
SECCÁO PORTUGUEZA Y 

Servico de Hygiene Infantil, Sua Organiza@0 e Seus Fins* 

Y 
Pelo Dr. DALMACIO DE AZEVEDO, 

Medico Encarregado do ServiGo de Hygienw Infantil do Centro de Saude Modelo de São 
PalAl 

0 Servico de Hygiene Infantil é urna das dependencias dos Centros 
de Saúde, nesta capital, organisado pela actual Directoria do Servico 
Sanitario e em funccionamento desde fins de 1925. Designado para 
dirigir esta seccão no Centro de Sadde Modelo, iniciei os trabalhos 
em principios de outubro desse mesmo armo, procurando por essa 
occasião preencher com os poucos recursos ainda em vias de formacão, 
os verdadeiros fins de urna tal organisaqão tão util e tão necessaria ao 
nosso meio. 

Sua organisacão dest,inada ás creancas nos seus periodos diff erentes, 
durante os quaes o desenvolvimento progressivo reveste caracteres 
especiaes, obedece aos seguintes principios: 

l”, attender as creancas sadias; apparentemente sadias e aos debeis 
congenitos, dando-lhes urna orienta@0 precisa não só na alimentacão, 
mas tambem nos cuidados hygienicos em geral de que necessita urna 
creanca para garantia da saúde e desenvolvimento regular e normal 
do seu organismo ; 

2’, attender as creangas que em consequencia de urna alimenta@0 
viciosa e impropria soffrem de um disturbio nutritivo agudo ou 
chronico ;‘ 

3O, attender os casos de infeccões chronicas, syphilis e tuberculose; 
. 4”, remover para os servigos hospitalares, afim de receberam o 

conveniente tratamento, os casos de molestias agudas infecto-cont,a- 
giosas, molestias da pelle, nervosas e cirurgicas; 

EÍ’, finalmente, fazer obra de puericultura, dando conselhos para 
dirigir as mães e proteger os ahos. 

Procuramos ainda intensificar a vaccinagão contra a variola e 
contra a diphteria; fiscalisar os portadores de germes diphtericos; 
tratar dos portadores de parasitas intestinaes, isolar os casos de moles- 
tias contagiosas; emfim, ordenar urna bôa vida hygienica. Os casos 

‘Entre os amexos que aeompanbaram o relatorio dos semicos da Inspectoria de Educa@% Sanitaria e 
Centros de Smíde de Sii0 Paulo em 1826, apresentado pelo seu inspector ohefe, Dr. Waldomiro de Oliveira, 
ao director do Servico Sanitario, Dr. Geraldo de Paula Sonsa, figura, sobo titulo acima, o seguinte trabalho. 
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de molestias de olhos, nariz , garganta e ouvidos, serão transferidos 
para os servipos proprios do centro. 

Eis, em linhas geraes o programma resumido do servico de hygiene 
infantil. Mas antes de tudo, para fazer obra de prophylaxia, pre- 
cisamos conhecer os diversos factores determinantes da mortalidade 
e morbilidade infantis entre nós. 

Ora a falta de cultura dos paes, a falta de nocóes as mais elemen- 
tares de hygiene, os alimentos viciosos e improprios, a miseria, as w 
taras hereditarias (syphilis, tuberculose, alcoolismo dos genitores) e 
as habitacóes anti-hygienicas, são por assim dizer, as principaes 
causas que provocam os diversos estados morbidos e o augmento * 
assustador da mortalidade infantil. Conhecidas estas causas, pre- 
cisamos vulgarisar por todos os meios as boas nocões de hygiene afim 
de conseguirmos creancas fortes e sadias. “La plupart des maladies 
et la grande mortalité de la premier enfance sont la consequence 
d’une mauvaise hygiène” (Nobecourt). 

