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I 

A disposição oreograpliica e a natureza 
do solo, a grandeza e situação dos rios, a 
distancia do mar, a altitude e muitos ou
tros elementos topographico3 têm, ninguém 
o ignora, uma grande influencia e concorrem 
mais ou menos para a formação d'uni clima. 

A cidade do Porto, abrangendo uma su
perficie de 3770, 5 hectares, notavelmente 
accidentada, cuja elevação maxima é de lG0m, 
aclia-se collocada sobre, um solo complexo — 
granito, terrenos d'alluviao, areias siliciosas, 
etc. — que constituiria um filtro depurador 
por excellencia ao lençol d'aguas subterrâneo 
se não fosse a sua inquinação fácil, mercê 
das fossas, esgotos e matérias orgânicas em 
decomposição que constantemente o polluem. 
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Felizmente, o saneamento agora emprehen-
dido, alguma cousa trará de beneficio a uma 
cidade que tem jus a viver em melhores 
condições hygienicas. Situada perto do mar 
e na margem direita do rio Douro, d'elle 
recebe os frequentes nevoeiros a cada passo 
prolongados até alta manhã e mesmo á tarde. 

Sob o ponto de vista da marcha annual 
da pressão atmospherica, elevada nos mezes 
frios e baixa nos mezes quentes, pôde di-
zer-se, o clima nem é maritimo nem pura
mente continental: fica comprehendido entre 
os dous typos. 

Concorrem poderosamente para a variabi
lidade e inconstância do clima d'onde deriva 
a frequência das doenças dos órgãos respi
ratórios — o vento norte e sueste — respecti
vamente frequentes em março e novembro. 

Sendo de 80 o grau médio annual de 
humidade, os mezes mais húmidos são por 
ordem decrescente dezembro, março, setem
bro, abril, junho e janeiro que vão além 
d'aquella média 1. 

1 Bulletins do Observatório Meteorológico da Prin-
ceza D. Amelia. 
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Diz-se que a morte vigia o berço da 
ereança desde o seu nascimento. Tudo pa
rece com effeito, conspirar a partir d'esté 
momento contra a sua frágil existência; o 
clima, o frio, o calor, a humidade, a seccura, 
a falta, de cuidados hygienicos, a má quali
dade do leito servindo para a sua alimenta
ção, emfim a ignorância e os preconceitos 
das mães. A isto é preciso accrescentar a 
habitação na cidade, tão funesta á ereança. 

A falta d'ar puro e vivificante, a agglo-
meração dos habitantes, a falta d'exercicios, 
as emoções psychicas e moraes que predispõe 
á anemia e determinam a alteração do leite 
materno, todos estes agentes mórbidos se en-
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pontram sem duvida bem mais frequente
mente na cidade do que no campo. Este 
conjuncto de más condições que ameaçam a 
vida das ereanças não se observa senão nas 
grandes cidades. E é n'ellas que as epide
mias se desenvolvem e propagam com mais 
intensidade. A taxa da mortalidade infantil 
em 1888-97 foi de 31)1,2 %„ nados. Maior 
que a de Lisboa e aocusando uma differença 
espantosa se a compararmos com a de No
ruega, Wurtemberg e Munich. 

As causas que contribuem para a enorme 
mortalidade, revelam a applicação defeituosa 
das medidas hygienicas que necessita esta 
edade e são: 

a) Suppressoo do aleitamento ma
terno. — O leite materno é o alimento que 
melhor convém ao recem-nascido. A princi
pio, no estado de colostrum, favorece a ex
pulsão do meconium. Em seguida torna-se 
mais forte e mais nutritivo ao mesmo 
tempo que os seus elementos se modificam 
nas suas proporções relativas, por forma 
a corresponder a todas as necessidades de 
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nutrição do novo sêr, segundo as diversas 
phases da sua existência. 

Nenhum outro leite é susceptive! de se 
adaptar d'esté modo ás forças do3 órgãos 
digestivos da creança. 

E lançando-se directamente do seio ma
terno na bocca da creança não deve natu
ralmente ser alterado pelos micro-organis-
mos. É emfim este leite que, estéril de 
micróbios, defende o recem-nascido contra 
toda a espécie de lesões do tubo digestivo, 
ao contrario do que tem lugar para o leite 
dos animaes, que pôde infeotar-se e provo
car numerosas affecções mais ou menos 
graves do apparelho digestivo. 

Assim, a suppressào do aleitamento ma
terno não deixa de exercer uma influencia 
funesta sobre a saúde das creanças. E esta 
infracção das leis da hygiene é frequente
mente commettida. Ha mães que, procu
rando conservar a belleza que julgam per
der aleitando os filhos, não tendo força 
moral para se furtarem aos prazeres do 
mundo, desejando emfim subtrair-se tanto 
quanto possivel aos encargos d'uma ama, 
privam prematuramente os filhos do seu 
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leite e administram-lhes alimentos pouco 
convenientes para a sua edade. 

b) Impossibilidade de aleitar ou ter 
uma ama. — Ha circumstancias em que a 
mãe apezar de toda a boa vontade de crear 
o filho, não pôde faze-lo. Uma nova gra
videz, uma doença chronica, a miséria e 
tantas outras causas, podem impedir a mãe 
de cumprir este dever. 

c) Falta de regras precisas para a 
direcção do aleitamento artificial.—Nos 
casos em que a mãe, ou por motivos im
periosos, ou por condições sociaes em que 
viva, não possa alimentar o seu filho, a 
necessidade do aleitamento artificial im-
põe-se n'um grande numero de casos. Infe
lizmente as creanças assim aleitadas suc-
cumbem em proporções bem consideraveis-
Este facto é comprovado tanto pela obser
vação clinica como pela estatistica, re. 
conhecendo-se que para o insuccesso do 
aleitamento artificial, muito frequente, con
corre a ignorância das mães sobre certas 
regras precisas que, mesmo simples, não 
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são menos necessárias ao bom êxito n'este 
modo de alimentar. Regras que dizem res
peito â quantidade de leite necessária a 
cada mammadura segundo a edade da 
creança, horas a que se deve dar o leite, 
esterilisação e limpeza absoluta do biberon. 

