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ETIOLOGIA E PATHOGENIA 

Entende-se por gastro-cnterite infantil, um 
conjuncto de perturbações digestivas accentuadas e 
ligadas a uma toxi-infecção, caracterisada por uma 
acção profunda e rápida sobre a nutrição da crean-
ça. Debaixo do ponto de vista clinico, é este ultimo 
caracter que melhor permitte distinguir as gastro-
enterites das simples dyspepsias. 

As causas d'esta affecção podem ser aggrupa-
das em: 

Causas predisponentes; 
Causas determinantes. 

No primeiro d'estes grupos estudaremos: 
as predisposições individuaes; 
as predisposições relativas ao meio; 
o papel da alimentação. 
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CAUSAS PREDISPONENTES 

Predisposições individuaes 

Durante os primeiros mezes da vida extra-ute-
rina o organismo está particularmente sujeito á 
acção dos innumeros micro-organismos pathoge-
neos, pelo incompleto desenvolvimento dos seus 
diversos apparelhos, pela imperfeição dos seus 
processos de defeza. D'entre os diversos appare
lhos da economia aquelle que, pelas suas condições 
especiaes, maior numero de vezes é atacado, é, 
sem duvida alguma, o apparelho digestivo. 

Como é natural, esta susceptibilidade ás infec
ções augmenta consideravelmente nas creanças nas
cidas antes de termo, cujas secreções digestivas, 
a musculatura gastro-intestinal, a cellula hepática 
possuem uma actividade muito menor, do que nas 
creanças de termo. 

A influencia da edade tem uma certa importân
cia na etiologia d'esta affecção, achando-se intima
mente ligado este factor á forma da alimentação. 

O máximo da frequência de casos observa-se 
durante os três primeiros mezes da vida, sobretudo 
para as creanças sujeitas ao aleitamento artificial, 
ou pelo oitavo ou nono mez, por occasião do 
apartar. 

O sexo parece não ter influencia alguma. 
O mesmo não succède com a erupção dentaria, 
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sendo notável a frequência de casos observados du
rante este periodo, provavelmente provocando per
turbações vaso-motoras e secretorias determinadas 
por acção reflexa da dôr. 

As doenças infecciosas geraes, tuberculose, 
syphilis, escarlatina, sarampo, as infecções bucco-
naso-pharyngeas, as bronco-pneumonias, etc., favo
recem também as infecções gastro-intestinaes por 
processos complexos, quer impedindo a ammamen-
tação, quer enfraquecendo o organismo, quer ainda 
facilitando a concorrência de germens pathogeneos 
ao tubo digestivo. 

Concorrem ainda n'um certo grau as anomalias 
do intestino (estenoses intestinaes, exagero e multi
plicidade de inflexões do S illiaco) auxiliando a to-
xi-infecção pela demora a que ficam sujeitos os re-
ziduos alimentares no interior do tubo digestivo. 

Predisposições relativas ao meio 
• 

O conjuncto das condições relativas á tempera
tura, ao estado da athmosphera, á hygiene da habi
tação, á situação social dos pães, etc., não pode 
deixar de ser notado, não só pelo alto valor que 
encerram algumas d'estas condições, gerando orga
nismos debilitados, mas ainda pelo grande alcance 
que, do seu conhecimento naturalmente advém para 
o estudo d'uma proph'ylaxia racional. 

A curva da lethalidad.e infantil por gastro-ente-
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rite affecta um tão constante parallelismo com a 
curva da temperatura que, de modo nenhum, podé 
existir duvidas sobre a influencia que o calor exer
ce sobre o apparecimento das formas epidemicas 
do verão. 

E' com effeito durante os mezes de julho, 
agosto e setembro, em que a temperatura é mais 
elevada, que se observa o maior numero de casos. 

Quanto á explicação do modo de acção d'esté 
agente, o facto é interpretado diversamente pelos 
authores que se teem occupado d'esté assumpto. 

Para uns, o calor actuaria sobre os micróbios 
do leite, favorecendo o seu desenvolvimento, e de
terminando por conseguinte uma modificação na 
composição chimica d'aquelle alimento. 

As experiências emprehendidas por Miquel 
n'este sentido mostram bem qual o papel do calor 
no desenvolvimento dos germens microbianos do 
leite. Para um leite mungido 15 horas antes, Mi
quel teria encontrado o numero de 100.000 bacté
rias por centímetro cubico a 15°, 72 milhões a 25°, 
165 milhões a 35o! 

Outros authores fazem incidir a acção do ca
lor sobre a flora intestinal normal augmentando a 
virulência d'algumas espécies, que se tornariam as
sim pathogeneas. Finalmente o calor actuaria dire
ctamente sobre o organismo, determinando uma 
modificação nas secreções digestivas, e secunda
riamente uma exaltação dos micróbios do intestino. 

Certamente o facto é muito complexo para que 
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na maior parte dos casos se possa justamente H-
gal-o á sua verdadeira causa. No entanto esta ulti
ma hypothèse tem a abonal-a os casos de perturba
ções ligeiras observadas em creanças sãs, alimenta
das exclusivamente ao seio, nas quaes se constata 
uma modificação na sua flora intestinal, sem que 
o leite revele qualquer alteração na composição chi-
mica. 

Seja como fôr, o que parece certo é que o ca
lor desempenha um papel importante como causa 
adjuvante das infecções do tubo digestivo. 

O frio, as variações de humidade e pressão 
athmosphericas, se alguma influencia teem, é de pe
quena importância e sem caracter de constância 
com os casos observados. 

A falta de luz e d'ar, as immundicies das ha
bitações das classes necessitadas, onde se observa 
a maior mortalidade, exerce uma acção mórbida 
notável, actuando quer indirectamente, sobre a vita
lidade dos pães, quer sobre a creança diminuindo-
lhe a resistência e creando um dos principaes obstá
culos a um aleitamento convenientemente dirigido. 

E' a classe operaria a que offerece maior cifra 
á dizima obituária infantil. A explicação d'esté fa
cto encontra-se nas proprias condições de vida do 
nosso operário. 

A pequenez do seu salário obriga-o a procu
rar uma alimentação má e defficiente, uma habita
ção incompatível com a vida sã. A mulher, que en
tre nós contribue grandemente para a sustentação 
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da sua familia, vê-se ainda pela mesma razão for
çada a continuar o seu trabalho durante quasi todo 
o tempo da sua prenhez e logo em seguida ao par
to, em meios como as fabricas, onde a hygiene 
ainda hoje é olhada como um luxo. 

O producto gerado n'estas condições hade vir 
necessariamente impregnado de morbidez, que au
gmentai ainda quando tenha de se procurar os 
princípios indispensáveis á vida no leite da mãe, 
que uma alimentação insufficiente e um trabalho 
sempre exagerado, empobreceram em quantidade 
e em valor nutritivo. 

A maior parte das vezes porém a creança é 
entregue aos cuidados d'outrem, a quem cabe o 
encargo de a alimentar. Se o aleitamento artificial 
é em todos os casos mau, n'estes elle não tem qua
lificação. Em primeiro logar o leite utilisado para 
este fim, é o leite de vacca, de baixo preço, em 
regra adulterado já pelo fornecedor, já por fermen
tações variadas provocadas por numerosas espécies 
microbianas, que lhe alteram a sua composição. 

Depois, quando mesmo o leite empregado seja 
de boa qualidade, o que certamente não é vulgar, 
a falta d'uma educação mesmo rudimentar impede 
por completo a pratica de um aleitamento artificial 
conveniente, o que é sempre coisa muito difficil. 

Os cuidados a ter com o leite que tem de ser 
ministrado á creança, a limpeza dos biberons, a 
quantidade em que deve ser dado segundo a idade, 
etc., são coisas por absoluto desconhecidas pelo 
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vulgo, e entre as classes miseráveis materialmente 
impossíveis de realisar-se. 

Mas nem sempre a creança é alimentada só a 
leite de animal. O que succède muitas vezes é ella 
receber, juntamente com o leite, outros alimentos 
sólidos e até prematuramente apartada, quando a 
sua capacidade digestiva é ainda muito limitada. 

Papel da alimentação 

Se o leite constitue, só, o único alimento que 
convém ás creanças que ainda não attingiram a 
edade de quinze mezes, não é sem prejuízos pa
ra a integridade das suas funcções digestivas e 
seu regular desenvolvimento que geralmente se vê 
substituir o leite de mulher pelo leite de animal. 
Considerações de diversas ordens mostram bem 
quanto este producto é différente para cada espé
cie animal e adequado ás necessidades orgânicas 
de cada espécie. 

Vejamos pois quaes as differenças que sepa
ram o leite de mulher do leite de vacca, o mais 
commumente utilisado na alimentação das creanças. 
Estas differenças dizem principalmente respeito á 
sua composição chimica, ás suas propriedades vi-
taes e á flora microbiana de cada um. 
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Composição chimica por "/oo 

Leito Loito 
de mulher do vacca 

Caseína e albuminóides . . 16 33 
Lactose 65 56 
Manteiga 35 37 
Saes 2,5 6 

Como se vê, o leite de vacca é muito mais rico 
em substancias proteicas; mais pobre em assucar; 
sensivelmente egual em manteiga; muito mais rico 
em saes. Estas differenças, porém, não se limitam 
apenas á quantidade por que cada uma d'estas 
substancias entra na sua composição, mas esten-
dem-se também á qualidade d'essas mesmas subs
tancias. Assim a caseína do leite de mulher distin-
gue-se, entre outras reacções, da do leite de vacca, 
por coagular muito lentamente e em flocos muito 
finos pela acção do lab-fermento e dos ácidos, ao 
passo que a d'esté ultimo coagula, nas mesmas 
condições, em massa, sob a forma de grandes blo
cos. 