0 problema é realmente complexo e todos os paizes cultos pro- 
curam com o maximo interesse não só melhorar a saúde das creanpas 
enfraquecidas como tambem combater a mortalidade. A vulgari- 
sapão das nooões de hygiene infantil deve ser intensiva, constante e 
a mais pratica possivel. 

B assim que, educando as mães, principalmente as mais ignorantes, 
por meio de conselhos individuaes e collectivos, como se faz diaria- 
mente no nosso servico, pelas demonstrapóes praticas auxiliadas 
pelas educadoras, palestras publicas, projeccões, propagandas por 
impressos, gravuras, etc., emfim, applicando o medico especialista 
todo o interesse que merece o caso, creio que um elevado numero de 
mulheres guardará certamente boas nocões praticas de puericultura. 
Demais 6 urna verdadeira escola para todas as máes que certamente 
irão buscar o necessario de conhecimentos uteis para melhorar a 
saúde dos seus filhinhos. Aos poucos dias comprehenderáo o valor 
deste exame frequente do estado geral da creanca, pois ahi observaráo 
o augmento progressivo do peso, a melhora da nutricão, a evolucão l 

normal dos dentes, da marcha, signaes todos de saúde que náo se 
notam quando se acha manifesta urna perturba@0 nutritiva em suas 
diversas modalidades. 

E os factos são patentes com os dados que ora apresentamos em 
curto espaco de tempo. l?I preciso notar que estes dados pertencem 
a um nucleo limitado da capital, pelo que se deprehende que um 
servipo desta natureza generalisado pelos diversos bairros, concorrerá 
fatalmente para melhorar o estado de saúde das nossas creancas. 

Quantas creangas náo perecen, simplesmente porque recebem urna 
alimentagão insufficiente e impropria? 0 mau estado de nutrigáo 
do organismo, sem resistencia alguma, 6 um campo facil para o 
desenvolvimento de urna infeccão grave. Urna hygiene alimentar 
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intelligentemente orientada, náo só 6 mais pratica e economica como 
tambem de resultados mais proveitosos. Para corresponder ás 
necessidades dos casos mais communs em que a nutri9áo se acha 
compromettida, 6 que empregamos os regimes especiaes e apropriados, 
dependendo naturalmente do estado geral de cada lactente. 

Por conveniencia de ordem pratica e economica procuro sempre 
que possivel, dar urna certa uniformidade nos alimentos indicados. 
Os resultados colhidos em pouco tempo foram animadores e a por- 
centagem de aproveitamento subiu a 90 por cerito, após 3 meses de 
observacão. B b em verdade que a frequencia de muitas máes não 
é regular e o numero de creancas observadas ainda 6 pequeno, o que 
traduz perfeitamente, o ser este servigo ainda novo, fóra dos habitos 
do nosso meio e dependendo tambem náo só de propaganda, mas 
tambem de urna certa comprehensáo do publico que uma vez sciente 
dos fins destas consultas, saberá procurar com maior interesse e terá 
a tranquilidade e a saúde de seus fllhos. 

Náo devemos confundir este serviGo de consultas de creancas com 
outras institu$ies similares de clinica infantil. Basta notar que as 
diversas clinicas para doencas de creancas existem nos hospitaes, 
polyclinicas e institutos particulares. Emquanto que o nosso servipo 
de consultas de creangas é um modo de ac#ío de puericultura e o seu 
fim é dar conselhos de hygiene ás mães, fiscalisar e controlar a 
alimentacáo pelos ensinamentos e exemplos. Na clinica ao contrario, 
sáo levadas as creancas doentes que necessitam mais da assistencia 
medica e cirurgica. A consulta deve receber sórnente creancas 
sadias ou apparentemente sadias. 

