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C .M.P. 

1.• Direcção - 7 • DivisAo 
ARQUIVO t-l!STÓRICO 

NOTif:l1. 

~OBRE O ESTADO ACTUAL DA CASA D& RODA 

DA 

frit:ra1Je t:ro uorto. 

PRD1EIRA PAR'i"E. 

A riq~za, e a_ prosperidade de uma Naçãocon• 
&isle no m'!ior numero de seus habi tantes. Por isso 
que tem mais braçvs para defender a sua liberdade; 
conta com maior somma de homens de geuio capazes 
de 'inventar , e de aperfei<;oar as cousas uteis; e com 
m ais espirii.os proprios para as Sciencias e para o Go 
"Yerno do E stado, habeis para formar projectos salu~ 
t-ares , e conceber e executar grandes planos. O au4 

gmen to da população he por ccnsequencia um dos ob-
jectos mais interessantes que deve ter em vista um Go
~erno esclarecido. 

O Es tabelecimento das Casas de Expostos, que 
tanta honra faz á humanidade, de que tanto partido 
ae p6de tirar em proveito da Nação, de quem ·os rni4 

seros Engei tadm são f1lhos adoptivos, ffi(lrece uma at
tenção mui pari icular da parte do Governo pelas prom .. 
p tas providencias que exige. 

As asas da Roda forão il)stituidas pelo Gover
no com o louvavel fun de arrancar á morte milhares 

innocen s , que serião inevitavelmente perd idos 
para a ação , e de fazer Cidadãos uteis. Que se pó
de providenciar de mais humano do que evi tar a sua 
p rda? ue objccto mais digno da solici tude do Go~ 
vemo, do que occupar-se da conservação destes infe
lizes , cruelmente esquecidos ou abandonados da So. 
ciedade? 



Estes Estabelecimentos tãe1 piedosos, contribuin
do para que infmidade de creanças escapem á mortê 
e não s~jão expostas nas ruai e pmças··pu blicas, devem 
determinar a A uthoridade a dar saudaveis e bem con
gruentes providencias para reparar as consequencias, 
que a má Administração dos Expostos no passado Go
-verno tem causado, havendo es te ramo, corno quasi 

. todos os outros' ficado sujeito ao esquecimento' e até. 
ao desprezo desses a quem a execução das leis he con
fwda.- Para se assegurar a permanencia e a boa or
dem destas Administrações , e para fazer cessar a mor
tandade que todos os mezes vai n 1um augrnento pro
gres;üvo na Casa dos Expostos desta Cidade, e pro
"avelcnente nas de todo o Reino, he de ab::;olutn ne
cessidade destinar-lhQs fundos, que as t~nem inde
pendentes das vicissitudes da sorte, coacol'rendo para 
a sua estabilidade de uma maneira f1rme e invariavel. 

Quando um Governt:t favorece e conttibue .por
bem ajustadas . medidas para a manutenção de i~uaes 
Estabelecimentos, que fatem tanta mais honra a hu
manidade , quanto elles forão creados para soccorrer 
esta parte âo genero humano, a •mais digna da nos
sa compaixão, e da nossa ternura; as estatuas e os 
monumentos são superfluos ; estes apparecem e bri
lhã.o mais nos corações das milhares de victimas. ar-' 
rancadas á morte, ou á mais terrivel miseria, que 
seculos não poderáõ apagar da memoria. 

ObjectQ de tal transcendencia , vai por certo me• 
recer promptas providencias d'um Governo j usto e li
beral, que deseja sincer;amente a felicidade dos po
"vos, o augmento da população'· e com ella o da 
sua indus tria e agricultur~. Quem ataca de frente e 
vence a superstição, e os prej'uizos de seculos; quem 
completa uma regeneração polí tica por leis adquadas 
aos costumes nacionaes, não púde deixar no esqueci
mento este& Sanctuarios da humanidade, creados pa
ra apartar da miseria e da morte fracas e innocentes 
victimas, a fun de as tornar um dia uteis a todas as 
classes da Sociedade. 

O numero dos Expostos tem augmentado em. 