Mais differenças se nota nas outras substan
cias, posto que sejam menos bem conhecidas e de 
menor importância. 

O leite de mulher affasta-se ainda do leite de 
vacca quanto ás suas propriedades biológicas. Com 
effeito, as experiências de Béchamp, Moro, e Bou-
chut, demonstraram a existência, no primeiro, d'um 
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fermento solúvel (a amylase), dotado de um gran
de poder saccharificante sobre o amido. 

Este fermento não existe no leite de vacca, 
nem no da maior parte dos mammiferos. Ainda a 
existência de uma lipase, fermento que desdobra 
as gorduras em ácidos gordos e glycerina, muito 
mais activo no leite de mulher; e de uma oxydase, 
ou fermento oxydante indirecto, constante no leite 
de vacca e muito inconstante no leite de mulher; fi
nalmente a reacção de Bordet, provam que estes 
dois líquidos teem propriedades especificas. 

Os conhecimentos relativamente modernos so
bre a flora microbiana do leite contribuem de cer
ta forma para accentuar esta dissimilhança, adqui
rindo grande importância na pratica do aleitamento. 

Se bem que o leite de qualquer mammifero são 
é absolutamente estéril, quando considerado dentro 
dos canaes excretores da glândula, deixa bem de
pressa de o ser uma vez fora d'elles inquinando-
se com os germens que vivem como saprophytas 
sobre a mamma ou pelo contacto com outros obje
ctos. 

Esta inquinação pode porém fazer-se na pro
pria glândula, se o animal fôr portador de uma 
doença infecciosa. 

No primeiro caso os germens contidos no leite 
são vulgarmente micróbios saprophytas, que, não 
sendo por si pathogeneos, actuam sobre os diver
sos elementos do leite fazendo-lhes soffrer uma se
rie de transformações que o tornam um liquido no-
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eivo. No leite da mulher, e debaixo do ponto de 
vista do aleitamento ao seio, pouca importância is
to reveste, visto se acharem reduzidas ao mínimo 
as causas de inquinação. Quando muito, as primei
ras gottas de leite apenas encerrarão os germens 
que ellas acarretaram na sua passagem atravez da 
abertura dos galactophoros. 

O mesmo já não succède com o leite de vacca 
recolhido nas condições ordinárias que a immundi-
cie do meio em que este animal vive, a extracção 
do leite, as vazilhas em que elle é recebido, trans
formaram n'uma verdadeira emulsão de micróbios 
de espécies as mais diversas. 

Soxhlet isolou por centrifugação do leite de 
vacca as impuresas seguintes: excrementos, poei
ras, parcellas de feno, hervas, palhas e bactérias, 
das quaes umas provocam a formação d'acido lácti
co e ácidos gordos, outras ptomainas, toxinas e 
gazes. 

As alterações produzidas no leite pelos sapro-
phytas teem geralmente por effeito a coagulação da 
caseina. 

Esta coagulação do leite faz-se umas vezes á 
custa do acido láctico nascido da acção d'estes sa-
prophytas sobre a lactose, outras vezes a coagula
ção é devida á acção de um fermento por elles se
gregado, e que actua á maneira do lab-fermento. 

Os fermentos lácticos mais constantes no leite 
de vacca são representados por variedades do Ba
cterium coli commune e do Bacterium lactis acro-
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genes, hospedes habituaes do tubo digestivo da 
maior parte dos mammiferos. 

Os fermentos da caseína são representados pe
lo Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus vulga-
tus, Bacillus butyricus de Hiieppe e pelos Thyro-
thrix de Duclaux. A acção d'estes micróbios não 
termina porém com a coagulação da caseina. Elles 
segregam também um fermento solúvel, a casease, 
que dissolve esta substancia transformando-a em 
caseona, a qual, em virtude de uma serie de trans
formações inhérentes á vida d'estes micróbios, dá 
origem a productos mais ou menos tóxicos, como: 
leucina, tprosina, uréa e carbonato d'ammoniaco, 
ácidos da serie gorda (fórmico, acético, propionico, 
butyrico, valerico), ammoniaco e compostos ammo-
niacaes (valerianate d'ammonio), acido carbónico, 
gazes hydrocarbonados, hydrogeneo, azoto. 

Além dos fermentos da lactose e da caseina, o 
leite de vacca encerra ainda, posto que mais rara
mente, outros saprophytas, cuja presença, ao con
trario dos primeiros que teem uma acção occulta, é 
sensivelmente manifestada pelas propriedades que 
elles communicam a este liquido. 

D'estes uns são chromogeneos (o Bacillus 
cyanogènes, ou micróbio do leite azul; o Bacillus 
synxanthus, do leite amarello; o Bacterium lactis 
erythrogenes, o micrococcus prodigiosus, a Sarci-
na rosea, e o Saccharomyces ruber, do leite ver
melho). Outros tornam o leite viscoso (Bacillus la
ctis viscosi, Bacillus lactis pituitosis, micrococco 
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de Schmidt-Miihlheim, o Actinobacter de Duclaux, 
etc.), outros dão-lhe um gosto amargo (o Bacillo 
do leite amargo de Weigmann, o micrococco do 
leite amargo de Conn, o Thyrothrix geniculalus de 
Duclaux), etc. 

Em conclusão: A grande percentagem de ca
seína no leite de vacca, a sua coagulação em gran
des flocos, sob a acção do lab-fermento no estôma
go, torna a sua digestão muito difficil, d'onde re
sulta a formação d'um reziduo de substancias pro
teicas que uma vez no intestino darão origem a vá
rios productos de fermentação mais ou menos irri
tantes para a mucosa intestinal, favorecendo ao 
mesmo tempo a pullulação de certas espécies mi
crobianas e exaltando a virulência d'algumas d'el-
las. 

Por outro lado as alterações que soffre este 
alimento em virtude das fermentações a que está 
eminentemente sujeito, transformando os seus ele
mentos em substancias mais ou menos toxicas ou 
irritantes, taes são as principaes razões que levam 
a olhar o emprego do leite de vacca puro, como 
uma das causas que mais favorecem ou determinam 
o apparecimento das perturbações digestivas das 
creanças de leite. 

E' bem verdade que em geral não se faz uso 
do leite cru, mas, nas condições ordinárias, a ebu
lição que se lhe faz soffrer, a muito pouco reduz 
estes inconvenientes, em primeiro logar, porque 
grande numero de germens, os esporos dos fer-
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mentos da caseina por exemplo, resistem á tempe
ratura da ebulição; em segundo logar, ella faz-se 
só algumas horas depois de ter sido mungido do 
animal, quando já diversas fermentações alteraram 
a sua composição. 

As experiências de Marfam e de Jemma e Fi-
gari vão mais longe ainda. Com effeito Marfam in
jectando no peritoneo de cobayas leite de vacca 
que tinha sido abandonado á temperatura do am
biente (junho de 1898) durante um tempo variável 
(12, 24, 48 horas) e esterilisado ao fim d'esté tem
po á temperatura de 115", durante dois minutos, 
observou a morte dos animaes injectados com o 
leite esterilisado com mais de 48 horas. 

Das experiências de Jemma e Figari resulta 
que os cadáveres das bactérias que se encontram 
em geral no leite (B. coli, B. acidi lactici, B. buty-
ricus, B. proteolyticos), ingeridas em dose relati
vamente elevada por animaes de mamma, produ
zem diarrhea e emmagrecimento, perturbações que 
terminam pela morte, se a ingestão fôr prolonga
da por algum tempo; que estas perturbações são 
um pouco menos graves com os cadáveres de B. 
coli, somente; que são ligeiras e nunca mortaes 
apenas com os cadáveres de B. proteolyticos. 

Parece pois que uma temperatura superior á 
da ebulição do leite (101°), bastante para matar os 
germens que este possa conter, é, em certos ca
sos, impotente para conseguir a destruição das to
xinas que elles elaboram. 
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O resultado das observações clinicas põe bem 
nitidamente em evidencia a importância d'esté fa
cto. 

Em 1897 a taxa obituária das creanças aban
donadas nas ruas de New York e recolhidas no 
hospital d'esta instituição, era de 44,36 °/o. O lei
te empregado então na alimentação das creanças 
era apenas fervido. 

Em 1898 é montado n'este asylo um material 
completo para a pasteurisação do leite. Nos três 
annos que precederam esta installação, a relação 
do numero de óbitos por perturbações digestivas 
para o numero de creanças alimentadas por esta 
forma, era a seguinte: 

Creanças alimentadas Óbitos 
1895. . . 1216. . . 511=42,02 »/„ 

96. . . 1212. . . 474=39,ll"/o 
97. . . 1181. . . 524=44,36% 

A installação foi feita em princípios de 1898, e 
a taxa obituária baixou immediatamente pela forma 
seguinte: 

Cr aan 'as alimentadas Óbitos 

1898. . 1284. . 255=19,80 "/o 
99. 1097. . 269=24,52 »/„ 

900. 1084. . 300=27,68 % 
01. 1028. . 186=18,09 % 
02. 820. . 181=22,07 «/o 
03. 542. . 101 = 18,63 "/o 
04. 345. . 57=16,52 % 
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Poderíamos apresentar uma lista enorme de 
exemplos d'esta natureza, se o facto não fosse por 
si bastante evidente para que dispense qualquer ra
tificação. 