Admissão das Creancas 

A consulta funcciona todos os dias uteis desde 7 até ll horas da 
manhá, seguindo-se depois o periodo da tarde, com o concurso de 
um medico especialista e duas educadoras praticas. Por ordem de 
entrada, sáo as creancas matriculadas e conforme a idade sáo ins- 

* criptas na Secgáo de Hygiene Infantil, Pr&Escolar ou Escolar. 
Nesta seccão urna educadora já habilitada registra a historia bem 
detalhada de cada creanCa passando em seguida com a ficha, para a 
seccão de exame medico onde é verificado o estado ponderal e 
estatural. Depois de cuidadoso exame recebe a máe as instrucpóes 
as mais simples e praticas de hygiene que o caso requer. 

Regra geral 23 por cento das creancas que vêm á consulta sáo 
sadias; 33 por cento sáo apparentemente sadias e as restantes sáo 
debeis congenitas dystrophicas e doentes. As sadias são examinadas 
urna vez por mez e seráo permittidos novos exames no mesmo mez 
desde que se manifeste cualquer anormalidade no estado de saúde 
das mesmas. 

LO8040-28---7 



892 REPARTICAO SANITARIA PAN-AMERICANA 

As creancas apparentemente sadias, debeis congenitas e dys- 
trophicas que frequentam o servico regularmente aproveitam enorme- 
mente e muitos desses casos depois de alguns mezes de observa@0 
passam para o grupo das creancas normaes. Conforme o estado de 
saúde da creanFa, assim é determinado o dia do novo exame que 
será feito ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. 

Aquellas que abandonam o servico por alguns mezes, seja por 
viagem ou por mudanca, ou por negligencia, ou por preferirem 
prescripcões medicas,‘0 que 6 habito entre nós ou ainda por julgarem 
as mães que só devem trazer o filho á consulta quando esteja doente, 
notamos habitualmente urna queda de peso accentuada, má nutricão 
e ás vezes urna infecgão intercurrente grave. Taes exemplos bastam 
para mostrar aos paes as ventagens desses exames. 

Quando se apresentam casos de molestias agudas infecto-conta- 
giosas, Iazemos algumas prescripgões de urgencia e removemos o 
doentinho para os servicos hospitalares especiaes. Em se tratando 
de parasitas intestinaes, molestias de olhos, nariz, garganta c ouiridos 
será transferida para a secgão competente do proprio centro. 

A syphilis aqui não 6 desprezada e recebe o tratamento especifico 
indicado. Os casos suspeitos de tuberculose seráo conveniente- 
mente fiscalisados, receberáo visitas domiciliares e os exames serão 
extensivos aos outros membros da familia. Náo ternos despresado 
a vaccinacão contra a variola e procuramos sempre que não haja 
alguma contraindicacão pratical-a desde os primerios mezes de vida. 

Com estes dados pode-se ajuizar a proteccão criteriosa que se faz 
para as creancas aqui matriculadas. 

Alimentacão 

Constitue urna das partes mais importantes da hygiene infantil. 
Urna alimenta@0 bem orientada é a condicáo essencial para o desen- 
volvimento normal da creanga. A saúde da creanca e a preserva@0 
contra um grande numero de doencas, dependem principalmente, de 
uma bôa hygiene alimentar. I& a observa@0 nos mostra que as 
perturbacões nutritivas de causa alimentar occupam o primeiro plano 
na morbilidade e mortalidade da infancia principalmente nos primeiros 
mezes da vida. fi de urna tal importancia esta questão, que merece 
todo o cuidado e solidos conhecimentos por parte de quem a dirige. 
Ei o periodo da vida em que o organismo tem necessidade de uma 
certa quantidade de energia, não só para a manutencão da nutricão 
e da vida, como tambem para o seu crescimento que se traduz pelo 
augmento de peso e altura. 

Deprehende-se pois, que a ignorancia e a transgressão de certos 
principios de hygiene alimentar, a base mais solida para dirigir a 
dietetica infantil, provocam disturbios nutritivos graves pelo que 

. 

” 
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necessitam de correccão immediata para o bom exito da economia 
geral. Quaes os nossos recursos para luctar contra a morbilidade e 
mortalidade da infancia? Fiscalisar a alimenta@0 a mais racional 
e a mais homologa possivel e cercar a creanca de todos os cuidados 
hygienicos. 

