
quinina, etc*, cujo sabdr desagradavelmente amargo a faz, na
maioria dos casos, esquecer completamente os seios.

tas
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CAPITULO IV
Alimentacfto da segunda infaneia

Emaneipada doa seios mullieris, a crianga tern aincla nece^
sidade de uma alimentngao, que esteja de perfeita harmoma com
a extrema susceptibilidade dc scu apparelho digestive, que ainda
pendura sinao augmenta n esta phase de stm existence. Er so-
bretudo n esta occasiSo que os elementos do regimen alicuentar
infantil dove set rigorosa e curdado&amento escolhido ; porquanto
a glotonia e a voraddade silo o apanagio das criangas d esta
jdade, cujo msadavel appetite esta sempre bem disposto a acdiar
toda e qualquer espeefe de alimento.

As criangas, pouco ou nada sc importando com os mistcres
da mastigaguo, condigao indispensavel para uma b6a e facii di-
gestao, devoram os almientos que se thus concede : d’ahi a
grande eonvemencia cm IVAO permittir-] hes mui precocemente o
u5o de ahmentos solidos* como ns caines, sobretudo de iibras
resistentes, o feijilo e outros cereaes difficilmente aiacaveis pelos
succos digestives

E' ainda o bom Idle de vacca, auxiliado pelos mingaos de
substancias feculentas c pelas sopas animalidadas facilmente oh*

sorvivcis, que deve constituir a base fundamental do regimen
alimentar infantil durante este periodo de transigao.

O pao e o primeiro alimenlo solido, que, na opiniao da
maioria dos hygienistas, deve ser coocedido ;U eriangas n esta
epocSn Sobre esta substancia , diy, o professor Fonssagrives, . nli-
mento precioso e para o qual as criangas tern uma appetencia,
que n&o conhece u sadtdade, e o pao o primeiro alimento solido,
que convent dar-lhes ; tanto mats quanto elle tbrnece as suns
gengivas, habitualmente irvitadas, urna especie de cpithema emo-
Liente, cuja aegao e efficaz por sua consistencia mais mi menos
dura. »

!

J*

0 mesmo professor ainda aconselha que o uso do peixe
deve precede! ao da came na alimeniagao das criangas desma-
madas .

Esta especie de alimento, si tcui de um lado, a vantngem
de ser molle, polposa e de dispensar a majtigagao previa para
que a digestao seja facii e prompts, de outro tem o enorme tn>
conveniente de expor as criangas no perigo de sc engasgarem

as espinhas, que sao sobretudo abundantissimas nos peixes
d'ngua doce. Tor isso quando permittir se ns criangas taJ especie
com

i
A
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tie alimento, cumpre fazebo com todo o cuidado para evitar essas
consequencias desastrosas, que apontamos. L' facil de conceber
que csta concessao deve abranger somente o peixe fresco, por
quanto o peixe salgado e o de lata, conservado em azeite dcve
ser completamentc proscrito da alimcntagao infan til.

Os ovos constituem um alimento animalisaao muitissimo con-
veniente as criangas d 'esta idade, sobretudo quando aquecidos e
condimentados coni um pouco de sal ; cosidos on fritos tornam-se
de digestao difficil e laborioso pela coagulag^o dos principios
azotados qae encerram.

Dos dous annos de idade ale a omnivoridade coinpleta deve-se
submetter as criangas a um regimen especial * que favorega sem-
pre ci seu desenvoivimen to progressivamente crescente e nao per -
turbe da maneira alguma o funccionalisrno normal de seu nppa-
relho digestive ; porque si e certo que a crianga vive por seu
apparelho digestive, nao e menos verdade tambem que e mats
commumente por elle que dla morre, Por isso ha toda conve-
nicncia em n&o admiUir-se mui precocemente as criangas a mesa
Communi da familia , onde ligura nao raras vezes iguanas de digestao
difftcilima, verdadeiros requintes da arte culinaria e que zombam
muitas vezes dos cstomagos as mais fortes e robustos. Piste pre-
ceito torna-se tanto mais importable quanto as inais, lcvadas por
ttnia solicitude e zelo inconsidcrados, estio sempre promptas a
condescender com as exigences de sens filhos, cuja curiosidade
e insaciavel appetite, dispertados pda presenga de taes alimentos,
os tornam extremamente impertinentes. D'ahi essas terriveis in-
digestoes, que suo quasi sempre u ponto de partida de molestias
graves e nfio raras vezes fataes.