E' incontestável porém que os diversos pro
cessos de esterilisação e de modificação do leite 
utilizados pela industria, fizeram baixar d'uma ma
neira notável os perigos do aleitamento artificial, 
fornecendo ás creanças um alimento privado de 
germens e de substancias toxicas e de uma compo
sição um tanto similhante ao leite de mulher, o úni
co bem supportado. 

Se porém estes processos vieram beneficiar 
muito o leite de animal, nem por isso o aleitamento 
artificial pelo leite esterilisado deixou de ser, de 
entre todas as causas directas de gastro-enterite, a 
que mais contribue ainda hoje para engrossar a ci
fra obituária infantil. 

E' que realmente a questão da alimentação da 
creança não implica só a natureza do alimento em
pregado, senão que em grande parte a forma porque 
elle é ministrado. 

O aleitamento artificial utilizando o biberon 
como meio de ministrar o leite, e nas condições or
dinárias, faz attenuar muito as vantagens que á pri
meira vista poderia esperar-se do emprego de um 
leite estéril exigindo uma somma de conhecimentos 
e de cuidados que a maior parte da gente não pos-
sue. 

De que serve na verdade lançar mão de um 
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alimento isento de germens, quando a maior parte 
da gente desconhece a existência d'estes, os peri^ 
gos que elles acarretam, a forma a mais simples de 
os evitar ou destruir? 

Quando não tenha havido para com o biberon 
os indispensáveis cuidados de limpeza, de pouco 
ou nada vale empregar um leite esterilisado pois 
que as parcellas de coalhos que tenham ficado adhé
rentes ás paredes do frasco ou da mammadeira serão 
em certos casos sufficientes para inquinar todo o 
leite que ulteriormente se venha a lançar no bibe
ron e provocar pela continuação uma irritação par
ticular da mucosa digestiva da creança. Mas não é 
ainda tudo. 

Quando o leite esterilisado haja de ser diluí
do com agua fervida, não só esta diluição pode 
tornar-se uma nova causa de inquinação, como deve 
obedecer a certas regras em conformidade com a 
edade e constituição da creança, o que evidente
mente não pode ser feito por qualquer. 

E' com effeito um leite muito rico em caseina 
ou uma quantidade que se faz ingerir á creança, 
que não está em relação com a sua capacidade di
gestiva, que determinam o apparecimento das diar
rheas tão frequentes nas creanças alimentadas por 
este processo. 

Cumpre notar de resto que entre nós o empre
go do leite esterilisado se acha quasi absolutamen
te limitado ás classes favorecidas, por quanto o seu 
preço relativamente elevado não permitte ás cias-
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ses necessitadas o fazer uso d'elle, a quem o seu 
pequeno salário mal chega muitas vezes para a 
compra de um leite de qualidade manifestamente 
má. 

As creanças que juntamente com o leite de vac-
ca são alimentadas ao seio (aleitamento mixto) não 
correm já os mesmos perigos que as que recebem 
como único alimento o leite de vacca. No aleita
mento mixto não só este ultimo entra na alimenta
ção em muito menor quantidade, o que já reduz as 
possibilidades de toxi-infecção intestinal, como ain
da a creança recebe conjunctamente leite de mulher 
que favorece por forma considerável a digestão do 
primeiro em virtude dos fermentos digestivos espe-
ciaes que este liquido contem e que a acção do ca
lor destruiu no leite de vacca. 

Em summa, o aleitamento mixto, posto que não 
attinja a mesma importância que o aleitamento ar
tificial como causa predisponente para as gastro-
enterites, acha-se em parte sujeito aos inconvef 
nientes que apontamos a este segundo processo de 
alimentação. 

2 
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Cabe por ultimo fallar do aleitamento natural 
(materno ou mercenário) em que só excepcional
mente se observa casos de gastro-enterite e esses 
mesmos não são directamente imputáveis ao pró
prio aleitamento. 

Aqui, de facto, as causas de inquinação e de al
teração quasi desappareceram por completo, porque 
o leite passa directamente do seio para a bocca da 
creança. 

Por outro lado, a composição do leite de mu
lher nas diversas phases do aleitamento é tal, que o 
leite é facilmente digerido pelo estômago e intesti
no da creança; a caseína, a manteiga, o assucar, os 
saes e os fermentos digestivos acham-se n'elle nas 
proporções e sob as formas que melhor conveem á 
capacidade digestiva e ás necessidades nutritivas 
da creança. Por esta forma, a digestão e a absor-
pção fazem-se de uma maneira rápida e completa, 
dando um minimum de resíduo alimentar, reduzin
do por conseguinte ao mínimo as fermentações in-
testinaes, consideráveis nas outras formas de aleita
mento. Não obstante esta adequação tão .perfeita da 
composição d'esté liquido á capacidade digestiva, 
observa-se, nas creanças sujeitas ao aleitamento 
natural, certas perturbações digestivas passageiras, 
attribuiveis, quer a uma alteração na sua composi
ção chimica (natural ou consecutiva a uma doença 
ou estado da ama), quer a faltas commettidas nas 
regras do aleitamento. 

E' por vezes um excesso de manteiga, como 
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nos dois casos observados por F. Guiraud em que 
esta substancia se elevava a 50,80 gr. e 59,10 gr. 
em vez de 35 gr. quantidade normal, coincidindo 
com um estado de saúde perfeita das amas; outras 
vezes, uma secreção muito abundante ou um leite 
muito condensado, a causa d'estas perturbações. 

O estado moral da ama, a menstruação, a gra
videz, o abuso das bebidas alcoólicas e de certos 
alimentos, as doenças diathesicas ou infecciosas, po
dem também influir sobre a quantidade ou a quali
dade da secreção láctea, provocando diarrheas mais 
ou menos graves. 

O que mais vezes, porém, se deve incriminar 
não é tal ou qual modificação trazida á secreção do 
leite por qualquer das causas que acima enumerá
mos, mas tão somente uma má direcção no aleita
mento, não poucas vezes em virtude de velhos pre
conceitos arreigados no espirito das amas, creando 
a super-alimentação por mammagens muito frequen
tes ou muito prolongadas, com todos os seus funes
tos resultados. 

Finalmente, os desvios de regime da mulher 
que aleita, a ingestão de substancias medicamento
sas, communicam ao leite certas propriedades que 
podem tornal-o nocivo para a creança. 

Resta-nos, por ultimo, mencionar dois factos 
muito vulgares e que adquirem uma grande impor
tância na etiologia das gastro-enterites: o apartar 
precoce, e os abusos commettidos na alimentação 
da creança. 

* 
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Quando a creança é sã e que a substituição do 
leite por outros alimentos se realiza por uma forma 
gradual e regular, o apartar pode fazer-se sem inci
dentes ao fim do seu 9." mez, as funcções diges
tivas estando então já bastante completas para uti
lizar esse novo regime alimentar. 

Se, porém, a creança é débil, se durante o seu 
aleitamento esteve sujeita a perturbações digestivas 
mais ou menos serias, emfim, se as suas funcções 
digestivas deixam a desejar, a creança não deve, 
sem que corra grande risco, ser apartada antes do 
15.° ao 18." mez. Quando mesmo tenha havido o 
máximo cuidado no apartar, estas creanças apre
sentam pela maior parte symptomas de dyspepsia 
(dyspepsia do apartar) que desapparecem em geral 
passados os primeiros tempos. 

Não são estes, porém, os princípios que vul
garmente se observam muito de preferencia entre 
as classes trabalhadoras. Aqui, as creanças, quer 
ou não sãs, apartam-as em geral muito antes do 
9.° mez, por vezes antes dos quatro mezes comple
tos, porque a isso as obriga a necessidade das 
mães de -procurarem no trabalho os meios para a 
sua existência. 

N'estas condições, as creanças soffrem então 
as terríveis consequências da ignorância dos mais 
elementares princípios que devem presidir á sua 
creação. 

Não é raro com effeito ver-se creanças de pou
cos mezes ainda, serem já alimentadas pela forma 
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a mais extravagante possível. A carne, a borôa, 
a batata, os legumes, as farinhas, as sopas de vi
nho, inclusivamente a aguardente, entram então por 
uma boa parte na sua alimentação, produzindo es
tragos que fatalmente conduzem a creança a uma 
morte mais ou menos próxima. 

CAUSAS DETERMINANTES 

Antes do concurso prestado ás sciencias medi
cas pelos conhecimentos da bacteriologia, attribuiu-
se um real valor aos diversos factores que acaba
mos de apontar na génese das gastro-enterites in
fantis. Hoje, posto que continue a prestar-se-lhes 
uma alta attenção, deixam de ser olhadas como 
verdadeiros agentes productores d'esta doença. 

A sua causa essencial é com effeito o mi
cróbio. 

Este pode ser extranho á cavidade gastro-in
testinal, ou viver ahi como saprophyta habitual. 
Segundo o caso, teremos infecção exogenea ou en-
dogenea. 