A alimenta@0 a mais racional e a mais completa para o lactente 
nos primeiros mezes de vida é sem duvida o leite materno. Defen- 
demos este princip!o e procuramos intensificar a aleitacão natural 
que maior garantia dá para a saúde da creanpaL Com alimenta@0 
natural (mãe ou ama), o desenvolvimento do lactente é mais estavel 
e apresenta maior resistencia ás infeccões. É: o alimento natural da 
creanca e toda a máe póde amamentar o seu filho, salvo contra indi- 
ca@o de ordem clinica. Observa-se da parte de muitas mães, pretex- 
tos futeis, passeios, vaidades, negligencia, ou senão fraqueza, miseria, 
etc., para não cumprirem fielmente estle dever sagrado. Quasi todas, 
julgam-se com pouco leite. a um grande erro; todas têm leite e 
podem amamentar seus filhinhos completamente ou parcialmente. 
Encontrei em 1,615 mães que frequentaram o servipo 98 por cento 
que aleitavam seus propios fihos, As vantagens são innumeras e 
basta dizer que a mortalidade das creancas que recebem leite 
materno, B minima. Entretanto são necessarias algumas regras 
de hygiene para se evitar pequenos accidentes. Precisamos notar a 
hora das mamaduras, o espaco e o tempo de cada urna, a posicão da 
creanca, a quantidade do leite, cuidados hygienicos da mfie, a vida e 
o genero de alimentacão. Desde que o leite materno seja insufficiente, 
podemos completar a ragão com outro leite, de vacca ou de cabra. 
B o que se denomina aleitapiio mixta. E um processo bastante 
usado entre nos e muito superior á aleitacáo artificial. Para este 
systema de alimento devemos tambem observar uns tantos principios 
hygienicos sem o que surgiráo os inconvenientes. 

Quando, por circumstancias especiaes a creanca recebe sórnente 
leite de vacca ou de cabra para citar os mais communs, denomina-se 
neste caso aleitacáo artificial. E muito inferior ao leite de peito e 
exige severa e minuciosa observapão hygienica. Os cuidados mais ele- 
mentares sáo indispensaveis para conduzir com exito urna creanca 
alimentada artifkialmente. 

A technica da aleitacão artifkial deve ser a mais simples possi- 
ve1 e depende: da escolha do leite; da mamadeira; das racões, do 
numero e dos intervallos. Infelizmente estes principios náo sáo 
observados entre nós e os resultados estamos vendo com a maioria 
das nossas creangas que se apresentam desnutridas. 

Recommendamos de preferencia o leite de vacca, de bôa quali- 
dade, pasteurisado industrialmente ou fervido em casa. Neste 
particular luctamos com grande difEiculdade pela falta até entáo, de 
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um leite hygienico proprio para creanoa. A conserva@0 do leite 
tem urna importancia capital. Qualquer que seja o leite empregado 
recorremos quando necessario aos diversos meios de diluicões. 

Regra geral antes de quatro mezes náo se deve dar o leite puro. 
Essas dilui@es são feitas com agua assucarada ou sinão com decoc- 
tos de cereaes, conforme o estado da creanca. Excepcionalmente, 
recommendamos o leite condensado por trazer graves inconvenien- 
tes. Nos caso indicados lancamos máo do leite albuminoso e do leite 
desnatado com magnificos resultados. No periodo do desmame os 
alimentos variam de accôrdo com o estado da creanea. Introduzimos 
de preferencia, a principio mingaus de farinha simples, e depois 
sopas no caldo de carne ou de frango engrossado com massas ou fari- 
nhas, poreia de batata, arroz bem cozido, sueco de fructas, etc. 0 
butyro farinaceo, o mingáo maltado, o leite caseinado, e outros 
alimentos artificiaes, sáo frequentemente empregados nos regimes 
dieteticos. 