Graças á perfeição d'estas regras hygieni-
cas e á observância rigorosa e minuciosa que 
ellas prescrevem, pôde affirmar-se que a mor
talidade infantil é reduzida a proporções mui
tíssimo menores. 

d) Alimentação prematura. — Se a 
falta de aleitamento natural, como o aleita
mento artificial contribuem em grande parte 
para a mortalidade dos reoem-nascidos, a 
alimentação precoce é também uma causa 
mórbida não menos funesta para a vitalidade 
da creança. Nos cinco ou seis primeiros Ine
zes da vida, os órgãos digestivos das crean-
ças não devem receber senão leite, e comtudo 
ha mães que deixam de cumprir esta regra, 
(a partir do segundo mez) sob o fútil pre
texto de querer babituar o estômago das 
creanças a outros alimentos além do leite 
materno. Augmentant a proporção com o 
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tempo e ao fim d'um anno ou mesmo mais 
cedo, as creanças tomam parte nas refei
ções da familia, onde o sabor das différen
tes iguarias as faz comer com exagerado 
appetite. E seguem-se então perturbações 
gastro-intestinaes (vómitos, enterites agudas 
e chronica», constipação, etc.) de que a maior 
parte das mães pouco se importam até que 
estas perturbações na apparencia pouco 
graves, venham emfim constituir mortaes 
doenças. 

c) Preconceitos.—Muitas mães sup-
põem que as diarrheas sobrevindo no sexto 
mez são devidas á dentição e não devem 
ser tratadas. Este preconceito cuja impor
tância é inutil assignalar encontra-se infe
lizmente em todas as classes da sociedade. 

D'esté modo um grande numero d'estes 
pequenos seres ficam sem tratamento e não 
é senão quando o mal tem já esgotado a 
creança, que se recorre ao medico, já tarde 
a maior parte das vezes, porque a assis
tência medica é completamente malograda 
em semelhantes circumstancias. 



29 

f) Desmame prematuro e brusco. — 
A substituição brusca d'um leite d'animal 
ou outros alimentos pelo leite materno pro
voca muitas vezes perturbações dispepticas 
rebeldes a todo o regimen e tratamento, 
concorrendo largamente para enfraquecer 
as creanças e sujeita-las a outras doenças, 
taes como, o rachitismo, etc. 

g) Falta d'asylos, chreches e hospí
cios especiaes para creanças. — E fora de 
duvida que o máximo da mortalidade in
fantil é fornecido pela classe indigente a 
quem faltam os meios para nutrir e cuidar 
dos filhos e que vive no meio de condi
ções insalubres de toda a espécie. É tam
bém nas classes inferiores, vivendo afasta
das dos meios hygienicos, que se tem 
observado a atlirepsia, o rachitismo, as 
dyscrasias e as doenças chronicas. 

As mães indigentes não tem onde se 
refugiar e outras a quem faltam recursos 
materiaes, não dispõe de soccorro medico 
a tempo. 

A tenra edade é singularmente exposta 
a uma multidão de doenças, a perturbações 
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digestivas revelando uma alimentação má 
e imprópria, a affecções especificas, a de
formações congénitas ou adquiridas que 
seria muitas vezes possivel curar nos pri
meiros annos, a doenças emfim que, ligei
ras no começo, não tardam a tornar-se 
incuráveis. 

Ora, esta grande mortalidade das crean-
ças pobres por diversas doenças em cujo 
numero as do canal intestinal, durante os 
grandes calores, desempenham um papel 
preponderante, não poderia diminuir consi
deravelmente se as mães d'estes seres des-
herdados da fortuna tivessem á sua dispo
sição um medico e os meios therapeuticos 
indispensáveis ? 

A resposta é cathegoricainente affirma-
tiva, não se podendo negar que a applica-
ção racional dos meios hygienicos feita a 
tempo e o regimen conveniente adoptado 
desde o começo d'uma enterite, salvam 
muitas creanças. 

Em França e na Inglaterra chegou-se a 
reduzir a mortalidade infantil a um grau 
muito diminuto. Este feliz resultado é na 
opinião de todos, o frueto de sacrifícios e 
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d'uma actividade acima de toda a prova, des
envolvida em beneficio das creanças indi
gentes na propagação e popularisaç.ão das 
noções hygienicas elementares e mais indis
pensáveis. E alli, todos disputam a honra de 
melhor contribuir em beneficio d'esta obra 
eminentemente philantropica; não só os go
vernos e municipalidades, mas ainda os par
ticulares e diversas sociedades tem a seu 
turno concorrido para fundar hospitaes, dis
pensários, creches, asylos onde as creanças 
pobros venham encontrar tudo que é preciso 
para se restabelecerem. 

E não menos cuidadosos d'esta questão 
social tão importante, a Allemanha e a Ame
rica do Norte esforçam-se o mais possivel por 
reduzir a mortalidade infantil ao minimo. 

h) Clima. — As temperaturas elevadas, 
o frio, a humidade, exercem sobre os recem-
nascidos uma influencia muito importante 
sobre a sua mortalidade. E assim a alta 
temperatura que reina no estio, determina 
um grande numero de fallecimentos por 
doenças do aparelho digestivo, como por 
outro lado o frio causa muitas mortes por 
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doenças das vias respiratórias. Pode dizer-se 
que as creança,s são extremamente susceptí
veis, relativamente aos frios intensos ou aos 
grandes calores. 