Portugal, ha trinta annos, n'tima proporção verda.; 
deiramente espantosa. Na Cidade do Porto , por exem
plo, 'oã.o se contavão mais de 17~~ no g,nno de 180~ ; 
e no de 182:2 chegárão os Expostos ao numero de 
6048! (a) He esta urna chaga das Sociedades moder
nas, que, sem duvida, não he pos;;ivel fechar i_nteí
ramente: 

Sem pertencermos a estes espiritos tri.stonhos, que 
vxaltão incessantemente os tempos passados em que 
vive111, nem por isso tomamos tarnbem parte no en
thusiasmo de alguns, que encontrão em tudo a per
feição do nosso seculo, e o julgão melhor que quan
tos o tem precedido. Parece-nos que se o 18. • secu
lo foi testemunha de grandd desordens na Europa, 
este escandalo foi dado particularmente pelas classes 
mais elevadas; ellas conserva vão-se ainda puras no res
to da , sociedade. O contrario tem tido lugar nos nos~ 
sos dias. As ultimas guerras e as revoluções civís tem 
contribuído muito pam quebrar os laços montes e re
ligimos, e o mal tem feito progressos rapidos e de
ploraveis nas classes inferiores. Todos os dias a mize
ria se nos apresenta de baixo do mais medonho aspe
cto, companheira da immoralidade; podendo attri
buir-se a este estado dos costumes, n'uma classe nu
meroz:l, o prodigioso crescimento que se nota no nu
mero dos expostos. 

Mr. Chateauneuf mostrou por taboas statisticas, 
que a mortalidade das creanças he, em geral, mui
to maior desde o nascimento até aos dez annos: esta 
porem tem sensivelmente diminuído nos paizes mais 
ci vilisados desde certa época, graças aos melhoramen
tos op rados na educação das creanças , e á descober
ta da vaccina. 

inguem ignora que a creança que mama o leite 
de uma mãi sadia , est á. menos sujeita a morrer do 

(a) Veja-se a excellente Memoria Statistic(\-Historica so· 
bre a Adminlo,tra~ão dos Expostos na Cidade do Porto, re
digida pela Camara Co.nstitucional da me,JIIa Cidade no an
JIO de 1823. 
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que aquellas que são creada1 por pessoa estranha, ain• 
da mesmo que aldeã seja.- Este riioo he ainda mai
or e mai~ terrivel , quando nasce d'uma· mãi , que a 
m it.eria ou a vergonha forÇào a engeitar. Abandona
d~ para um canto, logo depois de nascer, he embru
lhada em alguns trapos até que a obscuridade danou
te permitta levala á Caza dos Expostos! Aol'lde . não 
ha 'Roda , es tes innocente11 são postos á poí·ta das I gre
jas , nas municipalidndes , e mesmo nas rutts, segun
do o capricho e a humanidade daquelle que foi encar
regado da Com rniisão. 

" Cumpre accrescentar para horror da human_i
dade , que os miseros Expos tos não só vem de ' longas 
distaNcias conduzidos para esta Hoda , mas com a mais 
crua barbaridade: pois vem em montl)es óu em pilha 
em canastras, e até em saccos , do que resulta mor
rerem quasi todos suffocados pela falta de ar, e op
primidos pelo seu proprio pezo ; de cuja crueldade já · 
ha lli!Uitos annos se queixã.o os Provedores , como se . 
pode vêr nas contas que anuualmente publicavão pe-· 
la Sauta lzabel. Destituídos d'alimen to , ou se algum 
se lhes dá. he mais proprio para os matar do que para 
manter-lhes a mingoada exis tencia, alguns dos fun
dos das cauastras e dos suecos 1em chegado mortos; e 
já em principio de putre facção; seguem-se outros e:< a
J1Ímes, e que a poucos momentos morrem ; e sobre 
este:;. alguns virá.õ com mais ale11to, mas mui defcca
d~ e atrazados pela falta de alimento, e pela sua 
pessima qualidade; sendo esta uma d~s maiores cau
zas da mortalidade nestes infelize~ en tes. " (a) 

Por aqui se pode julgar do grande numero de cre
aqças aba ndonadas , e comdernnadas a uma morte 
certa, que terião sido Cidadãos uteis , e poderião urr .. 
dia servir honrosamente a Patria, interessadt\ na sua 
conservação, se houvesse mais attenção e menos bar
baridade c.om a sua fraca existencia. 