Outros cuidados hygienicos sao ensinados aqui no servico pelas 
proprias educadoras, taes como : o modo de banhar a creanca, como 
fazel-a dormir, as questões do vestuario, passeios, brinquedos, etc. 

Educacão 

Um dos principios fundamentaes para proteger a infancia-é sem 
duvida a educaeáo das mães. E urna necessidade imperiosa esclarecer 
as questões as mais simples de hygiene para melhor garantia da 
saúde infantil. Nao basta ministrar á creanga um leite puro, hygie- 
nico, ou outro qualquer alimento convenientemente preparado; 6 pre- 
ciso ainda, que a mãe saiba como se deve alimentar e crear um filho. 
As menores noeões de puericultura sáo ignoradas por todas as 
mulheres. 0 primeiro filho quasi sempre é urna surpresa e serve de 
experiencia. Nao sabem banhar, nem vestir e muito menos alimentar 
urna creanca. 0 pessimo costume de receber noc;ões erradas da pro- 
pria familia, das comadres e dos visinhos, conduz muitas creancas 
pelo caminho da doenca até a morte. Toda mulher precisa por- 
tanto de urna aprendisagem mesmo elementar de hygiene. Para esse 
fim, foi organizado um curso de hygiene infantil destinado ás nossas 
educa,doras que saberão fazer a propaganda necessaria nesta ardua 
cruzada. Ponto capital 6 que as máes tenham plena confianca na 
educadora. Essa por sua vez saber% insinuar-se vigiando os máos 
habitos da familia, da casa, da roupa, dos alimentos e poderá facil- 
mente canalisar grande numero de creancas para os diversos centros, 
onde o medico pacientemente, completará os conselhos indispensa- 
veis para a manuten@0 da saúde. Servirá de intermediaria e dar8 
informacões mais precisas sobre o estado de saúde de outros mem- 
bros da familia. 

. 
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Na consulta diaria, as mães seráo educadas e fiscalisadas nas 
menores faltas. Receberáo instruceões sobre a qualidade e quanti- 
dade dos alimentos, seu preparo, emfim as nogbes mais praticas de 
hygiene. 0 papel da educadora é consideravel desde que ella exerca 
com a maxima dedica@0 as suas funccões. 0 numero diminuto das 
nossas educadoras não permitte um campo de accão maior. Seria no 
emtanto de conveniencia indicar em alguns districtos da cidade as 
visitas domiciliar não só de propaganda mas de vigilancia sanitaria 
infantil. 

Pelo exame deduz-se que as condicóes sociaes do individuo reflec- 
tem enormemente sobre a saúde da creanea, a classe pobre é a que 
paga neste particular maior tributo. 

Náo ha urna certa uniformidade no modo de dar o leite de peito 
ás nossas creaneas. Urna bôa porcentagem recebe desde os primeiros 
mezes alimentos improprios, pelo que se pode explicar o numero 
crescente de disturbios nutritivos. A indica9áo da aleita$ío mixta 
ou artificial neste periodo da vida náo deve ser estabelecida sem se 
ter plena certeza de que a creanca recebe uma ra@io de leite materno 
muito inferior ás exigencias nutritivas (Meyer). Hoje em dia, 
sabemos que existe um grupo de creancas que por motivos constitu- 
cionaes, augmentam muito pouco de peso ou se mantem estacionado, 
apezar de urna secrecão lactea abundante. Náo se deve diagnosticar 
urna hypoalimentacáo simplesmente pelas manifestaeóes clinicas 
e tirar dahi as conclusóes praticas. A maioria das mães clama que 
o leite 6 fraco porque o fllho náo se desenvolve; que chora muito por 
fome e que tem prisão de ventre, vomitos ou sináo diarrhéa verde. 
Para o povo, o problema será resolvido facilmente pelo emprego da 
mamadeira. Para o medico experimentado, a questáo será examinada 
cuidadosamente e o leite materno será aproveitado em beneficio da 
creanca. Estes ligeiros reparos bastam para mostrar as vantagens 
dos conselhos sobre a hygiene alimentar. 

