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0 assunto “gravidez e s%lis” já está tão esclarecido e tão incontestbvel 
6 a influência que a lues exerce sobre a gesta@io, que o estudo dêsse 
tema já deve fazer parte das nopões mais indispensáveis de higiene geral. 

Compreende-se assim que a sífXs constitue um fiagelo à forma@0 
da sociedade, devendo ser encarada dêsse modo, para que se tome contra 
os seus efeitos providências en6rgicss. 

Duas escolas se contrapuzeram nesta questáo: urna admitindo a 
teoria hereditária paterna da doenqa, a outra pugnando pela conceppáo 
de que o mal fosse transmitido de pai a filho por intermedio materno. 

Seria a “síí?lis hereditária paterna,” admitida por Colles e Baunxk, 
chegando êstes autores à conclusáo de que o feto contaminado confe- 
risse à mulher que o concebera um certo grau de imunidade, daf surgir 
a lei de Colles e Baumés, que consagrou o poder de ser a mulher tornada 
imune pelo seu Nho sifXtico. 

Mais tarde, partindo do fato de mulheres reconhecidamente sifihticss 
conceberem e terem fTilhos reconhecidamente sadios, foi instituida a Lei 
de Profeta, recíproca à de Colles e Baumés. Posteriormente, os estudos 
da morfologia e biologia do Treponema pall$dum, definitivamente 
assentados por Levaditi, e os progressos cientfficos no que tange $s 
pesquisas de diagnóstico serológico, a reyáo de Wassermann, fizeram 
rolar por terra a teoria hereditbia paterna da sfilis e tornaram des- 
tituidas de qualquer fundamento as leis de Colles e Baumés e a de 
Profeta. 

Por outro lado, a rea@0 de Wassermann, que se mostrava positiva 
nas mulheres geradoras de filhos sifiliticos, veiu demonstrar que tais 
mulheres pareciam imunes à doenca porque de fato a possuiam, o mesmo 
se dando a respeito da propensa imumdade fetal. Assim perderam todo 
e qualquer sustentáculo a teoria espermática da hereditariedade e as 
leis de Colles, Baumés e de Profeta. 

Ja Matznauer dizia que feto siflftico s6 pode proceder de máe sifilftica, afir- 
ma@o mais tarde corroborada por Augagneur e Carle. 

Náo 6 entretanto em qualquer época que a mulher, adquirindo a sffilis, a 
transmite ao seu fìlho, em desenvolvimento no Gtero. Sendo a mulher ja sifilftica, 
a sua placenta s6 4 permeável do quinto ao sétimo mês; conhece-se os estudos de 
Giraud, que jamais encontrou treponemas em ffgados de fetos de menos de cinco 
meses. A partir do sétimo mês, o feto adquire, ao que parece, uma relativa in- 
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dependência orgánica em face à mulher que o gerou; assim, se a contamina&o 
da mulher se deu no curso do oitavo ou nono mêe, o filho pode nascer indene, como 
j& se tem demonstrado pelas reacóes de Wassermann praticadas nas crianoas em 
questão. Ha entratanto casos excepcionais, como os relatados por Buschke e 
Finger, de urna mulher contaminada oito semanas antes do parto, cuja filho nasceu 
morto, ligeiramente macerado, apresentando treponemas em seus orgaos. 

A transmissão da doenca durante o parto, pelo contacto do feto com lesões 
existentes nos órgáos genitais femininos, é excepcional (Bumm). Octavio Gon- 
zaga lembra casos em que ha urna diátese transmissfvel por heranpa, aonde náo 
ha passagem de germens, e sim uma impregnacáo tóxica, casos que ele chama de 
heredo-sífilis, reservando para os demais o nome de sífilis congênita. 