A -es tas causas porem se vem juntar muitas ou~ 
t:ras , que existem na propria Caza da Roda, e que 

(a) :!\lemo ria já citada 1 pag . 16 . 

d'alguma sorte explicão a espantoza mortandade que 
alli tern reinado , a qual h e tanto maisseusi rei , quan
to maior he· a agglorneração dos Expostos , _ que actu
almente tem lugar, pela falta de concorrencia u'A- 
mas, em razão do grande atrazo dos pugamentos. (a) 

Como facultativo daquelle Estabelecimento, ha
vendo sido reintegrado no meu an tigo Emprego, . tr<t
tei na priméira visita de indagar a cauza da i!'ramle 
mortandade que ha muilos mezes occorrc , a ÜIJJ de 
que a Administração reeln mas:;~ das cum petent.es au
toridades as proridencias que se julgasse m cou 1 eni
eutes e exequhei> . 

Fazendo justiça á. lim peza que encontrei: no in
terior deste E:; elecim euto , não posso couJ tudo_clei
xar de manifestar a impressão que me cauzou a peque
nez do cdiiícío, e a falta de com modos in dispensa v eis 
para os fms a que h e destinado. Situada a casa da Hoda. 
n'um a udar terreo , e apenas com algumasjanellas de 
peitoril , mui a{fa!tadas do pavimento, a Salla que he 

(a) Para comprovar c~ta asserção apresentamos o se1;uinte 
quadro . 

Denwnst1·a~êio dos E xpostos que e:J:istiüo , enfl·án'lo e mon·~-
1'uo m ensalmente dent1·o dn CciSa da Roda desde o t.O de 
Júnho ele 1833 aU o uít·hno de lJI.laio de 1834. 

1J:le::e1, E :t'istii1o Ent1·árão 
Total FallecG1·ãa. no 1.0 neste mez 

J unho .... ~ 5 6'7 92 --36-
.J ulho .... 29 41 76 32 
A gosto ... 2 3 57 80 3~ 
Sete bro 26 82 108• 53 
Outubro. 31 60 91 6t . 

ovcmbro 29 73 102· 66. 
Dezembro 30 65 95 3!r 
J aneiro .. 3 7 84 12 1 5'1 
l<, e ereiro 4 1 11 2 15 3 69· 

larço .... 43 117 160 86-
A bril ..... 50 150 200 115 

Iaio ..... 63 132 185 11G 
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de!tinada para habitação das Amas e dos Expostos tem 
s6mente R<2 palmos e meio de largura, e 37 de com
prido, 11ão apresentando mais de dua$,ianellas, uma 
de peitoril outra rasgada. O ar não cireula neste lu
gar de moçlo algum, sendo tapado o fundo da Salla ; 
e as creanças, mesmo as que são vigorozas, definhã.o
se alli mui promptamente. Aproximando-me d'al
guns berços, estremeci de horror, vendo a maior par
te daquell:~s innocentes victimas já debai~o da fouce 
da morte , parecendo quert>r estender as mãos e pedir 
a vida! Ainda não tinha tempo de tornal"a mim des
ta surpreza, quando a Directora me assegurou que de 
sete creanças expostas durante a noute já tres tinhão 
morrido; e que a maior pa rte das qu alli se achavão 
t eriã.o a mesma sorte, por isso que não concorrião á 
Administração A mas que ie eu carregassem da sua crea
ção ; existindo apenas na Caza da Roda seis , para ali
mentar 40-50- 60 e mais expostos que muitas ve
zes ie encontrão alli reunidos; ser v indo-lhe de princi
pal, indistincto e forçado sustento o leite de vacca e 
,sopas, al imento que pela maior parte vomilão a lhe;; 
q mza diarrhêas mortaes pela irregularidade com qu• 
he administrado. 