Taes são em poucas palavras as causas 
geraes da mortalidade exagerada que di
zima a primeira infância no Porto. 

**y 

i 
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Não havendo tun registo civil da morta
lidade infantil no Porto serve m-nos para de
senvolvimento d'esté assumpto os Boletins 
mensem de estatística sanitaria publicadas sob 
a direcção do prof. Ricardo Jorge e que che
gam até 1900. 

As doenças que mais tributo pagam á 
morte — moléstias de nascença, febres erupti-
vas, doenças infecciosas, meningites, doenças 
dos aparelhos respiratório e digestivo vão 
mencionadas no quadro seguinte : 
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Molés t i as <Ie n a s c e n ç a 

Varias causas podem produzir as doenças 
do recemnascido e entre outras: as disposi
ções mórbidas e as doenças constitucionaes 
dos paes. Os paes esorophulosos, tuberculo
sos, syphiliticos, alienados e idiotas, epilépti
cos, cancerosos e alcoólicos, assim como os 
que demasiado tarde cumprem os seus deve
res para com a espécie, todos estes dão a 
existência a pobres seres que nào só depois, 
mas já antes do seu nascimento tem uma tara 
impressa na sua constituição. 

As doenças accidentaes ou o sivrmenage 
da mâe durante a gravidez, bem como tantas 
outras causas vindo perturbar o curso natu
ral da gestação, influem d'um modo conside
rável sobre o desenvolvimento do feto, acar
retando como consequência fatal para estes 
pequenos seres, uni estado de lamentável fra
queza e de pouca resistência ás doenças con
tagiosas e ainda ás doenças hereditárias de 
que muitas vezes são portadores, sucumbindo 
logo ao primeiro mez da sua existência. 

E é nas classes inferiores que se vê mor-
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rer um maior numero de creanças devido 
nao só á miséria, como, poderemos acores-
centar, aos maus hábitos postos em uso n'uma 
grande parte de familias. 

Citemos de passagem alguns, como a 
administração de infusões de toda a espécie 
que não pouco contribuem para produzir 
perturbações digestivas ; o habito de offerecer 
á creança todas as vezes que chora, assucar 
où marmelada não poucas vezes vinho e pão 
n'um pedaço de panno formando uma es
pécie de mamillo que introduzem na bocca 
do bébé. 

Este então, como por instincto, suga 
até adormecer, mantendo o sapido estofo na 
bocca. 

Inútil insistir sobre o que esta pratica 
tem de prejudicial para a saúde do recem-
nascido; está ahi um meio seguro d'invasào 
d'uma infinidade de micróbios no interior do 
canal digestivo, além de que é o ponto de 
partida de différentes estomatites. 

Um outro preconceito de grande frequên
cia, consiste em administrar ao recem-nas-
cido desde os primeiros dias leite d'animal 
com o fim d'acostumar o mais cedo possivel o 
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estômago da creança á digestão d'um leite 
différente do leite materno. 

E acontece que o aleitamento misto tão 
prematuramente instituido não tarda a pro
vocar diarrheias que podem nos primeiros 
dias attingir uma gravidade mortal. 

Emfim, todas as vezes que um recem-nas-
cido venha a soffrer alguma perturbação func-
cional, a gente do povo tem o costume de 
recorrer não ao medico mas a pessoas omni
scientes que tem sempre um conselho mais ou 
menos tolo para fornecer contra todo o mal. 

Como se lê no quadro precedente o nu
mero de creanças victim as de doenças de nas
cença, foi de 1219, sendo o primeiro mez da 
vida que nos fornece o maior numero. 

Doenças infecto-contaçjiosas 

As doenças eruptivas atacam de preferen
cia a tenra edade, que lhe offerece um meio 
virgem, onde todos os micróbios podem desen-
volver-se e multiplicar-se com uma rapidez 
surprehendente. As febres eruptivas são 
aqui quasi endémicas; todavia tornam-se epi-
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demicas matando.; ao mesmo tempo um 
grande numero de creanças. e fornecendo 
uma mortalidade considerável. 

O sarampo é d'entre todas a mais fre
quente e ataca sem excepção todas as creanças. 

Considerada pelos auctores corno uma 
doença ligeira e benigna é entretanto a mais 
mortifera de todas, por causa das suas com
plicações muito mais graves e porque ataca 
ao mesmo tempo muitas creanças. 

E' mais frequente no segundo anuo da 
vida, em to.ias as estações, mas mais 
grave nos rigores do inverno e com as 
intempéries do outomno, productoras de 
variadas afecções pulmonares que vem 
algumas vezes complicar esta febre. 

A diplitería apresenta recrudescencias 
annuaes sob a forma de pequenas epide
mias, accusando uma mortalidade menor 

O uso do soro antidiphterico tem pro
duzido effeitos felizes..'.e salvado a vida a 
um sem numero de creanças. 

A coqueluche, é endémica no Porto 
espalhando-se com rapidez e formando ver
dadeiros focos de epidemia nas familias. 

Característica de todas as estações, o 
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clima não exerce influencia alguma sobre 
a apparição e extensão d'csta doença. 

0 numero pouco considerável de óbitos 
pela tuberculose deve attribuir-se â grande 
difficuldade em diagnosticar a tuberculose 
nas creanças sendo fora de duvida que 
muitos casos de tuberculose difficeis de 
différenciai-, passam desapercebidos e são 
escriptos nos registos civis com o nome 
de broncho-pneumonias e enterites. 