De logo devemos dizer, de acardo com as estudos que existen sabre o 
assunto, que a gravidez exacerba incontestàvelmente as manifesta@es 
luéticas, reativando, por assim dizer, a infepão, processo que traz suas 
consequências as mais funestas sobre a gestaoão, cuja evolu@o fica à 
mercê das alteragoes funcionais subordinadas às lesões, de causa luética, 
assestadas nos diferentes orgãos da economia. 

0 conteúdo do ovo sofre tambem a influencia nefasta da sífilis; muitas 
vezes morre, pelo mecanismo que ja vimos quando estudamos as altera- 
@es que se passam ao nivel da placenta; ou morre ainda por contamina- 
#ío da lues, em conseqüência desta contamina@o. A falta de defesa 
dos tecidos fetais em forma@0 da ao treponema condi@es especiais 
de desenvolvimento, o que vem favorecer a morte do feto no útero, 
tal a invasão dos órgãos pelos germens. Ou o feto morre e 6 logo 
expelido, ternos aquí o aborto, fato que Fournier ja estimava em 43%, 
na sua clínica civil, e 87?& na sua clínica hospitalar. Ou o feto morre 
e permanece no útero até quasi o termo ou mesmo ate o termo da ges- 
tqão; e é expulso morto ou em estado de maceragão; nestes fetos 
macerados, diz Gonzaga, a constata$o de germens 6 feita em 80% 
de casos. 

Para Clovis Correia da Costa, a morte com maceracão fetal se dá em 43 a 64% 
de casos. A sífilis é urna doenca eminentemente abortiva. Fournier, Weber, Le 
Pileur e Rafinesques demonstraram que 34% de gesta@es em sifilfticos termi- 
navam em abortamento. Entre mís, Edgard Braga, citado por Gonzaga, revelou 
urna estatfstica que levantou na Inspetoria de Higiene e Assistência á Infancia, 
aonde encontrou, em 374 casos, 80% de abortos espontâneos. 

A sífilis, contudo, se atenua com os anos. Clovis Correia da Costa 
aprecia a capacidade de contamina&o da sífilis materna em prazo que 
media de cinco a oito anos. De fato, por urna atenua@0 consequente ao 
perpassar dos tempos, &-se, após varias gestacões interrompidas, urna 
gravidez evoluir e nascer urna crianca aparentemente sadia, de tamanho 
às vezes excessivo, crianoa que pode& apresentar em um certo prazo de 
tempo, precoce ou tardio, síntomas de sua síí& congênita. 

A prematuridade de fetos entretanto viáveis, 6 urna conseqüência 
da lues tambem. 
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Assim, como resultado da atuacão da sfíilis durante a gravidez, 
teriamos urna escala, estabelecida da seguinte maneira, mercê da menor 
gravidade em que se exerceria essa atuacão, numa progressáo cronológica 
em relacão com o suceder das gesta@es: abortos; fetos prematuros 
mortos ou macerados (alguns nascidos ao termo do período normal da 
gesta@o); fetos prematuros viáveis e visivelmente sinlíticos; fetos a 
termo aparentemente sadios, nos quais se veriam manifestar os sín- 
tomas luéticos precoces ou tardios. Nesta última série, Correia da 
Costa prefere distinguir dois tipos: fetos vivos com lues latente; fetos 
vivos com lues florida. Falamos da atenua@0 da lues pelo fator tempo; 
entretanto convem dizermos que toda a sffilis, seja ela atenuada, latente 
ou virulenta, é capaz de provocar o aborto. A respeito, Fournier 
revela a seguinte estatfstica: em 239 gesta@es de sifilíticas, os 176 
natimortos tinham as seguintes proporoóes: 86 no primeiro ano; 34 
no segundo; 17 no terceiro; 7 no quarto; 5 no quinto; 1 no décimo. 