A questão de saber se, para a producção d'esta 
doença, concorrem indistinctamente quaesquer dos 
micróbios isolados das fezes das creanças d'ella 
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atacadas, ou se pelo contrario deve ser attribuida á 
acção de um só micróbio, especifico, tem sido mui
to debatido por diversos authores sem grandes re
sultados, comtudo. Porém os últimos trabalhos de 
Tissier tendem a confirmar esta ultima hypothèse. 
Vejamos então quaes os micróbios que se teem en
contrado nas fezes e qual o seu papel na pathoge-
nia d'estas infecções. Antes, porém, convém que 
estudemos a flora normal do tubo digestivo e a sua 
acção sobre os diversos alimentos da creança. 

Flora normal do tubo digestivo.—Após uma 
curta phase de asepsia, o tubo digestivo do recem-
nascido é rápida e progressivamente infectado pe
los micróbios do ar, da agua, do leite, etc., e por 
tal forma rápida que, segundo Escherich, o exame 
bacteriológico do meconium, recolhido três horas 
depois do nascimento, revela já a presença de va
rias espécies microbianas. 

Estas espécies microbianas, atravessando o tu
bo digestivo, vão-se localisando nos seus diversos 
segmentos conforme as suas qualidades de adapta
ção, pullulando umas, morrendo outras, por forma 
que ao fim de um certo tempo se acham constituí
das floras-typos, que persistem, com pequenas va
riantes, no estado normal e para a mesma forma ali
mentar. Dos vários segmentos do tubo digestivo, 
a bocca e o intestino são os mais povoados, e d'es-
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tes, o ultimo bem mais que o primeiro. Vejamos 
pois, quaes as espécies microbianas que constituem 
as três floras: boccal, gástrica e intestinal, variável 
segundo a forma de aleitamento, e qual a influen
cia que algumas d'ellas podem ter sobre os pheno-
menos digestivos. 

Flora boccal.—Actualmente ainda mal conheci
da, esta flora comporta segundo Sewkowicz, vinte 
e três espécies aeróbias e anaeróbias, pela maior 
parte saprophytas. Citaremos apenas as mais cons
tantes, que são: 

O pneumococco, nunca pathogeneo; o stre
ptococcus da saliva, de Veillon; o streptococcus ag
gregate albus, de Seitz, por vezes pathogeneo; o 
micrococcus candidans, de Fliigge; o Bac. acido
philus, de Moro, o mais abundante e também o 
mais constante; o Bac. fluorescens; o Bac. pseudo-
diphterico; o Bac. bifidus communis, de Tissier, 
etc. 

Flora estomacal.—O Bacterium coli commu
ne; o Bacterium lactis aerogenes, o Bacillus subti-
Hs e as espécies visinhas (tyrothrix granulattts, ba
cillus butyricus de Hiieppe) o B. lactis erythrogenes, 
o B. megaterium, o Spirillum rugula, um Lepto-
thrix, Staphylococcus aureus, a Sarcina ventriculi, 
oïdiums, leveduras e bolores, tal é a lista das es-



24 

pecies que mais vezes teem sido isoladas, mas que 
certamente está longe de ser completa. 

Flora intestinal.—Das três a melhor conheci
da, ella varia com a forma de aleitamento, simplifi-
ca-se e torna-se muito mais fixa nas creanças crea-
das ao seio, tornando-se pelo contrario complexa 
e variável nas creanças alimentadas com leite de 
vacca, o que está de harmonia com a constância de 
composição chimica do alimento no primeiro caso, 
com o inverso no segundo. 

Nas creanças alimentadas pelo primeiro pro
cesso, passada a primeira phase de asepsia, a ana
lyse das fezes revela a presença do Bact. coli com
mune, do Bac. putrificus coli, do Bac. perfringens, 
do Bac. bifidus communis, do enterococco ao lado 
de outros coccos e bacillos ainda mal conhecidos. 
Geralmente, ao fim do quarto dia depois do nasci
mento, se a creança não apresenta nenhuma pertur
bação, esta flora simplifica-se, e é então constituída 
quasi exclusivamente pelo Bac. bifidus, ao qual se 
juntam o Bact. coli, o Enterococco, o Bact. lactis 
aerogenes. Ao contrario do que succède no aleita
mento natural em que tudo é simples, as creanças 
sujeitas ao aleitamento artificial apresentam uma 
flora muito mais numerosa e sem caracter de fixi
dez. 

Além das espécies precedentes, encontra-se a 
mais o estreptococco d'Hirsch-Libmann, o B. acido-
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philus de Moro, o B. cxilis, o B. subtilis, o Tyro-
thrix tenuis, mais raramente Staphylococcus albus, 
o Proteus, o B. pyocianeus, as Sarcinas lutea e 
alba, etc. Nenhuma d'estas espécies apresenta pre
domínio sobre as demais. 

Todos estes germens vivem á custa das subs
tancias alimentares reziduaes (caseina, peptonas, 
lactose) fazendo-as passar por uma serie de muta
ções que as transformam em corpos cada vez mais 
simples. 

Assim, as bactérias proteolyticas (B. subtilis, 
B. pyocianeus, Proteus, Tyrothrix, etc.) atacam a 
caseina coagulando-a sem acidificar o meio, pepto-
nisando-a em seguida á custa d'um fermento solú
vel análogo á trypsina pancreática. 

São estas peptonas que vão servir de alimento 
á maior parte dos germens (B. coli, B. bifidus, B. 
lactis aerogenes, estreptococcos, etc.), que as trans
formam em indol, phenol, H-S,NrP e em produ-
ctos de putrefacção. 

A lactose é transformada em alcool ethylico, 
acido láctico, acético, fórmico, succinico, butyrico, 
valerico, carbónico, e hydrogenio. 
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Micróbios nas infecções gastro-intestinaes 

No estado hygido estes différentes micróbios vi
vem no intestino n'um perfeito estado de equilíbrio 
imprimindo o cunho de constância que se observa 
nas espécies que constituem a flora intestinal nor
mal. Se em virtude, porém, de quaesquer circums-
tancias sobrevem uma modificação ao meio de cul
tura intestinal, (differença de composição chimica 
do leite, modificação de secreções, etc.) este equilí
brio rompe-se, certas espécies pullulam mais facil
mente que outras, impedindo pelos seus productos 
de elaboração o desenvolvimento d'estas e favore
cendo a concorrência de novas espécies. E' aqui en
tão que surgem as difficuldades de saber a qual ou 
a quaes d'estas espécies novas se deve attribuir a 
causa das perturbações observadas. 

Os últimos trabalhos sobre o assumpto de H. 
Tissier conduzem a estudar separadamente os ca
sos de infecção intestinal nas creanças de peito e 
nas que são alimentadas artificialmente. Este author 
procedendo á analyse bacteriológica das fezes de 
creanças de seio no período de estado d'esta doen
ça, notou que em todos os casos a flora normal ti
nha soffrido uma modificação (modificação ãiar-
rheica habitual). 

O Bac. bifidus, que no estado normal consti
tuía por si só quasi toda a flora, tinha desapparecido 
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em todos estes casos, e, ao lado do Bact. coli e Este-
rococco, -vestígios da flora normal—novas espécies 
appareciam: Bac. perfringens, Bac. saccharobuty-
ricus de Klecki (variedade acética), Bac. m de Ro-
della, coccobacillus perfectens (H. Tissier), Staphy
lococcus parvulus (Veillon e Zuber). Segundo este 
mesmo author, o apparecimento d'estas espécies 
anormaes faz-se pela forma seguinte: 

A principio, quando não existe ainda diarrheia 
verdadeira, as dejecções teem um aspecto micros
cópico semelhante ao das fezes ordinárias. 

O Bac. Bifidus parece ainda formar por si só 
a flora intestinal. O Enterococco e o Bact. coli 
acham-se ainda disseminados nas preparações, mas 
no meio d'elles pode já ver-se uma bacteria anor
mal: grande bacillo de extremidades quadradas, 
apresentando uma dilatação n'uma das extremida
des, Bac. perfringens. Mais tarde, quando as ma
térias fecaes se tornam mais frequentes, mais liqui
das, produz-se uma ligeira modificação diarrhei-
ca; os cocco-bacillos e os diplococcos tornam-se 
mais numerosos, e o Bac. perfringens multiplica-se, 
perdendo a sua forma esporulada, como se o meio se 
lhe tornasse mais favorável. No período d'estado, 
quando as dejecções se tornaram muito abundan
tes, de côr amarello-acastanhadas e espumosas, a 
modificação diarrheica é intensa, o Bac. bifidus 
desapparece. 

Ao lado do Bac. perfringens, vê-se o Bac. Ill de 
Rodella e o coccobacillus perfaectens. Por vezes a 
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infecção intestinal é maior, encontrando-se então o 
Bac. saccharobutyricus e o staphycoccus parvulus. 

No período de declinação, estas espécies des-
apparecem successivamente: primeiro o Bac. saccha
robutyricus, em seguida o coccobacillos perfectens, 
o staphylococcus parvulus, e o Bac. m de Rodella. 
A reacção diarrheica attenua-se progressivamente. 
Nos últimos dias d'esté periodo, quando apenas 
existem alguns d'estes últimos bacillos e o Bac. 
perfringens, nota-se nas preparações algumas for
mas bifurcadas do Bac. bifidus. E' ordinariamente 
o annuncio da cura. 