A difficuldade de diagnostico da tuber
culose na3 creanças provém de que se 
apresenta sob typos différentes do dos 
adultos; e não é senão depois .dos 8 
annos que se manifesta sob um typo 
clássico. 

Nas creanças a tuberculose ou fica 
estacionaria durante algum tempo, ou se 
manifesta mais ou menos rapidamente, 
affectando de preferencia este ou aquelle 
órgão. 

Esta variabilidade, é devida não só á 
virulência mais ou menos intensa do mi
cróbio especifico, ma3 ainda ao grau de 
resistência da creança e á sua edade. 
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Doom-Ms do appnre l l io l'espiï'&toi'lo 

A broncho-pneumonia é a affecçào mais 
frequente na primeira infância; quer pri
mitiva, quer secundaria e apparecendo no 
curso de muitas doenças infantis, sarampo, 
dipliteria, coqueluche, febre typhoide, etc. 

Ha a notar que este género de doen
ças se encontra mais frequentemente nas 
classes inferiores, o que parece ser devido 
ás condições anti-hygienicas (habitações 
frias e húmidas no inverno e no ou-
tomno, miséria, privações) no meio das 
quaes vive a maior parte d'esta gente. 

A broncho-pneumonia primitiva, e sob 
o ponto de vista clinico, mais ligeira e 
menos toxica que a secundaria, que reco
nhece o resfriamento como causa predis
ponente, attendendo a que diminue a acti
vidade dos phagocytos e favorece a invasão 
e o desenvolvimento dos micróbios nos 
pulmões (Wagner). 

Estes micróbios sao o pneumococus di-
plococus, estaphylococus, streptococus e o 
coli-bacillo, umas vezes sós outras vezes 
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associados entre si. Durk demonstrou que 
o pneumocoçus era o mais frequentemente 
encontrado. 

A maior parte d'estes micróbios encon-
tram-se no estado normal na cavidade 
boccal e no isthmo das fauces, inoffensivos ; 
mas logo que uma causa mórbida qualquer, 
resfriamento, fadiga, esgotamento consecu
tivo a uma outra doença venha actuar, a 
actividade dos phagocytos acba-se compro-
mettida e os micróbios pathogenicos tor-
nam-se tóxicos e provocam a doença. 

D o e n ç a s d o a p p a r e l h o d iges t ivo 

A mortalidade para este género de 
doenças é bastante elevada notando-se que 
o quadro precedente menciona os casos 
attribuidos ás doenças dos órgãos digestivos 
(gastro-interites, diarrheas) ao mesmo tempo 
que á athrepsia porque esta quasi reco
nhece as mesmas causas tendo a sua ori
gem no apparelho em questão. 

A taxa da mortalidade infantil apurada 
é 397,2 7uo — nados maior que a da cidade 
de Lisboa. 
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A atlirepsiá, especial nos recem-nascidos, 
encontra-se nas classes inferiores e é con
sequência de perturbações gastro-intestinaes. 

São sobretudo as creanças submettidas 
desde o nascimento a uma alimentação defei
tuosa que parecem predispostas á athrepsia. 

Com effeito nos cinco ou seis primeiros 
mezes da vida, 03 órgãos digestivos não 
devem receber senão leite e entretanto 
muitas vezes dão ás creanças, independen
temente do leite, sopas, carne, e mesmo 
vinho e café; segue-se naturalmente a fa
diga, ou antes a ruina deste pequeno 
estômago, não tardando a declarar-se per
turbações gastro-intestinaes, vómitos, diar
rheas, e, como consequência a creança 
emmagrece e succumbe rapidamente. 

As creanças aleitadas e alimentadas ar
tificialmente são expostas á athrepsia, porque 
este modo de alimentação é na maior parte 
praticado d'uma maneira inintelligente. 

Accresoente-se a ignorância das regras 
mais elementares da hygiene infantil, mi
séria, falta de limpeza, insalubridade das 
habitações e teremos o conjuncto das causas 
da athrepsia. 
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São ainda predispostas é athrepsia, as 
creanças nascidas antes de termo, on imper
feitamente desenvolvidas, ou portadoras de 
deformações congénitas, e as nascidas de pães 
syphiliticos ou tuberculosos. 

E' frequente vêr creanças robustas torna-
rem-se athrepsicas quando, privadas do leite 
materno, são aleitadas artificialmente d'esde o 
seu nascimento, não havendo a observância 
dos preceitos que regulam o aleitamento arti
ficial — qualidade e estorelisação do leite. 

D'esta alimentação defeituosi» seguem-se 
perturbações gastro-intestinae3 que se tor
nam com o tempo, cnronicas e as creanças 
diminuem de peso dia a dia acabando por 
tornar-se athrepsicas. 

A mortalidade d'estas creanças è obser
vada principalmente na população das 1:200 
ilhas do Porto; além d'outras causas que 
concorrem para uma hygiene defeituosa, 
esta pobre gente, aproximadamente 50:000 
individuos respira um ar infecto. 

E diga-se de passagem, que se a creança 
adoece em consequência d'uma má alimenta
ção o medico não é procurado senão exce
pcionalmente e as mais das vezes já tarde. 
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Tendo passado em revista as causas da 
mortalidade excessiva das creanças no Porto, 
somos chegados ao ponto mais difficil da 
nossa tarefa, isto é, a escolha de meios pelos 
quaes poderemos combater eficazmente esta 
enorme mortalidade infantil. 