Dos dados colhidos rigorosamente, veriílcamos que 98.1 por cento 
das mães que frequentam o servico, podem perfeitamente amamentar 
os seus filhos. Importa para melhor exito, vigilancia e bons conselhos. 

As mesmas irregularidades são notadas neste processo de alimen- 
taeão. A menor razao, sem um exame ponderado, é pretexto para dar 
alimento artificial ao filho. A consequencia é a que ternos diaria- 
mente, creancas desnutridas e perturbacóes nutritivas de todo o 
gráu, tudo porque o alimento náo se adaptou por complet,o ás neces- 
sidades do organismo. Os vicios e erros sáo innumeros nas mãos 
ignorantes; nas máos do medico especialista, o problema é arduo 
mas no estado actual da sciencia, é possivel um bom resultado nutri- 
tivo. E como corrigir um organismo perturbado por um tal alimento? 
Pela dietetica que visa dois fins: primeiramente verificar o processo 
physiologico da digestáo do alimento e segundo, levar ás c,ellulas 
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organicas 0 material para 0 seu crescimento. Variot diz num dos seus 
ultimos trabalhos : “ as reacpóes gastro-intestinaes sobre vindas 
após a ingestáo de máo leite e de alimentos adulterados, sáo bcm 
antes devidas ás perturbacóes funccionaes que as verdadeiras lesóes 
dos elementos e dos tecidos constituindo a mucosa digestiva.” Mais 
adiante diz : “urna prova indirecta, porém, que tem bem seu valor 
mostrando que a doutrina da gastro-enterite é uma concepcão erronea, 
resulta da simplicidade dos methodos pelos quaes se curam muito 
rapidamente as diarrhéas infantis e sobretudo as diarrhéas estivaes.” 

Insistimos, pois, na necessidade de um servico desta natureza para 
simplificar os casos e orientar as mães, sem o que só teremos de 
curar e nunca prevenir. No periodo do desmame encontramos 
graves erros. Czerny, Finkelstein, Pirquet, todos da escola allemã, 
iniciam o desmame progressivo do 6O mez em diante. Marfan, 
Variot, Nobecourt e outros da escola franceza vão mais além e 
iniciam entre o 8 o e o 15“ mezes. Entre nós, deante das condipões 
climaticas e outros factores é de toda a importancia comecar o des- 
mame lento e progressivo entre 0 7” e 0 9O mez. A secrecáo lactea 
geralmente diminue neste periodo e o apparelho digestivo da creanca 
já se acha mais completo, sendo necessario portanto o auxilio dos 
mingaus e dahi por diante das sopas de legumes no caldo de carne. 
Os lactentes hypersensiveis depois de alguns dias do novo alimento 
podem ter ligeiras diarrhéas. Para isto basta urna correccão dos 
processos fermentativos do intestino. Alguns lactentes recusam, 
mas com algumas indicacóes dieteticas adequadas, conseguimos 
sempre vencer. 

Os resultados são eloquentes. Conseguimos em pouco tempo 
23 por cento de creancas sadias, 33 por cento apparentemente sadias, 
isto 6, creancas que recebiam urna racáo insufficiente de alimento. 
A poroentagem das dystrophicas foi a maior de todas, em conse- 
quencia de alimentos improprios. 0 que importa para melhorar 
esta situapáo é luctar contra as faltas de hygiene e ignorancia das 
mães. A frequencia regular foi de 34 por cento e irregular 65.9 
por cerito. 

Sobre a mortalidade, tivemos durante o anno todo cm 1,615 
creanqas apenas 10 obitos, isto é, 0.6 por cerito. E urna insig- 
nificancia e fica patente o effeito deste systema de prophylaxia. 