Oito ou doze horas mais tarde, o aspecto ba
cteriano está completamente transformado. A flora 
intestinal retomou o typo normal e as fezes volta
ram ao que eram antes da doença. As espécies 
anormaes desappareceram. Comtudo, estas nem 
sempre se mostram todas. As que são constantes 
em todos os casos são o Bac. perfringens e o Bac. 
Ill de Rodella. 

São estas as razões que levam o author a sus
peitar que é uma d'estas duas bactérias a que des
empenha o principal papel na génese d'esta affecção. 
Ora, a ultima tem uma acção fermentativa muito 
fraca e um poder pathogeneo nullo, ao passo que 
a primeira é um fermento proteolytico mixto pode
roso e muito pathogeneo. Tissier procura então os 
effeitos produzidos no cão e no gato novos pelo 
Bac. perfringens. 

Esta bacteria comtudo apparece nas fezes d'es-
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tes animaes em estado normal, o que provavelmente 
determina um sistema de defeza do seu intestino 
capaz de neutralisar a acção nociva d'esta espécie. 
Antes de proceder ás experiências, o author procu
ra diminuir-lhes a resistência tirando-os á mãe para 
os alimentar a leite de vacca esterilisado. 

Eis como Tissier procedeu na sua experiência: 
«Alimentámos por esta forma (leite de vacca este
rilisado) duas ninhadas de gatos, uma de 10 dias 
e outra de 20 dias, depois tomamos um animal de 
cada uma d'estas ninhadas e fizemos-lhes ingerir 
uma cultura pura de Bac. perfringens de 24 horas 
e proveniente de uma diarrheia. Apenas o gato de 
10 dias emmagreceu rapidamente, apresentando eva
cuações fétidas frequentes, liquidas, amarello-esver-
deadas, espumosas e morreu 5 dias depois do 
principio dos accidentes. 

Sacrificamos o animal testemunha que não tinha 
apresentado nenhuma perturbação digestiva appa
rente, e semeiámos pela mesma forma o conteúdo 
intestinal dos dois animaes. 

Os Bac. perfringens existiam naturalmente nos 
dois casos, mas mais numerosos, mais virulentos e 
dotados de uma actividade fermentativa maior, no 
gato doente. Parece, pois, que a ingestão d'esta ba
cteria foi a causa, pelo menos d'uma parte, dos 
accidentes observados.» (Tissier, Annales de l'Ins
titut Pasteur). 

O próprio author convém que esta experiência 
não é absolutamente demonstrativa e que seria ne-
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cessario repetil-a com um animal que não possuísse 
esta bacteria no estado habitual, ou, melhor ainda, 
se fosse possível, reproduzil-a n'uma creança de 
peito que tivesse sido sempre sã. Tissier apresenta 
porém uma observação que tem todo o valor d'uma 
experiência: «M.me R.. . . ammamentava sua filha 
de 3 mezes e 26 dias de idade, sempre sã, que tí
nhamos seguido desde o nascimento e de quem tí
nhamos examinado as fezes até então absolutamen
te normaes, não contendo por conseguinte o Bac. 
perfringens. 

M.me R é instada por uma das suas amigas 
para que dê o seio, 2 vezes por dia, a uma crean
ça atacada de gastro-enterite. M.ino R.. . . presta-se 
a isso da melhor vontade, continuando a amma-
mentar a sua filha. Oito dias mais tarde, esta ulti
ma apresenta as mesmas perturbações digestivas, 
uma diarrheia do mesmo typo, contendo as mes
mas espécies que a creança doente (Bac. perfrin
gens, Bac. ni de Rodella). O contagio fez-se pelo 
mammilo. 

Esta observação prova pois que a doença é 
transmissível d'uma creança para outra; demonstra 
todo o seu caracter infeccioso:—só se manifestou 
quando o Bac. perfringens appareceu nas dejec
ções. 

Por esta e outras observações do mesmo géne
ro, o author é levado ás seguintes conclusões: que 
a doença possue um caracter nitidamente infeccio
so; que é transmissível de creança para creança 
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por via boccal; que é constante a presença do Bac. 
perfringens nas fezes pathologicas; que as pertur
bações digestivas apparecem desde que esta bacte
ria começa a pullular no intestino, prolongando-se 
emquanto ella ahi se encontra, desapparecendo 
quando esta desapparece; que a causa determinante 
d'esta affecção é, por conseguinte, o Bac. perfrin
gens. Este modo de vêr é confirmado pelas obser
vações de Klein e Andrewes n'este sentido. 

Nas creanças sujeitas ao aleitamento artificial 
a flora pathologica torna-se muito mais complexa 
que no caso anterior; muitas das espécies isoladas 
são nitidamente pathogeneas, outras, saprophytas 
habituaes do intestino, adquirem em alguns casos 
um certo grau de virulência, d'onde a multiplicida
de de espécies apontadas por diversos authores, 
como causa determinante da affecção que nos oc
cupa. 

A lista de germens que teem sido encontrados 
nas fezes pathologicas é enorme, o que está de 
perfeito acordo com as numerosas causas que po
dem inquinar o alimento d'estas creanças. Citaremos 
apenas os principaes começando pelos que são ha
bituaes ao intestino: Colibacillus, Bact. lactis aero-
genes, Bac. lacticus, Bac. acidophilus, Bac. exilis, 
Tyrothrix tenuis e Bac. mesentericus vulgatus, 
Streptococcos, Bac. perfringens, Bac. piocyaneus, 
Bac. branco liquefaciente, Staphylococos, etc. etc. 
Muitas d'estas espécies teem sido incriminadas in
devidamente, algumas vezes pelo simples facto de 
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terem sido encontradas em maior ou menor abun
dância nas dejecções observadas. 

Faltam aqui as observações completas que 
determinam o verdadeiro papel que cabe a estas 
diferentes espécies no mechanismo das toxi-infec-
ções intestinaes. 



PROPHYLAXIA 

Pelos dados estatísticos obtidos para a cidade 
do Porto com os censos do periodo quinquenal de 
1896-1900, chega-se á seguinte conclusão: 

De 1000 creanças que nascem annualmente, 
morrem de 0 a 1 anno 231,2, sendo: 

69,2 por gastro-enterite; 
29,1 de bronchite; 
2,8 de sarampo; 
4,3 de variola; 

12,1 de meningite; 
0,2 de febre tpphoide; 
1,7 de diphteria; 
2.7 de coqueluche; 
5.8 de pneumonia; 
5,5 de outras doenças do apparelho respiratório; 

3 
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3,2 de tuberculose pulmonar; 
2,1 de outras tuberculoses; 
0,9 de escrofulose; 
5,0 de doenças do apparelho digestivo (menos gastro-

entérite); 
7,6 de doenças do spstema nervoso; 

45,8 de doenças de nascença; 
24,2 ignoradas. 

Como se vê, pois, é a gastro-enterite, d'entre 
todas as doenças, a que mais contribue para avolu
mar a cifra da lethalidade infantil. 

Convém ainda notar, que as creanças apparente-
mente curadas, ficam sempre com as suas funcções 
digestivas mais ou menos compromettidas, pelo que 
a sua nutrição se faz deficientemente, tornando-as 
assim de uma grande susceptibilidade para qual
quer outra doença. 

E comtudo, como diz Terrien, nenhuma doen
ça mereceria melhor do que esta o nome de doen
ça evitável. 

Bastaria para a evitar, e algumas vezes curar, 
fazer um bocado de hygiene. 

Como vimos, quando tratamos da etiologia 
d'esta doença, é o aleitamento artificial a sua causa 
predisponente directa mais importante. 

Segundo o Prof. Charles, de Liège, e M. Lam-
binon, com o aleitamento mixto morrem 10 vezes 
mais creanças do que com o aleitamento natural, e 
25 vezes mais com o aleitamento artificial. 

E', pois, combatendo por todos os meios ao 
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alcance, o aleitamento pelo biberon em prol do 
aleitamento ao seio, que se conseguirá fazer bai
xar a enorme mortalidade infantil, de que é causa 
primaria a gastro-enterite. Cremos bem que não 
será coisa fácil fazer aceitar o clássico e são prin
cipio de que toda a creança tem direito ao seio de 
sua mãe. 

No emtanto, em todas as partes onde se tem 
tentado a rehabilitação do aleitamento natural não 
tem sido em vão; bem pelo contrario essa ten
tativa tem fructificado por uma forma apreciável. 
Esta, como de resto tantas outras doenças, urge so
bretudo combatel-as pela educação. Foi o que rea-
lisou Budin pela primeira vez em França em 1892, 
com a sua consulta de creanças na Charité. 

Esta elevada concepção de Budin encontrou fa
cilmente echo no espirito de alguns medicos que o 
imitaram e, com tal resultado, que hoje aquelle paiz 
possue já um grande numero de Consultas de crean
ças, espalhadas por toda a parte, luctando-se assim 
abertamente contra o aleitamento artificial. 

Os números seguintes mostram bem a impor
tância d'esté meio de propaganda: 

De março de 1898 a janeiro de 1904, na con
sulta de Budin, uma só creança morre de diarrheia, 
quando a mortalidade de Paris era 69 por 1000. 

Maygrier, na Charité, durante seis annos, de 
800 creanças morrem-lhe 18, das quaes só uma por 
gastro-enterite. 