Locke c Fonssagrives indicam , como denientos do regimen
alimentiir iniant. il n 'esta quadra da vid:i. o uso das sopas anima-
lisadas, cuja forma se pode fazer variar no infinito, livrando-as
da monothonia tie que sao increpadas por alguns autores, os
caldos, o pao, os ovos aquecidos, etc.

O uso da carne so pennittem do quinto anno de idade em
diante. Quando a uste ultimo preceito, achamol-o dernasiado ri -
goroso, por quanto a carne de certos animaes, quando fresca,
bem cosida, picada ou ralada, torna-se facilmente digerivd e
constitue um alimento bastante nutriente e favoravel as criangas,
mesmo roenores de cinco an nos,

Ulna especie de alimento, justa e unanimimente increpada
pelos hygienistas, e que cumpre tel-a em muita consideragao,
sfio os doces.

Ninguem desconhece a predileegao especial que as criangas
tern para os assucarados e a industria confeiteira , explorando

I
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essa fraqueza infantil , fabrica essa iramensa variedade de balas,
confeitos, etc,, com cores vivas '

<

empregando tnuitas vczes para esse fim
substancias venenosas.

Os doces, pois, devem ser cuidadosamente affastados do re-
gimen das criangas, porque alem de sercm em geral indigestos e
de poderem produzir verdadciros envenenamentos, quando colo-
ridos por subtancias toxicas, como ja se tem observado alguns
factos, teui o immenso iuconveniente do intreter a acescencia
gastrica e as dyspepsias de que s3o victimas muitas criangas.

O abuso do assucar pode ainda,
produzir a diathese oxalica,
criangas,

e excitantes do appetite infantil
tintas constituidas por

na opiuiao de muitos auctores,
tao commummente observada nas

A parti r do desmame, a formula mais sal do que assucar
devc ser rigorosamente mantida ; esta substancia nlo c somente
um condimento util para exitar o appetite, clla torna os alimentos
mais digeriveis, e entra tambem na estatica chimica do orga*

nismo com um contingente notavel e a zootechnia demonstra
que influencia favoravel ella exerce sobre a nutrigSo* » ( Fons-
sagrives).

Uma outra especie de aliinento, para qual as criangas acu *

sam tambem uma predilecg&o muito acentuada e da qual c mister
nffastal-as com maximo cuidado, sAo os fructos. Por quanto si
eat re elles alguns ha que hem inaduros ou depois de cocgoes
previas forneccm um alimento innocente e favoravel ds criangas,
outros existem que s:lo de digestao difficilima, sobrctudo quando
taal rasonados, c por isso capazes de perturbar a saude flores*

cente de que gozam as criangas, determinandolhes formidaveis
indigestoes, que abrimd a scena de dramas morbidos gravissimos,
onde terao muitas vexes de pagur com a vida a satisfagao in*

considerada de sua sensualiadade gastrica.
Quanto ao uso das bebidas, a moral como a hygiene tem

desde a mais afastada antiquidade, reprovado a permissSo pre-
coce do vinho e de todas as demais bebidas alcoolicas.

Paulo d ' Kgine fixava os 21 annos de idade para que se po*

desse comegar a fazer uso do vinho ; Hufeland e Locke sao do
mesmo rigor que Paulo d’ Kgine ; Platao queria que se concedesse
o uso d 'essa bebida alcoolica somente dos annos ein diante ;
Galeno aconselhava esperar a idade de 1 4 annos ; o professor —
Fonssagrives, si bem que recommendando ter em muita conside-
ragao a extrema impressionabilidade do systema nervoso das
criangas e tazendo ver que o uso muito geral pode augmentar
essa predominance cerebral e nervosa, que e o caracter saliente
dc sua physiologia, permitte todavia o uso do \ inlio dos seis
aijnos de idade em diante, porerrj fortemente diluido n’agua, cons-

)
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bebidatituindo d’este modo, ua opiniao d'este hygienista, uma
itmocentc e refrigerante.