Desta rapida exposicáo podemos verificar que a instituigáo do 
servioo de hygiene infantil nos diversos centros é na actualidade 
um dos grandes recursos de protecgão á infancia. Por certo que 0 
problema da morbilidade e mortalidade infantil náo fica completa- 
mente resolvido. Será urna arma em constante actividade com- 
batendo a ignorancia, a negligencia, a indifferenca, os vicios da ali- 
menta@0 e levantando as energias das nossas creanpas e o futuro 
da nossa raca. 
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Consideracões Geraes 

A complexidade do problema da protecgão á infancia é grande. 
Para proteger a infancia nos moldes da hygiene moderna, náo pode- 
mos deixar de lado os servicos inestimaveis prestados pelas nossas 
educadoras. Ellas têm uma funcpão limitada toda especial e servem 
de intermediarias entre o medico e a familia; assignalam o estado 
sanitario das habitacões, das pessoas, da alimentacáo, das condipóes 
sociaes e fazem executar as indicacóes determinadas pelo medico. A 
influencia da educa@0 materna náo deve partir só do medico, mas 
tambem da educadora jáehabilitada que saber% ensinar praticamente 
as nor$es mais elementares de hygiene infantil. Esta ques.áo de 
hygiene social constitue uma verdadeira escola para as máes, onde as 
creancas sáo fiscalisadas e as mães educadas. A hygiene pré-natal 
era pois de grande necessidade para organizacão de um servico ocm- 
pleto de hygiene infantil. A puericultura ante-concepcional e durante 
a gesta@0 são de uma importancia consideravel. 0 primeiro ocn- 
gresso geral da creanca, reunido em agosto de 1925 em Genebra, 
discutiu as medidas destinadas a reduzir a mortalidade infantil (sob 
todas as suas formas, pré-natal, néo-natal, etc.) e reconheceu como 
as mais proprias para assegurar urna diminuigáo da morti-natalidade 
e da morbilidades infantis, as seguintes: 

1. Convem dar urna extensáo maior ao ensinamento geral da puericultura e 
de tudo que concerne a hygiene das creancas e dos adolescentes. Este ensina- 
mento deve se fazer em todos os meios e em todas as edades. Comprehenderá: 

lo, cursos progressivos e adaptados aos diversos grAos de instruc@o publica, 
primaria, secundaria, superior e exigirá notadamente a crea@0 de cadeiras de 
puericultura nas universidades; 

20, a extensão dos dispensarios sociaes de ensinamento, susceptiveis de assegurar 
o desenvolvimento da hygiene pré-concepcional e de informar as futuras máes, 
principalmente para mulheres em estado de gesta@0 das regras da maternidade 
do sangue e da maternidade do seio; 

30, o desenvolvimento do systema de consulta das creancas scientificamente 
organizado. 

II. 0 desenvolvimento normal da creanpa náo se pode dar sináo junto de sua 
máe. Importa applicar as seguintes regras: 

lo, as obras de proteccáo á infancia devem procurar manter a ereanca sob o 
carinho e aleitamento materno, salvo contra indica@0 medica; 

20, este systema náo é applicavel sináo por um desenvolvimento sempre maior 
da accão do pessoal especialisado: medicos, parteiras, enfermeiras visitadoras; 

3O, toda máe que amamenta seu filho deve ser collocada pela sociedade cm 
condicóes materiaes indispensaveis de suas func@es maternas. 

III. Importa generalizar em todos os paizes os methodos de determinacáo das 
causas da mortalidade infantil (alcoolismo dos paes, doencas venereas, situacáo 
social, condicões de habitacóes, profissáo) e praticar o estudo dos meios prophy- 
laticos (doenpas contagiosas, lucta contra a tuberculose). 