Em Saint-Pol-sur-Mer de 1000 creanças nasci-
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das, morriam 288, de zero a um anno. Um anno de
pois do funccionamento da Consulta, creada por 
Ausset, em 1902, a mortalidade das creanças de 
zero a um anno, de toda a cidade, cae a 209 por 
1000, e em 1904 a 151. 

Em Varengeville-sur-Mer, com a consulta de 
Ponpault, a mortalidade infantil de zero a um an
no, baixa, de 1904-1905, de 145 a 77 por 1000. 

Em Madrid, em 1904, Ulecia y Cardona inau
gura uma consulta de creanças e faz espalhar 
profusamente 60.000 exemplares de um abcedario 
para as mães. No praso de um anno a mortalidade 
das creanças de Madrid, de zero a um anno, é 
de 510 menor que nos annos precedentes. Como 
se vê os exemplos são abundantíssimos e bem fri
santes. 

, Uma grande difficuldade se levanta na pra
tica do aleitamento materno entre as classes tra
balhadoras: o trabalho das mães fora de casa. 
Para a remover bastaria que todos os industriaes 
seguissem o exemplo d'alguns seus collegas, que 
permittem que as operarias mães, deixem o traba
lho durante o dia para amamentarem os seus filhos, 
gratificando até as que aleitam ao seio! 

Não é comtudo para crer que semelhante pro
cedimento se veja generalisar, nos tempos mais che
gados, pelo menos. A fundação de creches junto 
dos meios mais industriaes, onde as creanças de to
das as idades na ausência das mães ficassem entre
gues aos cuidados de um pessoal idóneo e sob a 
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vigilância medica diária, asseguraria o bom êxito 
da propaganda salutar iniciada na Consulta de 
creanças, cuja falta nos parece insubstituível. 

De facto para que o aleitamento natural produ
za todos os seus bellos effeitos, torna-se indispen
sável instruir as mães sobre as regras que devem 
presidir á sua pratica: sobre o numero de vezes 
que a creança deve ser posta ao seio, sobre a quan
tidade de leite, (variáveis com a idade e o peso da 
creança); sobre os cuidados a tomar com a alimen
tação da mãe, sobre a sua hygiene geral, etc. 

Nos primeiros três mezes a creança não deve 
mamar com um intervallo inferior a duas horas e 
meia, ou sejam oito vezes em 24 horas, sendo 7 de 
dia (das 6 ás 9) e uma de noute. Passados os três 
primeiros mezes bastará que receba o seio de três 
em três horas, ou sete vezes nas 24 horas: seis du
rante o dia e uma á noute. O tempo que a creança 
leva em mamar não deve exceder, (salvo nos pri
meiros dias quando a sucção é ainda bastante fra
ca, ou nos casos de insufficiencia na quantidade de 
leite), dez a quinze minutos. 

A quantidade de leite que a creança deve inge
rir não está sugeita a uma regra absoluta, varia ne
cessariamente com a qualidade do leite. 

O único processo seguro por onde se poderá 
avaliar se a creança recebe a quantidade de leite 
que necessita, é o das pesagens methodicas. 

Poder-se-á porém, por um calculo muito sim
ples devido a Terrien, avaliar approximadamente 
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esta quantidade tomando por ponto de referencia o 
peso ou a idade da creança. 

Tomando esta ultima para base, a creança de
verá ingerir do 2." ao 7.° dia inclusive, por cada 
vez que é posta ao seio, tantas vezes 10 grammas 
de leite, quantos os dias que conte de idade, isto 
é, 10 gr. por refeição e por dia de idade. A quan
tidade correspondente ao 7.° dia, 560 gr., fica quasi 
fixa até ao fim do 1.° mez. 

Do 2." ao 5.° mez cada refeição augmentará de 
10 gr. por cada mez de idade. Depois do 6.° mez 
a quantidade de leite augmenta muito pouco. 

Tomando agora para ponto de referencia o 
peso da creança, avalia-se a quantidade de leite 
que ella deve tomar a cada refeição, multiplicando 
por 2, os dois primeiros algarismos do seu peso; se 
a creança pesa mais de 6.000 gr. receberá oito ve
zes esta quantidade; se pesa menos de 6.000 gr. 
recebel'a-á apenas sete vezes. Os números obtidos 
por este processo afastam-se pouco dos que apre
sentam Marfan, Bouchaud e Perret. 

A mulher que amamenta, necessita, para forne
cer um leite de boa qualidade, de uma alimentação 
forte, mas não excessiva. Fr. Simon e Decaisne 
mostraram que um excesso de albumina na alimen
tação da ama, augmenta a quantidade total de leite, 
a sua riqueza em princípios nutritivos, especialmen
te em gordura, e lactose. 

Um excesso de gordura ou de hydratos de 
carbono, só augmentam a quantidade de manteiga 
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no leite quando são dados juntamente com um ex
cesso de albumina. 

Uma ração rica em albuminóides e em hidra
tos de carbono, composta sobretudo de pão, carne, 
peixe, legumes seccos e amylaceos, corpos gor
dos, leite, queijos não fermentados, fructos madu
ros ou cozidos, vinho diluído, etc., é portanto fa
vorável á producção do leite. 

A caça, os crustáceos, o marisco, os queijos 
fermentados, certos legumes (alho, cebola, etc.) as 
especiarias, bem como as bebidas alcoólicas, o chá 
e o café fortes, não devem ser permittidos. 

Convirá também que a mulher faça uma vida 
regular e socegada, trabalhando moderadamente 
sem se fatigar, o que faria alterar a composição 
chimica do leite. Evitar-se-lhe-á também toda a 
emoção forte. E' indispensável emfim que a mulher 
tome uns certos cuidados de aceio, limpando cui
dadosamente o seio e os lábios da creança, antes e 
depois de cada amamentação, com agua bórica, ou 
agua simplesmente fervida. 

Nem sempre porém a amamentação é realisa-
vel. Casos ha em que por virtude de circumstancias 
especiaes relativas á mãe ou á creança, será neces
sário contemporisar com o aleitamento artificial ou 
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mixto. N'estes casos, em verdade, relativamente 
raros, as creanças tornam-se objecto de cuidados 
muito particulares. As toxi-infecções pelo uso de 
um leite não esterilisado ou de um biberon mal 
asepsiado, a super-alimentação, são perigos que a 
creança corre constantemente, e que se torna neces
sário remover. 

O beneficio prestado pelas Consultas de crean
ças, redobra n'estes casos de importância, instruin
do as mães d'estes perigos e da maneira de os evi
tar. 

O leite de vacca puro, não convém em geral ás 
creanças pela sua riqueza em caseina, o que o torna 
de uma digestão difficil. Também a maior parte 
dos authores aconselham a sua diluição. Marfan 
recommenda o processo seguinte: durante os cinco 
ou seis primeiros dias, dá leite diluído de metade 
de agua fervida assucarada a 10 por 100; ao terço 
nos três ou quatro primeiros mezes; ao quarto du
rante o quarto mez. 

Terrien applica com successo uma regra diffé
rente e que apresenta a vantagem de ser mais sim
ples: lança em cada biberon 20 a 25 gr. d'agua 
fervida e junta-lhe a quantidade de leite necessá
ria para completar a dose, á qual a creança tem 
direito. A diluição, aqui, vae diminuindo gradual
mente á medida que a creança se vae tornando 
mais apta a receber uma maior quantidade de leite. 

Apesar d'estas diluições, o leite de vacca con
tem sempre um excesso de caseina, pelo que i 
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mal tolerado pelas creanças, durante os primeiros 
dias, tornando-se necessário dal-o em quantidade 
menor e com maiores intervallos que com o leite 
de mulher. Desde o segundo dia, a creança tomará 
um biberon de três em três horas, sejam sete du
rante as 24 horas. 

Quanto á quantidade de leite, aqui como no 
aleitamento natural, só pode ser determinada com 
precisão pelo exame da curva dos pesos. Poder-
se-á comtudo calcular com uma approximação bas
tante justa esta quantidade pelo mesmo processo 
que deixamos mencionado para o aleitamento natu
ral, apenas com uma pequena modificação. A crean
ça tomará então por biberon, do 2.° ao 7.° dia, 
tantas vezes 5 grammas (em vez de 10) quantos os 
dias de edade. 

Nos últimos dias do mez a quantidade augmen
ta rapidamente, de forma a obter com sete refeições 
a mesma quantidade que no aleitamento ao seio. 

Nos mezes seguintes a quantidade para cada 
biberon augmentará de 15 grammas por cada mez 
de edade. Do sexto mez em deante a quantidade 
de leite conserva-se quasi constante até ao fim do 
aleitamento. 

Se agora quizermos avaliar a quantidade de 
leite, para cada biberon, pelo peso da creança, mul-
tiplicar-se-á por 2, os dois primeiros algarismos 
d'esté peso e ao producto juntar-se-á 1 /s d'esta quan
tidade assim obtida, se a creança pesa menos de 
6.000 gr. e 1 G se pesa mais. 
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O conhecimento d'esta regra e a sua obser
vância exerceria uma influencia notável sobre a di
minuição dos casos de gastro-enterite, evitando que 
á creança fosse dada uma alimentação superior em 
quantidade á que comporta a sua pequena capacida
de digestiva, em consequência não raras vezes do 
funesto principio de tapar a bocca ás creanças que 
choram, dando-lhes o seio ou o biberon. 