Relativamente ao cha e ao cafe, sfio tambem estimulantes ner
vosos de que nao necessitam as criangas ; sobre esta ultima bebida*
de que muito se abusa cntre uus, diz Balzac, <dar cafe as crian-
gas e fazer dellas aos 20 annos pequenas maquinas seccas e ra-
chiticas.*
questao ;
do que de estimulantes nervosos* comtudo estamos certos que o
cafe nao muito forte e em pouca quantidade nao sera tao pre-
judicial as criangas* como quer Balzac.

As bebidas estimulantes, coiuo as comidas muito apimenta-
das, fortemente condimentadas e excitantes tem ainda o immenso
e perigoso inconveniente de excitar nas criangas o sentido genesico
e arrastal-as portanto ao degradante e perniciosissimo vicio ana*

nitico.

LL+

!
I

15* facil de ver quao exagerado e este escritor sobre esta
si bem que as criangas necessitem mais de sedativos

I

Tudo me leva a crer, diz Fonssagrines referindo-se a esta
questao, que muitas criangas que se tem tornado ananistas, a isso
s£o levadas pelo regimen incendiario, a que sao muitas vezes
inconsideradaraente submettidas. »

Determinados os elementos do regimen, que mais convem
as criangas nesta quadra da vida, u mister ainda observar certas
rcgras formuladas pela hygiene sobre este mesmo regimen.

Na marcha evolutiva do organismo humano, desde a sua
separag&o do ventre materno ate a morte, tres grandes phases
se succedem : a infancia, a virilidade ou est&do aduito e a ve-
Ihice. A primeira, onde o movimento de eomposigSo organica e
superior ao de decoinpssigao, e caracterisada por um desenvolvi-
mento progressivamente crescente ; a segunda, onde o movimento
de cotnposigao organica pouco mais ou mertos se equilibra com
o de decomposigao, e caracterisada por um estado estacionario ;
a ultima e caracterisada pela decadencia organica, nella o movi-
mento de decoraposigato organica sobrepuja o de composigao.

Assiin, pois, as criangas, reparando e construindo ao mesmo
tempo seu edificio organico* necessitam, sob o ponto de vista do
peso de seu corpo* de uma quantidade maia consideravel de alb
mentos do que os adultos e com mais torte razao do que os
velhos*

;;

I

Os adultos habitualmente tomam tres refeigoes diarias, o almogo,
antar e a ceia, e isto e bastante sufficiente para o perfeito equi-
ibrio dc seu orgamento organico ; porem submetter as criangas

a esta praxe seria nao so tortural as, porque ellas supportam mui
difTicilmente a abstinencia, como tarabetn seria tother a marcha

L -
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natural e progressivamente crescente do seu organismo ; por isso e
de toda conveniencia permittir-lhes ligeiros lunchsr que abreviem
o intervallo das tres refeigoes habituaes.

h

E' de boa hygiene tambem concedesIhes um pequeno re-
pouso de trabalho intellectual antes e depois do momento das
refeigOes.

9





¥ 1

sj.viUi
t 1

Cadeira de chimica organica

VAVi

Atropina

7

T

A atropina <5 urn alealoide (C17 H 3 At O3) extrahido da
belladona ; e a este principio que a belladona deve toda
actividade.

a aua

II
A atropina foi descoberta

tudada por Geiger e Ilesse ; ella existe em todaa as partes da
belladona, por^m 6 extrahidu principalmente das raizes.

em 1838 por Mein, depois es- A

J
III Mil

Diversas sao os processos emprcgados para a extraccao da
atropina ; entre elles figura o de Kichler, o mais espcdito e que
consiste em precipitar a atropina d’uma infusao de belladona
pelo tauino, obtendo-se tauato de atropina, que, decomposto

' e atropina.tr 4

pela potassa eaustica , dii tauato de potassio
i

1
IV «

A atropina d am alealoide solido, incolOr
gum quando pura ; crystallisa-
de forma prysinatica.