A mortalidade considerável e a despo-
voação que d'ahi resulta, constituem para 
um paiz uma questão eminentemente vital 
e d'uma grande importância. 

A destruição das classes infantis cria uma 
situação muito penosa que deve préoccupai* 
seriamente ao mesmo tempo hygienistas, 
economistas e poli ticos porque segundo um 
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grande economista : « a grandeza d'um povo 
assenta sobre o numero de suas creanças ». 

Para luctar pois contra a mortalidade é 
preciso que os municípios e o estado junta
mente tomem medidas prophylaticas e hy-
gienioas que venham em auxilio de mães e 
creanças. 

Ora infelizmente entre nós tem-se des
curado taes medidas e a Parca implacável 
procede na sua obra destruidora sem se im
portar d'obstaculos ; emquanto que em outras 
cidades, algumas menos importantes que o 
Porto tem-se tomado medidas propliylatiças 
tendentes a reduzir ao minimo a mortalidade 
das creanças. A França e a Inglaterra tem 
porfiado na fundação d'um grande numero 
de corporações e instituições philantropicas 
destinadas a proteger c soccorrer as mães 
indigentes, os recem-nascidos, e prevenir 
também os crimes e o abandono. Em Paris 
lia asylos de beneficência que recolhem as 
mulheres gravidas e indigentes, que á min
gua de recursos procedem não poucas vezes 
a abortos e operações criminosas. Estes asy
los tem por fim prevenir as consequências 
da gravidez, entre outras a albuminuria e 
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facilitar a tempo os partos difficeis (dysto
cias) e assim salvar um grande numero de 
mães e creanças. 

Nada se lhes exige, nem o nome, nem 
d'onde procedem. Estas instituições tem dimi
nuído os casos de infanticídio, d'aborto e prer 
venido o abandono de recem-nascidos. 

Não menos attenção merecem os soccor-
ros á mulher gravida, a qualquer condição, 
social a que pertença sobretudo a partir do 
sexto niez. 

Tem direito a soccorros regulares e effi
caces do cofre da beneficência, quando se 
encontrem em estado de pobreza incontestá
vel, se por qualquer circumstancia não tem 
trabalho ou mesmo são incapazes de se entre
garem a um trabalho productivo. E com este 
fim a municipalidade de Paris tem destinado 
uma verba para a assistência, no domicilio, 
das mulheres gravidas que estão próximas do 
seu termo e subsidia muitas Maternidades \ 

1 Em Coimbra, o Curso do 4." anno do Medicina 
(1905-1906) tomou a louvável iniciativa de lançar os fun
damentos d'uma Maternidade, generoso exemplo que deve
ríamos seguir. 
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Entre os soccorros preventivos, o melhor 
e mais efficaz é, na opinião de todos, o que 
respeita ao aleitamento dos filhos pelas suas 
proprias mães; com este fim existem em 
França sociedades de caridade materna soc-
correndo as mulheres que perderam o marido 
durante a gravidez, por elle foram abando
nadas, ou quando aquelle foi atacado por 
alguma doença chronica. 

Existem outras sociedades de mutuali-
dade materna, que mediante uma pequena 
quota põe as mães ao abrigo de todo o tra
balho durante as quatro primeiras semanas 
consecutivas ao parto, podendo assim dar aos 
filhos os cuidados que reclamam. 

Importa utissimos serviços são os presta
dos pelas creches ao operariado, recebendo as 
creanças das mulheres, cuja profissão obrigue 
a afastar de casa durante um certo numero 
d'horas. 

Paris conta actualmente muitas creches 
e nas outras cidades de França tem tomado 
um rápido desenvolvimento. 

Entre nós è diminuto o seu numero e 
mesmo as que existem não prestam os benefí
cios que seria para desejar, mercê dos poucos 
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recursos de que dispõe ; e nào admira que 
assumpto tão importante ande esquecido no 
meio d'unia população tão generosa e nobre, 
visto que a noticia das creches não tem 
passado alem dos estreitos limites d'algumas 
locaes nas folhas diárias. 

« 

* * 

Entre as obras consagradas á protecção 
da infância convém citar os Dispensários 
destinados a prodigalisar cuidados ás crean-
ças doentes e a espalhar nas classes pobres 
os preceitos d'hygiène infantil. 

Os americanos crearam o concurso do 
aleitamento materno, gratificando a mãe 
que apresentasse a creauça mais robusta. 
Alludindo a este facto o dr. Droixhe, no 
Congresso d'hygiene em Bruxellas, dizia : 
« honneur a cette grande nation, la premiere 
cultivatrice du monde, qui a compris que 
la production humaine est aussi important 
que la production animale et qu'on doit se 
préoccuper aussi bien de la santé des hom
mes que de celles des bœufs! On reeom-
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pense le propriétaire du plus bean taureau 
Durham, et personne n'a la pensée de 
décerner un prix à la femme présentant 
un enfant sain, bien conformé, vacciné, etc.» 

* 

# # 

E de summa importância a consulta 
de recem-nascidos. Uma creança que nasce 
tem menos probabilidades de vida do que 
um velho. 

Nem o interesse, nem a ternura da mãe 
bastam para impedir a morte do recem-
nascido. 

E preciso o medico e além d'isso, o 
testemunho imparcial e mathematico da 
balança. 

O peso d'uma creança revela, com a 
segurança d'um dynamometro vital, o es
tado de saúde do recem-nascido, seus pro
gressos, seu desenvolvimento ou seu declive. 