Entre n6s, JOPO de Barros Barreto e Jansen de Mello, em memória apresentada 
ao V Congresso Brasileiro de Higiene, estimaram para a natimortalidade e morta- 
lidade infantil as seguintes porcentagens: 31.9ye devido a perturbacóes digestivas 
ligadas à alimentaoáo, e 28.3% em conseqüência de doenoas transmissíveis, estando 
em primeiro lagar a síf?lis. No mesmo congresso, Souza Valle tiho, limitando os 
seus estudos ao municfpio de Campos, Estado do Rio, dá proporpóes semel- 
hantes: 44.37% de causas digestivas; o restante ligado a causas infeciosas, estando 
a lues em primeiro lagar. 

Correia da Costa, estabelecendo o seu inquérito para a cidade do Rio de Ja- 
neiro, diz que encontrou 53.5% de casos afiliados a causas de natureza obstétrica; 
26% para a sfIilis; 20.5q;ó para outros fatores. 

Arnaldo de Moraes, em inquérito feito para a Liga das Nacões em diversas 
localidades do Brasil, zonas urbanas e rurais, coloca a sífilis em primeiro lagar 
como coeficiente de natimortalidade. As porcentagens verificadas por este obs- 
tetra patricio foram as seguintes: sífilis 42.7%; toxemia 4.3%; complicaoões de 
parto 19.1%; moléstias maternas 3.8%; insercáo viciosa da placenta 2.3%; mal- 
formaooes fetais 0.8yo; estreitamento pélvico 0.8%. 

Moniz de Aragáo, relatando teses ainda no V Congresso Brasileiro de Higiene, 
tem as seguintes conclusóes: a.-0 acidente obstétrico e a sífilis são os maiorea 
responsaveis pela natimortalidade; etc. 

Na Baía, Alvaro Rocha e Dionisio Pereira, estudando o índice dos natimortos 
em urna zona urbana e outra rural, ligavam à sffilis 76.38% dos casos observados, 
deixando os 23.61% restantes para as outras causas. 

Para finalizar êste parágrafo de estatísticas, com o intuito de apre- 
sentar urna pequena contribui@o nossa ao assunto que ora nos preo- 
cupa, levantamos uma estatística de natimortalidade em dois distritos 
do município de Entre-Rios, estado do Rio de Janeiro, durante o 
qiiinqüênio de 1934-1938. Observamos, assim, no distrito de Areal, 
nesse espaco de tempo, 49 natimortos. Excluindo 3 casos decorrentes 
de partos distócicos, causas maternas ou fetais, pensamos ligar à sífilis 
80% dos casos restantes. No distrito de Bemposta, no mesmo decurso 
de tempo, observamos 80 casos de natimortos, aonde crernos ser possivel 
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ajustar à lues responsabilidade em igual porcentagem. Levando em 
conta o grau de deficiência de cultura do sertanejo no recesso das zonas 
rurais, nos 6 possível formular a hipótese de que natimortos outros não 
tenham sido levados a registro em cartórios competentes, tendo tido 
sepulturas em campos sem qualquer formalidade. 

Inquérito semelhante levamos a efeito, no que concerne à mortalidade 
infantil (de 0 a 5 annos), em igual período qüinqüenal, nos mesmos 
distritos referidos, do gua1 apresentamos o seguinte quadro: 

1834 1935 1936 1937 1838 
-~ ~-- 

Doenw infeciosae diversss. . . . . . . . . . . . . . . . . 45 24 34 40 40 
Caucae ligadas h luea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18 21 27 26 
TBtano umbilicril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 12 8 4 7 
Diatrírbios de nutri@o . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . 21 19 28 17 33 
Vermlnose.............................. 6 2 1 - 6 
Acidenteg diversos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - - 1 3 

A luta contra a sífilis e suas temíveis conseqüências deve ser feita, 
estima Arthur Barreto Coutinho, nos pais, antes do coito fecundante; 
na mulher grávida e na crianoa congênitamente luética. Achamos, 
entretanto, que antes dessas necessárias e importantes medidas pre- 
conizadas por Coutinho, se coloca e impoe o estabelecimento do exame 
pre-nupcial. Aplaudimos o conceito de Guinon, que considera o exame 
pre-nupcial a ‘Ymica realiza@0 possfvel da policia médico-social da 
reproduoao.” Pondo de lado a teoria de Fournier, que considerava, 
positivamente gracejando, o impedir o casamento dos sifilíticos equiva- 
lente a impedir urna metade do mundo de casar com a outra metade, 
damos-lhe fartas razões quando o mestre francês dizia só permitir o 
casamento do sifilìlítico após tratamento conveniente. 