IV. Pertence aos poderes publicos assegurar ás creancas desmamadas o leite 
indispensavel em qualidade e quantidade, e de organizar neste principio um 
controle legal sobre a industria do leite. 
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Essas medidas foram acceitas e outras ainda discutidas. Restan,os 
para completar este servico a organiza$ío de urna cozinha dietetica 
para o preparo dos differentes alimentos. Serviria para demons- 
tracões praticas e tambem para fornecimento de alguns alimentos, 
principalmente o leite que a creanca receberia em melhores condicões 
hygienicas. Nã;o seria um incentivo para a aleitacão artificial, porque 
s6 seria indicado nos casos especiaes mediante prescripcão medica 
do servico. Dessa forma não haveria abuso dos alimentos contra a 
natureza e os resultados obtidos seriam mais efficazes. 

Com a instituicão dos servipos de hygiene pré-natal, hygiene 
infantil, cozinha dietetica, cursos de puericultura e fiscalisapão das 
máes e das creancas nos diversos centros e a c&micilio pelas educa- 
doras, teremos certamente urna organiza@0 apta para fazer baixar a 
taxa da morbilidade e mortalidade da infancia. 

. 

Escola Internacional de Hygiene no Brasil 

A Liga das Nacóes propone-se criar em Rio de Janeiro urna Escola Internacional 
de Hygiene. 0 Governo brasileiro mostra-se disposto a transformar o actual 
curso de hygiene e saúde publica da Facultade de Medicina numa escola inter- 
nacional dcs@nada á-instruccão technica de profissionaes do Brasil e de outros 
paises da AÍnerica Latina. 0 Governo ainda accordaria a crea@0 no Brasil 
dum centro internacional de estudios sobre a lepra cuja séde será o Instituto 
Oswaldo Cruz. Os trabalhos do centro de leprologia seráo custeados pelo 
Governo brasileiro (80:000$), Dr. Guilherme Guinle (SO:OOO$), e a Liga das 
Naqóes (80 :OOO$). 

“ Semana do Hospital ” 

Com a cooperacão do Conselho de Assistencia Hospitalar do Brasil, do Departa- 
mento Nacional de Saúde Publica e do director geral de Assistencia Publica 
Municipal, realisou-se de 25 a 31 de marco a Semana do Hospital em Rio de 
Janeiro. Houve conferencias de caracter publico, acompanhadas algumas de 
“films” e projeccóes luminosas, sobre os seguintes themas: “Assistencia hospi- 
talar no Rio de Janeiro,” “ Problema hospitalar no Brasil,” “Funda@0 do hospital 
de prompto soccorro,” “ Illumina@o no hospital moderno,” Vantagens do trata- 
mento no hospital.” 

A Reaccão de Kahn . 

Borges e Silveira 1 emprehenderam um estudo comparativo sobre os valores da 
reac@o de Wassermann e a de Kahn, com o fito de verificar não s6 se haveria 
superioridade especificada desta sobre aquella, como se seria exequivel em pequenos 
laboratorios como os dos Postos de Hygiene do Interior. Estes exames foram 
praticados sobre 2,145 soros que vieram ter ao Instituto de Hygiene de Sá;o Paulo 
para reaccóes sorologicas, sendo que 1,445 delles traziam indicacóes não s6 da 
phase da doenpá, bem como do estadio de tratamento em que se cncontravam. 
Totalisando os resultados, tanto dos 1,445 soros recebedos com informacóes 
detalhadas, como dos 700 em que estas informacóes falharam, ternos: Wassermann 
negativos, 52.1 per cerito; Kahn negativos, 53.6 per cerito. A percentagem de 
concordancia obtida foi: absoluta, 82 per cerito; relativa, 9.5 per cerito; discor- 
dancia, 3.5 per cerito. A primeira vista, e comparando a percentagem obtida 
com a obtida por outros auctores, esta figura com os menores algarismos; esta 

1 Borges Vieira, F., e Fleury Silveira, Q.: Inst. Hyg. São Paulo, Bol. 25, 1927. 