Da maneira como a creauça augmenta 
ou perde em peso, assim o medico regula 
a sua intervenção, redobra de cuidado, e 

* 
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recursos de que dispõe ; e não admira que 
assumpto tão importante ande esquecido no 
meio d'uma população tão generosa e nobre, 
visto que a noticia das creches uâo tem 
passado alem dos estreitos limites d'algumas 
locaes nas folhas diárias. 
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Entre as obras consagradas á protecção 
da infância convém citar os Dispensários 
destinados a prodigalisar cuidados ás cvean-
ças doentes e a espalhar nas classes pobres 
os preceitos d'hygiène infantil. 

Os americanos crearam o concurso do 
aleitamento materno, gratificando a mãe 
que apresentasse a creança mais robusta. 
Alludindo a este facto o dr. Droixhe, no 
Congresso d'hygiene em Bruxellas, dizia: 
« honneur a cette grande nation, la premiere 
cultivatrice du monde, qui a compris que 
la production humaine est aussi important 
que la production animale et qu'on doit se 
préoccuper aussi bien de la santé des hom
mes que de celles des bœufs! On recom-
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pense le propriétaire du plus bean taureau 
Durham, et personne n'a la pensée de 
décerner un prix à la femme présentant 
un enfant sain, bien conformé, vacciné, etc. » 

# 

# « 

E de summa importância a consulta 
de recem-nascidos. Uma creança que nasce 
tem menos probabilidades de vida do que 
um velho. 

Nem o interesse, nem a ternura da mãe 
bastam para impedir a morte do recem-
nascido. 

É preciso o medico e além d'isso, o 
testemunho imparcial e mathematieo da 
balança. 

O peso d'uma creança revela, com a 
segurança d'um dynamometro vital, o es
tado de saúde do recem-nascido, seus pro
gressos, seu desenvolvimento ou seu declive. 

Da maneira como a creauça augmenta 
ou perde em peso, assim o medico regula 
a sua intervenção, redobra de cuidado, e 
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institue o regimen alimentar e recorre, 
sendo necessário, ao uso de medicamentos. 

Berdin creou no Hospital de la Charité, 
uma. consulta de recem-nascidos onde, uma 
vez por semana, as mulheres levam os 
seus filhos a fim de serem examinados e 
pesados, recebendo conselhos e indicações 
necessárias segundo as circvunstancias. 

Observa, se a creança é conveniente
mente alimentada, se digere bem, se a quan
tidade ou qualidade de leito é propria e, no 
caso contrario, fornece-se á mãe a quantidade 
de leite esterelisado para completar a ração 
quotidiana. 

Esta inspecção hebdomadaria é d'uma im
portância capital e tornava-se necessária or-
ganisa-la aqui. 

Uma creança deve estar sob a vigilância 
do medico até á edade d'um anno ou mais. 

Convinha organisai' entre nós a creação 
de sociedades protectoras da infância com as 
quaes se tem obtido resultados tão satisfacto-
rios, no estrangeiro, e a fundação de estabele
cimentos para receber, durante o dia, as 
creanças cujas mães pobres sejam obrigadas a 
trabalhar. 
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Fomentar os soccorros" preventivos CSÇÍUI

dar do aleitamento natural. E' fora de duvida 
e unanimemente reconhecido que a mais se

gura medida de salvação d'estas hecatombes 
humana3 tào precoces, é o aleitamento natu

ral com tanto que a ama seja sadia e forneça 
leite ora quantidade sufficient©! 

Mas este desideratum faz por vezes falta 
e muitas mães, por motivos de incapacidade 
physica ou pecuniária, encontramse na im

possibilidade de aleitar seus filhos suprindo 
em taes casos o deficit alimentar com o alei

tamento misto ou artificial pelo leite dos 
animaes. Evitar pois a consequência d'esté 
modo de aleitamento. 

DujardinBeaumetz e Gautier pòe em re

levo a importância capital da alimentação nos 
adultos. 

Esta importância é muito maior nas 
creanças da primeira edade. 

Porque, se o adulto dotado d'um aparelho 
digestivo vigorosamente conformado, pôde 
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institue o regimen alimentar e recorre, 
sendo necessário, ao uso de medicamentos. 

Berdin creou no Hospital de la Charité, 
uma consulta de recem-nascidos onde, uma 
vez por semana, as mulheres levam os 
seus filhos a fim de serem examinados e 
pesados, recebendo conselhos e indicações 
necessárias segundo as circuinstancias. 

Observa, se a creança é conveniente
mente alimentada, se digere bem, se a quan
tidade ou qualidade de leito é propria e, no 
caso contrario, fornece-se á mãe a quantidade 
de leite esterelisado para completar a ração 
quotidiana. 

Esta inspecção hebdomadaria é d'uma im
portância capital e tornava-se necessária or-
ganisa-la aqui. 

Uma creança deve estar sob a vigilância 
do medico até á edade d'um anno ou mais. 

Convinha organisai" entre nós a creaçâo 
de sociedades protectoras da infância com as 
quaes se tem obtido resultados tão satisfacto-
rios, no estrangeiro, e a fundação de estabele
cimentos para receber, durante o dia, as 
creanças cujas mães pobres sejam obrigadas a 
trabalhar. 

* 
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Fomentar os soccorros preventivos e cui
dar do aleitamento natural. E' fora de duvida 
e unanimemente reconhecido que a mais se
gura medida de salvação d'estas hecatombes 
humanas t<ão precoces, é o aleitamento natu
ral comtanto que a ama seja sadia e forneça 
leite em quantidade suficiente. 

Mas este desideratum faz por vezes falta 
e muitas mães, por motivos de incapacidade 
physica ou pecuniária, encontram-se na im
possibilidade de aleitar seus filhos suprindo 
em taes casos o deficit alimentar com o alei
tamento misto ou artificial pelo leite dos 
animaes. Evitar pois a consequência d'esté 
modo de aleitamento. 