Não bastará todavia que se observem estas 
simples regras na pratica do aleitamento pelo bibe
ron, para que se colloque a creança ao abrigo das 
suas tão funestas consequências. Ha que attender 
particularmente á natureza do leite de que se faz 
uso. 

Dada a facilidade de corrupção do leite de 
animal pelos diversos agentes bacterianos e a sua 
rápida pullulação dever-se-á banir por absoluto o 
emprego do leite cru, que seria evidentemente o 
melhor se fosse possível colhel-o asepticamente. E' 
necessário fornecer á creança um leite privado de 
germens e dos seus productos de elaboração. 

O leite simplesmente fervido satisfará então a 
estas condições? Já vimos que a temperatura de 
ebulição de leite (101° c.) era insufficiente para des
truir os esporos dos fermentos da caseina. 

Por outro lado a ebulição, quando feita só de
pois de decorridas algumas horas sobre a colheita 
do leite, não evitará que este tenha adquirido certas 
propriedades nocivas, em virtude dos variados phe-
nomenos de nutrição da sua flora. 
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O leite fervido será, considerado debaixo d'es
té duplo ponto de vista, sempre um máo alimento 
para creanças, a menos que se possa obter o leite 
recentemente mungido, como no campo, e que se 
proceda logo em seguida á sua ebulição. Salvo es
ta condição e quando o aleitamento ao seio fôr 
completamente impossível, deverá sempre aconse-
lhar-se o leite esterilisado industrialmente, que, por 
ter soffrido a acção prolongada de uma temperatu
ra superior á da sua ebulição, logo depois de mun
gido, é perfeitamente isento de germens e de pro-
ductos de fermentação. 

A esterilisação caseira do leite no apparelho 
Soxhlet-Gentile apresenta os mesmos inconvenien
tes que apontámos á ebulição, pelo que este pro
cesso só deverá ser aproveitado nas condições 
d'aquelle outro. 

E' pois fora de duvida, que o leite esterilisado 
industrialmente constitue um auxiliar valioso da hy
giene infantil. Comtudo entre nós o seu preço re
lativamente elevado obsta a que elle seja utilizado 
por aquelles que maior necessidade teem do seu 
auxilio, como são as classes trabalhadoras. Em 
França, certas instituições de iniciativa particular ou 
subsidiadas pelo Estado obviam a este defeito for
necendo gratuitamente leite esterilisado de excel
lente qualidade, que é distribuído pelo medico ás 
creanças que assistem ás suas consultas. 

Da necessidade de crear em volta da creança 
uns certos cuidados de aceio, ella é por si tão evi-
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dente que não merece encarecel-a. De resto, este 
aceio só é compatível com uma habitação hygienica 
onde o sol e o ar tenham livre entrada, onde a agua 
tenha uma larga utilisação. 

Certamente, que não será nas actuaes habita
ções das nossas.classes necessitadas, n'essas cha
madas ilhas, nem nas actuaes condições de vida 
d'essas classes, que alguém poderá pretender que 
sejam postos em pratica estes tão rudimentares prin
cípios de hygiene. 



TRATAMENTO 

Com os modernos conhecimentos sobre a etio
logia das infecções gastro-intestinaes, uma nova 
direcção se operou nos princípios que serviam de 
base á antiga therapeutica. Os antisepticos intesti-
naes, os purgantes, as lavagens do tubo digestivo, 
e outros tantos meios empregados com o fim prin
cipal de realisarem uma antisepsia intestinal, longe 
de satisfazerem á indicação que se tinha em vista, 
são hoje considerados antes como prejudiciaes á 
defeza natural do intestino, do que como meios 
adjuvantes. 

Nas infecções gastro-intestinaes, a flora intes
tinal encerra ao lado d'uma ou mais espécies patho-
geneas, na maior parte fermentos proteolyticos, ou
tras cuja presença é constante no estado hygido e 
que atacando os assucares desenvolvem uma acidez 
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que impede o desenvolvimento dos fermentos pro-
teolyticos de acidez—limite muito fraca. E' sob a 
influencia de uma modificação no estado chimico 
do conteúdo intestinal, que esta flora impeditiva 
deixa de desenvolver-se, permittindo a pullulação 
das bactérias proteolyticas, cujos productos de fer
mentação, além de concorrerem para a intoxicação 
do organismo, collocam a mucosa intestinal em con
dições de maior receptibilidade. Se a flora intesti
nal é nitidamente impeditiva, oppõe-se á infecção, 
produzindo em meio assucarado, uma acidez limi
te superior á das espécies anormaes e absorvendo 
as proteoses indispensáveis ao seu desenvolvi
mento. 

Pelo contrario, se o conteúdo intestinal vem a 
empobrecer-se em substancias hydrocarbonadas, os 
micróbios acidificantes não podendo elevar a aci
dez do meio acima do limite de acidez das bacté
rias proteolyticas, estas desenvolver-se-ão rapida
mente segregando substancias impróprias á vida 
das espécies normaes. 

E' esta a opinião de Tissier, Winternitz, Le-
sage e outros, confirmada pelos trabalhos de Tis
sier, Bienenstock e Hirschler. 

Assim o intestino contem na sua flora patho-
genea, elementos de defeza contra as toxi-infec-
ções, que convém não só poupar pelos meios the-
rapeuticos empregados, mas ainda favorecer a sua 
acção benéfica. 

Todos os meios pois empregados com o pre-
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tenso fim de realizar uma antisepsia intestinal, eli
minando indistinctamente e incompletamenre estas 
différentes espécies microbianas, irão prejudicar a 
defeza natural do intestino, augmentando ao mesmo 
tempo o estado de irritação da mucosa intestinal. 

Transformar a flora intestinal pathogenea, 
n'uma outra inoffensiva para o organismo, favore
cendo a pullulação das espécies impeditivas, tal 
será a principal indicação no tratamento d'esta 
doença. 

Em presença pois d'uma creança que manifeste 
symptomas mais ou menos graves de gastro-enteri-
te, dever-se-á, pelo que fica exposto, substituir o 
leite por um alimento conveniente—o caldo de le
gumes de Méry addicionado de farinha d'arroz. 

O caldo de Méry prepara-se fazendo ferver 
durante quatro horas em um litro de agua: 

Cenouras . . . . / . „. 
Batatas , aa 60 grammas 
Nabos i 
Ervilhas ou feijões, ãa 25 » 

seccos . . . . 

Ao fim d'esté tempo filtra-se atravez de um 
tecido fino e perfaz-se o volume primitivo de um 
litro com agua fervida. A este volume de caldo 
junta-se então cinco grammas de chloreto de sódio. 
Obtem-se assim um decocto de côr amarellada, li
geiramente turvo e de um sabor muito agradável, 
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facilmente aceite pelas creanças, mas cujo valor 
nutritivo é quasi nullo. 

E' com este liquido que se prepara o creme de 
farinha de arroz, diluindo primeiramente a farinha 
(uma colher de café para 100 cent, cúbicos de cal
do) em um pouco de caldo frio, tendo o cuidado de 
esmagar todas as agglutinações que possam produ-
zir-se, afim de obter uma mistura perfeitamente ho^ 
mogenea; em seguida junta-se gradualmente o cal
do quente, e faz-se ferver durante quinze minutos 
approximadamente. 

O creme assim preparado, sendo perfeitamente 
liquido, é susceptível de ser administrado em bibe
ron, o que torna extremamente simples o seu em
prego, dando-se nas mesmas doses que o leite de 
vacca, isto é, um biberon de três em três horas. 
A quantidade a lançar em cada biberon varia natu
ralmente com a edade da creança e é regulada pe
las mesmas regras que apontamos para o aleita
mento artificial. 

Para que o caldo de legumes produza todos 
os seus bellos resultados, ha conveniência em pre-
paral-o duas ou mais vezes por dia, muito especial
mente durante os mezes de calor. 

Esta therapeutica, posto que apresente vanta
gens incontestáveis, soffreu a principio violentos 
ataques da parte de certos authores. 

Comby insurgindo-se contra o emprego de de-
coctos de feculentos, como meio therapeutico es
crevia: 
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«Preconisar hoje os decoctos de fécula e seu 
uso prematuro, é ir contra o progresso, é empre-
hender uma campanha que a sustentar-se traria 
comsigo os resultados mais funestos. 

Os decoctos de féculas expõem as creanças á 
diarrheia e ás gastro-enterites.» 

E não obstante é Comb? quem hoje vem acon
selhar, como alimento das creanças que não po
dem tolerar o leite em virtude de perturbações di
gestivas, mais ou menos graves, o decocto vegetal 
seguinte: 

Trigo . . . 
Cevada . . 
Milho triturado 
Feijões seccos 
Ervilhas seccas 
Lentilhas . . 

' ãâ 30 gr. 
ou 1 colher 
de sopa 

Ferver em três litros de agua durante três ho
ras, e ao fim juntar 20 gr. de chloreto de sódio. 

Actualmente a observação clinica não permitte 
já duvidas sobre a efficacia d'esta therapeutica, bem 
como sobre as vantagens que ella apresenta sobre 
os demais tratamentos. 

Sob a acção d'esté regime dietético em pou
cos dias as fezes tornam-se menos abundantes, me
nos liquidas; perdem o seu caracter espumoso e de 
esverdeadas que eram tornam-se amarellas e de 
uma consistência pastosa. 
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Os outros symptomas digestivos não tardam a 
modificar-se também. A lingua torna-se menos 
branca, os vómitos e as regorgitações desappare-
cem. 