c sem cheiro al-
em delicadas agnlhas sedosasse

1
V

Ef muito pouco soluvel n agua, porem diesolve-se bem
alcool, no ether e no chloroformio.

no

f
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VI
A atropina fornece divcrsoa saes, que sao difficilmeute

crvstallisaveis ; entre dies figuru, como maia important©, o sub
iato de atropina.i VII

A atropina & urn veueno violentissimo ; pertenee a elaaae
dos nevro muaculares. (Rabuteau).i

VIII

O phenomeuo mais frisante que cat© alealoide deterinina
na economia animal o a dillutftQao muito acentuado da pupilia.

IX
Na dose de 0^,01 ella ja determiua no liomem todoa os

caracteres dos graves aeuidentes provooados pelas solaneas vi-
ruses.

X

A atropina d Irequentemente preacrita ein pitulaa ou gra-
nules, na dose de Os^UOB d 0^002* para combater cerfcas affec*

<?oes nervosas.
IX

E' porem sobretudo d cirurgiea aphtulmologica quo ella
presta relevantissimos services ; n'este case e empregada eni

estado de snifato neutro de atropina em solu^ao u'agua.
f

XII

O sulfato de atropina, que se apreaenta sob a lorina do um
aet,*tto dop6 branco, facilmeute soluvel tibigua, obto. : e polu

acido sulfurieo sobre o alealoide.



Cadeira

Operagao cesariana

i

A operafĵ o eesamtra ovi hyaterotoraiu, uma das mais graves
O p e r a c i m r g i c a s, consiste em pratienr-se uma iucifiao nas
parades abdominaeg e uterinas para dar aahida ao fetn.

IT

Praticada no cadaver de mnlbores mortaa nos ultlmos pe-
riotlos da gravide/, dosde a mais remota antiguidade* foi a
opera^ao cesariana pela primeira vey. praticadfl na mullier
viva em 1491.

m
» A opera^ao cesnriana sendo Eao grave, do resultadog lataes

pa i a oa das operadas, deve ser rgservada para os cases ex -
tremes, onde a extra^ao do teto mntilado oa nao d material-
menie impossivel pelas vins naturaes.

II 1I

Nrw oasos omle possa haver discass&o entre esta opera^So
e a c îoiyotomia deve-se dar prof even ria a esta ultima todas as
ve^es (|ie se pudor pratioal-a sem grandes oomprornissos da
saiide da rn&i +>
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V
A maioria dos parteiroa aoham indica^o para a opera^ao

cesariana nas mulheres, eujaa baciaa tern o maior diametro
abaixo de 5 centimetres, porem Pajot prefers ainda a embryo-

VI
tomia ate mesmo uas baeias de 27 millimetres.

Os dados estatistivos provain que a opera^ao nesariana e
menos grave quando praticada no campo do quo uas grandes
cidades, nos grandes hoapitaea .

VII
0 uiomonto do traballio do parto em que se pratica a

opera^ao cesariana tern grande influencia sobre os sous resul -

tados, nan stf relativamente a mai como tumbera ao felo-
vm

O momento mais favoravel e aquelle que precede ou segue
muito de perto a ruptura das membmnas.

i IX

Diversos tern sido os poolios itulicados pelos parteiroa para
o incisao abdominal , sendo porem inais geralmente prelerivel u
que se pratica sobre a liuha alva >

X
0 tratameuto consecutive da opem^ao conaiste em com*

hater os accidentea in flam rnatorios e outros que possam mani-
festar-se*

*r
V

X I
* Na opera^ao cesariana o curativo de Lister deve ser posto

pratica corn todo o rigor possivel ,em

XII
A morte do feto nao precerlendo sempre a da mai deve-se

sempre praticar a operate cesariana nas mulheres gravidas
que aeabain de espirar, porem depois de ter com maximo cui *

dado provado a morte real da rri
'

j&i.
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Cadeira de patholcgia medica

Sclerose ospinhal posterior

i

A sclerose espinhal poaterier c unaa molestia caracteriauda
anatomicamente pela sclerose da parte externa dos eordoes
posteriorea da medulla ,

II
A denoniinaq&o de sclerose eapinhal posterior deve ser

preferida As muitaa outra3, que se tem dado a esta rnole3tiat
porque faz tembrar ao mesmo tempo a sua natureza, a sua
s£de e o modo porque se procesaa .