Dujardin-Beaumetz e Grautier põe em re
levo a importância capital da alimentação nos 
adultos. 

Esta importância é muito maior nas 
creanças da primeira edade. 

Porque, se o adulto dotado d'uni aparelho 
digestivo vigorosamente conformado, pôde 
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digerir bem e sem perturbações toda a espé
cie d'alimeiitos, outro tanto não acontece ao 
recem-nascido que é, pelo contrario fraco, e 
oppõe menor resistência aos diversos agentes 
mórbidos. 

O adulto dispõe d'iima infinidade de espé
cies alimentares emquanto que o recem-nas
cido não tem outro alimento senão leite, único 
durante muitos mezes, porque contém todos 
os principies nutritivos. 

O leite basta por si só para a alimentação 
e crescimento do individuo e para formar 
todos os tecidos, e por conseguinte somente o 
leite pôde e deve servir d'alimento exclusivo 
ás oreanças. 

# 

Melhorar o aleitamento artificial. — Além 
da falta de limpeza do biberon e da irre
gularidade das horas, ha a accrescentar a 
má qualidade do leite e suas alterações 
que deveriam ser examinadas tanto mais que, 
n'estas condições, o leite toma-se o vehiculo 
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de diversos micróbios que penetram no orga
nismo das creanças. 

Para evitar estes inconvenientes usa-se o 
leite esterilisado cujo uso methodico e exclu
sivo dará resultados muito satisfactorios. 

Dir-se-ha que este leite não pôde aprovei
tar á classe indigente. 

Impõe-se para isso a creação de estabele
cimentos especiaes de esterilisação do leite, a 
sua distribuição gratuita ou por preço mó
dico. 

E pois de toda a necessidade fazer apro
veitar ás creanças os benefícios do aleita
mento natural, ou na sua falta, o aleitamento 
artificial pelo leite esterilisado e proscrever 
os alimentos feculentos, administrados muito 
cedo ás creanças, bem como os alimentos 
sólidos de toda a espécie. 

Se estas medidas podem ser um pouco 
despresadas no inverno, devem ser rigorosa
mente cumpridas durante o estio porque ê 
n'esta estação que a mortalidade é maior. 

Para combater ainda d'uma maneira mais 
efficaz a grande mortalidade da primeira in
fância por doenças do apparel ho digestivo, 
era necessário organisar um systema mais 
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digerir bem e sem perturbações toda a espé
cie d'alimentos, outro tanto não acontece ao 
recem-nascido que é, pelo contrario fraco, e 
oppõe menor resistência aos diversos agentes 
mórbidos. 

O adulto dispõe d'uma infinidade de espé
cies alimentares emquanto que o recem-nas
cido não tem outro alimento senão leite, único 
durante muitos mezas, porque contém todos 
os principies nutritivos. 

O leite basta por si só para a alimentação 
e crescimento do individuo e para formar 
todos os tecidos, e por conseguinte somente o 
leite pôde e deve servir d'alimento exclusivo 
ás creanças. 

# 

* « 

Melhorar o aleitamento artificial. — Além 
da falta de limpeza do biberon e da irre
gularidade das horas, ha a accrescentar a 
má qualidade do leite e suas alterações 
que deveriam ser examinadas tanto mais que, 
n'estas condições, o leite toma-se o vehiculo 
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de diversos micróbios que penetram no orga
nismo das creanças. 

Para evitar estes inconvenientes usa-se o 
leite esterilisado cujo uso methodico e exclu
sivo dará resultados muito satisfactorios. 

Dir-se-ha que este leite não pôde aprovei
tar á classe indigente. 

Impõe-se para isso a creaçâo de estabele
cimentos especiaes de esterilisação do leite, a 
sua distribuição gratuita ou por preço mó
dico. 

É poÍ3 de toda a necessidade fazer apro
veitar ás creanças os benefícios do aleita
mento natural, ou na sua falta, o aleitamento 
artificial pelo leite esterilisado e proscrever 
os alimentos feculentos, administrados muito 
cedo ás ci-eanças, bem como os alimentos 
sólidos de toda a espécie. 

Se estas medidas podem ser um pouco 
despresadas no inverno, devem ser rigorosa
mente cumpridas durante o estio porque ê 
n'esta estação que a mortalidade é maior. 

Para combater ainda d'uma maneira mais 
eíficaz a grande mortalidade da primeira in
fância por doenças do apparel lio digestivo, 
era necessário organisar um systema mais 
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geral, do qual deviam fazer parte não só os 
medicos occupados da hygiene infantil, mas 
as associações, as escolas primarias e a im
prensa. 

# 
* * 

Para reduzir as doenças do apparelho 
respiratório e sobretudo a broncho-pneumo-
nia, parece-nos necessário prohibir no in
verno e no começo da primavera, a sahida 
das creanças que acabaram de nascer, con-
servando-as agasalhadas visto que a prima
vera é uma das estações mais perigosas para 
a infância por causa das mudanças bruscas 
de temperatura. 

Logo que uma creança tenha tosse ou 
uma angina simples sem febre e se ai alguma 
perturbação do estado geral convém conser-
val-a em casa. 

Procedendo assim, previnem-se um grande 
numero de broncho-pneumonias. 

Além d'isso não se deve despresar a 
antisepsia das cavidades nasal e buccal todas 
as vezes que a creança soffra d'uma doença 
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infecciosa que predisponha a affecções das 
vias respiratórias. 