A creança adquire rapidamente um augmente 
considerável de peso que, dada a fraca quantidade 
de creme de arroz absorvido, só pode ser explica
do pela rehydratação dos tecidos devida á retenção 
do chloreto de sódio ingerido com o caldo de le
gumes, que contem 5 gr. d'esté sal por litro, ao 
passo que o leite apenas encerra 1,70 gr. 

Dá-se aqui um phenomeno análogo ao que se 
observa nos cardíacos e nos brighticos, isto é, um 
edema intersticial por accumulação dos chloretos al
calinos nos tecidos. 

O caldo de legumes constitue pois um meio 
seguro de combater a deshydratação dos tecidos 
que sobrevem tão rapidamente nas formas graves, 
choleriformes, das gastro-enterites. Succède porém 
ás vezes que esta rehydratação ultrapassando cer
tos limites dá logar a apparição de edemas nas ex
tremidades dos membros. 

Em similhantes casos bastará supprimir ou sim
plesmente diminuir a quantidade de chloreto de só
dio no caldo, para que esses edemas desappareçam 
rapidamente. 

Convém notar que, apezar do augmente de 
peso que se observa em todos os casos, este regi
me em virtude do seu fraco valor alimentar não 
pode ser prolongado para além de dez dias, sem 
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graves consequências para a creança. Na maior 
parte dos casos, porém, este praso será sufficiente-
mente amplo para que o organismo tenha tempo 
de triumphar da infecção intestinal. 

Chegado que seja este estado tratar-se-á então 
de realimentar a creança, operação esta delicadíssi
ma e que constituiu durante muito tempo um dos 
principaes escolhos da dieta hydrica absoluta. 

Esta, não podendo ser prolongada para além 
de 36-48 horas, não deixava á flora intestinal patho-
genea o tempo necessário para realizar a sua modi
ficação habitual, pelo que, com a volta a uma ali
mentação azotada, os phenomenos toxi-infecciosos 
reappareciam com uma intensidade assustadora que 
não raras vezes levavam á morte. 

Com a dieta de feculentos pelo caldo de legu
mes a possibilidade de uma recahida com a volta 
ao regime lácteo não é já para receiar desde que 
tenha havido o cuidado de esperar que as fezes 
retomem os seus caracteres normaes, e que o es
tado geral, e os outros symptomas digestivos appa-
rentem um melhor aspecto clinico; desde que em-
fim, na passagem do regimen transitório para o 
regimen habitual, se proceda com uma certa regu
laridade. 

Dar-se-á então á creança leite esterilisado, di
luído de metade com caldo de legumes, augmen-
tando progressivamente a quantidade de leite, pres
tes comtudo a augmentar a percentagem de caldo 

* 
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desde que a creança manifeste o menor signal de 
intolerância. 

Os feculentos assim addicionados ao leite, im
pedindo as putrefacções das matérias azotadas do 
intestino, constituem um verdadeiro alimento de 
poupança para estas mesmas substancias que d'esta 
forma serão assimiladas em maior quantidade. 

Se a creança é alimentada ao seio, far-se-á 
mammar a principio duas a três vezes por dia com 
intervallos bastante afastados, elevando successiva-
mente o numero de mammagens em substituição de 
egual numero de biberons de caldo. Com o fim 
d'auxiliar a digestão do leite, certos authores acon
selham recorrer, n'este período da doença, a certos 
medicamentos: bicarbonato de soda, agua de cal, 
pepsina, dados cinco a dez minutos antes das re
feições. 

Succède porém ás vezes que, apesar d'estas 
diluições e do emprego d'estes medicamentos, exis
ta uma absoluta negação em digerir o leite. N'estes 
casos, que se observam de preferencia nas formas 
chronicas ou récidivantes das gastro-enterites, po-
der-se-á recorrer ao emprego do babeurre alimento 
de grande valor nutritivo, e de uma fácil digestão, 
e cujos benéficos resultados são attestados por um 
grande numero de authores como Baginski, Heu-
bner, Shlossmann, Méry, Jacobson e outros. 

O babeurre, vulgarmente chamado soro de 
manteiga, é a parte liquida que se obtém na fabri-
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cação da manteiga. E' um liquido acido de cor 
amarellada tendo em suspensão grumos de caseina. 

O babeurre é administrado á creança sob a 
forma de uma papa ténue, que se prepara, diluindo 
em um litro d'esté liquido 10 a 12 grammas (uma 
colher de sopa) de farinha d'arroz, trigo, ou arrow
root, e levando lentamente a mistura á ebulição, por 
forma que esta se produza só ao cabo de 25 minu
tos. A esta papa junta-se então 70 a 90 grammas 
d'assucar. 

Assim preparado o babeurre é um alimento 
muito rico em acido láctico, pobre em gordura, 
mas em compensação relativamente carregado de 
assucar e amido. 

A administração d'esté alimento faz-se appro-
ximadamente segundo as mesmas regras que as 
do aleitamento artificial. Dar-se-á em geral um bi
beron todas as três horas durante o dia, e um só 
pela noute (sete vezes em 24 horas). A edade da 
creança, o seu peso, o estado das suas vias diges
tivas indicarão qual a quantidade que se deverá 
dar por cada biberon. 

Convém ainda aqui que, nas passagens d'esté 
regimen para o regimen lácteo, se proceda com 
certa regularidade, misturando o leite com o ba
beurre, e augmentando por conseguinte a quantida
de de leite. 

Muito recentemente H. Tissier, baseando-se nas 
suas observações e experiências, aconselha, como 
auxiliar da acção dos feculentos na eliminação das 
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espécies microbianas do intestino, a administração 
de uma cultura pura de Bac. acidiparalactici, tendo 
permanecido na estufa durante cinco a seis dias, á 
temperatura de 37" C. 

Esta bacteria, que é absolutamente inoffensiva 
para o organismo, possue a propriedade de dar ori
gem, em meios hydrocarbonados, a uma acidez tal 
que impossibilite o desenvolvimento das espécies 
pathogenicas. 

Ao lado do tratamento geral pela dieta de fe
culentos, haverá por vezes necessidade de recor
rer á medicação ordinária para combater um outro 
symptoma mais predominante. Assim uma tempe
ratura elevada, um estado de convulsões, reclama 
uma balneação tépida (35"); se pelo contrario ha 
hypothermia com tendência ao collapso lançar-se-á 
mão dos banhos quentes (38") sinapisados, envol
vendo a creança por forma a evitar toda a perda de 
calor. 

Contra as cólicas intestinaes luctar-se-á pela 
applicação de cataplasmas ou de compressas quen
tes, pelas uncções de pomada de belladona, ou de 
óleo de meimendro. 



55 

Concluindo. Theoricamente o tratamento dieté
tico das gastro-enterites pelo emprego dos feculen
tos, satisfaz plenamente á indicação que atraz dei
xamos apontada. 

Praticamente este tratamento, d'uma applicação 
extremamente simples, tem provado o seu excellen
te resultado na cura d'estas affecções, como mostram 
as numerosas observações de muitos medicos que 
se especialisaram n'este ramo de pathologia infan
til, entre os quaes Tissier, Méry e Lesage. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—Morphologicamente, a cornea não é mais que 
a pe>11e que recobre a parte anterior do globo ocular. 

Physiologia.—O phenomeno menstrual tem a mesma si
gnificação que as hemorragias nos partos abortivos. 

Pathologia geral.—Seria para tentar a applicação dos mo
dernos processos de coloração dos protozoários na pesquiza 
do agente etiológico da variola. 

Anatomia pathologica.—As lesões anatomo-pathologicas 
constituem o meio mais seguro de verificar a exactidão d'uma 
hypothèse pathogenea. 

Materia medica.—A sucção exercida pelos lábios da 
creança sobre o mammilo vale por todas as substancias gala-
ctagogas. 

Pathologia externa.—A applicação prolongada de gelo 
sobre o ventre após as intervenções abdominaes, como fim 
preventivo contra as péritonites, offerece seus inconvenien
tes. 

Pathologia interna.—E' indispensável um conhecimento 
exacto das variadas formas de diphteria, para que possamos 
regularisar a quantidade de soro a empregar. 

Operações.—Em casos de carcinoma do seio, o ideal 
consistiria na ablação da pelle e dos músculos peitoraes. 

Partos.—A reapparição dos caracteres colostraes no 
leite indica uma involução na secreção láctea da mulher. 

Hygiene.—Os conhecimentos que se possue sobre a ba
cteriologia da meningite cerebro-espinal não permittem esta
belecer as regras para uma prophplaxia efficaz. 

Medicina legal.—Só a sociedade é responsável de um 
grande numero de abortos criminosos. 

"Visto, Pode imprimir-se, 
O DIRECTO», 

Alfredo Magalhães. Moraes Caldas. 


	DEDICATÓRIAS
	ETIOLOGIA E PATHOGENIA
	CAUSAS PREDISPONENTES
	Predisposições individuaes
	Predisposições relativas ao meio
	Papel da alimentação

	CAUSAS DETERMINANTES
	Microbios nas infecções gastro-intestinaes


	PROPHYLAXIA
	TRATAMENTO
	PROPOSIÇÕES