III

A syphilis, a hemn^a, as fadigas de toJos oe generos, os
excessos vetiereos, o eoito em p£t o anunismo, as pyrexias
graves, einfim todas as causas capazes de produzir uma con-
gestao medullar podem aer consi.derad us como causas predispo^

nentes A sclerose espinhal posterior*

*
IV

A symptomatology da sclerose mudullar posterior e cons-
tituida por perturba^Sea motoras, cephslicas, da sensibilidade ;
por perturba^oes do recto, bexiga e apparelho genital ; por
crises gastvalgieas, por perturba^oes trophicns da pelle, oeaos,
articulates, muscnios e por paralyses do ?><>, 7° e K° pares
craneanos.

ii_
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V

A ataxia on a incoonlena^a dos movimentos cnntrastando
com a integridade mais ou metios perfeita da for^a eontractil
dos nmsculoa constitue o symptoma primordial de todo o quadro
symptomatologies da sclerose medullar posterior.

VI

As perturbA (joaa ceplmlicas d'esta moleatia so fazem sentir
sobre o funccionalismo rtos nervos craneauos, principalmente
do optico, do motor oecular commum , do pathetico e motor or *

oul&r externo.

T

VII

A3 perturbances da sensibilidade s&o constitttidas pelas
dorea fulgtmmtes, hyperesthesia cutanea, demora mi percepn&o
das aenaagOes e anesthesia cutanea e muscular**% vra

As perturbaqocs da bexiga ae manifestam pel dysuriat re-
tens&o de uriua & principle e incontinencia mais taxde prod11-
zida pela paralvitia do sphincter Yiricah

IX

Dores agudae e uma sensanilo particular de distensao exa*

getsda, seguida de anesthesia, paralysis do sphincter anal e
incontinencia de fezes cnnstituein as perturhaloes observadas
no recto .

X
A satyriasis no primeiro perioic, a impotencio no ultimo ;

a prompts ejaculate e as pollugoes noctumas a&o as pertur-
bances do apparelho genital.-

XI

A dura(io da sclerose cspinhal posterior pode variar do
6 mezes ate 20 e mais annos. {
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XII
A morte d a terminaQao quasi que fatal d esta moleatia.

XIII

O tratamento sy mptomatico da sclerose espinhal posterior,

combater a a (lores e oa phenomenos de excitaqftoconsiste em
medullar.

XIV

Como tratamento curative tem -se empregado oa revulsives,

o iodureto de potassio, o uitrato cle prata, a esseneia de tere-
electricidade, etc ;a bydrotherapia, a

medicameutos tem consiguidobenthina, o pbosphoro
* porem at(5 agora neuhuin d esses
uma cura completa. »

0



*
i

!

T

\J .\llUa

*

W

*

-

it Li

rr
* Neqne satietraa* ueque famSa, neque aliud quicquam homun,

quod supra naturae inodum fueriL
i

i.

(Sec, II, Aph , 4°).
i i I;

Potu qnarn cibo refeci prodivius est,

(See, II* Aph. 11),
in i

Cum media premit, labnvare minima convemt,
(Sec. II, Aph. Id).

/

IV
9

Ubi copioflior pifeter uaturam cibus ingestus i'uerit, id
morbum creat, quad etiarn curatio indicat;

i

\
(Sec. II, Aph. 17).

V
f

1 Eorum qua? uuiversiro et celeriter alunt* celeres quoque
excretiones ease sclent

i (Sec. II, Aph . 18).
VI

Cibus, potus, venus* omnia moderate sint.
(Sec, V, Aph, 3^).

f
/
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Esta those eatd conlorme os Estatutos.

Rio 30 de Setembro de 1884,

Dr. Caetano de Almeida.
• P.

Dr. Beiiicio de Ahreu .
Dr . Oscar Btdliocs
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