* 
* * 

A infância é no mais alto grau exposta e 
sujeita ás doenças infecciosas. O sarampo, a 
escarlatina, a coqueluche, a variola atacam 
de preferencia a primeira edade. 

Medidas prophylaticas e a cada passo no
vas reformas seguindo os progressos da scien-
cia medica tem sido postas em pratica com o 
fim de defender a infância das doenças infec
ciosas agudas. 

Entretanto com o hm de procurar impe
dir a transmissão d'uma doença contagiosa, 
deve-se observar, durante a doença, o se
guinte :— o quarto do doente bem limpo, 
arejado e sufhcientemente aquecido no in
verno; os objectos utilisados pelo doente cui
dadosamente desinfectados ; as dejecções em 
vasos ad hoc contendo uma solução de sulfato 
de cobre a 50 % ; as pessoas que estão em 
contacto com o doente devem usar um casaco 
que deixarão á entrada do quarto todas as 
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geral, do qual deviam fazer parte não só os 
medicos occupados da hygiene infantil, mas 
as associações, as escolas primarias e a im
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Para reduzir as doenças do apparelho 
respiratório e sobretudo a broncho-pneumo-
nia, parece-nos necessário prohibir no in
verno e no começo da primavera, a sahida 
das creanças que acabaram de nascer, con-
servando-as agasalhadas visto que a prima
vera é uma das estações mais perigosas para 
a infância por causa das mudanças bruscas 
de temperatura. 

Logo que uma creança tenha tosse ou 
uma angina simples sem febre e sem alguma 
perturbação do estado geral convém conser-
val-a em casa. 

Procedendo assim, previnem-se um grande 
numero de broncho-pneumonias. 

Além d'isso não se deve despresar a 
antisepsia das cavidades nasal e buccal todas 
as vezes que a creança soffra d'uma doença 
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infecciosa que predisponha a affecções das 
vias respiratórias. 

* 
*• -Aí 

A infância é no mais alto grau exposta e 
sujeita ás doenças infecciosas. O sarampo, a 
escarlatina, a coqueluche, a variola atacam 
de preferencia a primeira edade. 

Medidas prophylaticas e a cada passo no
vas reformas seguindo os progressos da scien-
cia medica tem sido postas em pratica com o 
fim de defender a infância das doenças infec
ciosas agudas. 

Entretanto com o fim de procurar impe
dir a transmissão d'uma doença contagiosa, 
deve-se observar, durante a doença, o se
guinte :— o quarto do doente bem limpo, 
arejado e suffieientemente aquecido no in
verno; os objectos utilisados pelo doente cui
dadosamente desinfectados ; as dejecções em 
vasos ad hoc contendo uma solução de sulfato 
de cobre a 50 % | a s pessoas que estão em 
contacto com o doente devem usar um casaco 
que deixarão á entrada do quarto todas as 
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vezes que sahirem. Depois da doença: — 
desinfecção de todos os objectos, lavagem do 
soalho etc. 

* 
* * 

Taes são em resumo as conclusões do 
nosso presente trabalho e as medidas prophy-
laticas que julgamos necessárias. 

Como se trata de tantas existências, é 
justo pôr toda a attenção e todos os esforços 
para utilisar os meios mais efficazes para este 
fim, porque continuando o systema predo
minante de alimentação das creanças e a in-
differença systematica e insensata das mães 
portuenses relativamente aos preceitos scien-
tificos d'hygiène é natural que esta mortali
dade continue. 

Mas se pelo contrario, se procurar remé
dio não só pela fundação de consultas de 
recem-nascidos, asylos destinados á infância 
e creches, sociedades protectoras da infância, 
associações de caridade que tenham por fim 
soccorrer as mães pobres, ajudal-as a alimen
tar, vestir seus filhos como pelo estudo e 
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vulgarisação da hygiene infantil, pelo alei
tamento natural, pelo melhoramento do alei
tamento artificial, emfim pela observância 
rigorosa das prescripções medicas e pela 
applicação de medidas prophylaticas severas 
contra as doenças contagiosas, estamos certos 
de que se poderia reprimir a grande mortali
dade e tornar robustas as creanças sobrevi
ventes afim de que possam resistir a outras 
doenças que a todo o momento ameaçam a 
vida. 

< s — ^ J ? " 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — Ha harmonia entre a distribuição 
dos lymphaticos e a funcçâo d'uni órgão. 

Histologia e physiologia normal. — O coração 
pela sua constituição histológica seria um musculo 
voluntário. 

Physiologia. — A composição do sueco gástrico 
depende da dos alimentos. 

Pathologia geral. —O arthritismo é uma dia-
these congestiva. 

Anatomia topographica. — A direcção dos gan-
glios inguinaes e cruraes não é a mesma em relação á 
prega da virilha. 

Anatomia pathologica — mo ha inflammaçâo 
sem congestão. 

Materia medica. — Ha medicamentos que valem 
como elemento de diagnostico. 

Pathologia cirúrgica. — A esophagotomia pra-
tica-se do lado esquerdo. 

Medicina operatória. — Nas luxações irredueti-
veis das grandes articulações, pretiro a ressecção á 
reducção sangrenta. 

Pathologia interna. — A risca meningea de 
Trousseau nem sempre é symptoma de meningite. 

Hygiene. — Considero o methodo de Frœbel como 
o ideal hygienico no ensino das primeiras letras. 

Obstetrícia. — O alcool tem influencia nociva so
bre o produeto de concepção. 

Medicina legal.— É bem verdadeiro o proloquio 
— « a gente vê caras e não corações •>. 

Visto. 

Presidente. 

P ô d e i m p r i m i r - s e . 
O Director 
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