Gonzaga sugere as seguintes condigses, que aquí transcrevemos: (a) se o 
candidato teve o cancro e se apresenta ao exame antes de positiva a rea@,0 de 
Wassermann, exigir dêle um ano de tratamento rigoroso e um ano de observapão 
clinica e controle sorológico; (b) se o candidato se apresenta com o Wassermann 
ja positivo, impor três anos de tratamento e um ano de observagáo; (c) se as 
reacóes sáo positivas e o lfquido cefalorraquiano está normal, mesmo ap6s quatro 
a cinco anos de tratamento, autorizar a união conjugal, exigindo porém do homem 
tratar-se, e, da mulher, submeter-se a tratamento assim se inicie a gravidez; 
(d) Cnalmente, se após tratamento bem orientado, permanecem positivas as 
reacoes no liquor e presentes sintomas de lesóes do sistema nervoso, negar peremp- 
tbriamente a licenoa para 0 casamento. 

Casos ha, porém, em que o homem e a mulher casam-se isentos de 
sffilis e posteriormente um dos cônjuges, contraindo a doenqa, con- 
tamina 0 outro. 0 esquema de Coutinho tem aquí cabal aplica&o. 
Renato Kehl figurou esta hipótese, muito encontradica, alias. Exempli- 
ficou êle da seguinte maneira: “psis sadios dã;o origem a filhos sadios; 
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em dado momento da vida, o pai contrai a Iues e contamina sua mulher; 
daí em diante aparecem abortos, natimortos ou crianpas que sobrevivem 
pouco tempo; após rigoroso tratamento nos pais, comeqam a aparecer 
filhos sadios.” 

0 tratamento, na mulher grávida sifilftica, modifica e anula até a 
a@o funesta da infegão luética. As observa@ies nacionais são bem 
elucidativas. A Funda@0 Gaffré-Guinle, cujas serviqos especializados 
estão sob a orienta@0 de Correia da Costa, constitue um manantial 
imenso de observacões. Falla Annibal Prata ter lá observado que, em 
849 gesta@es, 207 foram perdidas, sendo 181 abortos e 26 natimortos; 
isto verificado em 195 mulheres, as quais, depois de tratamento bem 
orientado, tiveram 190 criancas vivas, fracassando o tratamento apenas 
em 5 casos, ou sejam 2.6‘%. Ainda Correia da Costa diz que a insti- 
tui,$Xo do tratamento na Funda@0 tem feito baixar sensìvehnente o 
indice de natimortalidade por mês; êle estima em 688 os natimortos 
anualmente, cifra que poderia, pela institui$o do tratamento especffico 
da gestante, ser baixada a 17, considerando os 2.6% de possiveis 
fracassos. 

Braga apresenta ainda uma estatfstica muito interessante, j& citada linhas 
atrás. A porcentagem de abortos, que era de SO%, nos seus 374 casos de mulheres 
sifliticas, transformou-se, pelo tratamento dessas gestantes, em 80% de partos 
normais. 

Finalmente, pela aplica@0 do esquema de Coutinho, iniciando-o 
porbm, em aditamento, pelo exame pre-nupcial e terminando-o, como 
êle próprio preconiza, pelo tratamento especffico do heredo-luético, 
teremos feito obra patriótica muito meritória, a da profilaxis social da 
sElis, em benefício da nossa raca. 
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