Quanto nà<> são culpadas as mãis cujo abandono 
expoem estas innocen te:S creaturas a uma destruição 
quasi inevitavel! Coma alguma pode supprir para 
com estes infelizes os cuidados ma ternal'S; nem este 
primeiro alimento que acha nos seus pei tos, apropria
do ás w as necessidades nas dive rsas époeas da lacta
çio. Por certo não he de nenhum modo indiffercnte 

' d ar ao recem-nascido um a ama cujo o leite tenha d0:~e 
ou quinze meJes, ou uma outra em que o leite seja. 
mais recente. 

Para se fazer uma idéa exacta do estado doentio 
da- Roda ac tual, e da agglomeração em que se achão 
.os Expostos , circumstancia que no meu ver concorr~ 
para determinar o es.tado de languidez de quantos alh 
entrão, e a maior mor tandade que ha muitos rnezes 
occorre, basta dizer-se q Lle por falta de commoàida
deJ todos os Expostoi sãos e doenté& se achã.o na me•-

nl:\ saUa, e a maior parle dclles deitados dom a dous 
noi mesmos berços. As amas dormem com todos es-' 
tes infelizes no mesmo local e n 'uma atmosphera vi
ciada , não só pelo grande numero de pessoas que 
11este lu gar respim de dia e de noute, mas até pelas 
emanações das urin. s e dos excrementos que · as crea n
ças evacuão, e pelos miasmas fetidos que se sol tão 
da cloaca que lhe fica contígua. Além disto, a mes
ma falta de commoclos faz com que seja necessario 
em tempos chuvosos estender cordas ao longo da sal
la para Gnxugar as roupas que as amas -&.ào obrigadas 
a lavar, o que tudo cont ribue para tornàT o ar hu
mido, e para que os recem-nascidos não possão esca
par á mor te. Com taes dementos de n~tda serve o ze
lo e humanidade que a Directora e os l,Ilais em prega
dos tem para com estes innocentes, eoex.emplar dis~ 
vello que o actual Provedor manifesta, uão poupan~ 
do qualidade de sacr if1cio algum pessoal para o on
trete nimento desta Administração. 

C umpre observar que um ar puro, he ainda mais 
necessa rio ás creanças q ue ás pessoas g randes. O teci. 
do delicado de seus pulmões , sempre directamente em 
contacto• com este flu ido, a sensibiljdade e a mobili
dade exquisi ta de seus nervos, as tornão necessaria- · 
m en te mais suscep tiveis da influenciad'um ar viciado. 
Â's creanças tem por isso necessidade de ar fn~quente
mente renova do, para que não sejào asphyxiadas. He 
incontestavel que muitas dellas mmrem nos hospi
t ae& p<;>r falla de ar puro . .Mr. Sincláir refere que Ro 
hosptcw da M a ternidade de Dublin morrêrào desde 
178 1 a •é 1784. ent re sete mil seiscentos e cincoentare
cem-nasci?os ? dou~ mil nove centos quarenta e quatro 
nos 15 P.runeuos d1as ~o seu n ascimento , e que ten
da-s<> fellzrnen e uspeltado que havia fall a d'ar es. 

b I A ' ' ta ~ ecerao-se por toda a pa.rte ventiladores , e o re-
sultndo dhta precaução foi que desde 1785 a 1783 
n ao morrêrão mais do que du'!.enlos setenta e nove. O 
D?utor Adair conta , que n 'um hospício d ' O rfão' em. 
Ktngs- Stred entre 18 meninos que dormiã.o n 'nm só 
quarto com um criado , _dez juntamente com o crea• 
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do for~o repentinamente atacados de convulsões , de 
dores cru eis, de suffocação e d 'outros symptomas gra
ves, por terem querido diminuir o frio do quarto, ta· 
pando a chaminé, e e 'tando cuidadozamcn te todo 
o accesso ao ar exterior. M r. Sinclair queixa- e de que 
no geral em todos os hospitaes ~ Inglaterra , os te
ctos são mui baixos, e as j ancllas mui estreitas. (a) 

Na Russia em 1734, rn~is de cincot:nta crcanças' 
fórão atacadas de uma doença mui grave; no Esta
belecimento dos Expostos. O Inspector fez chamar o 
nosso celebre Sanches para os tr.atar. Elle vi o com 
surpreza que todos tinhão uma affecção pu trida das 
gengi ves, diarrhêas, áfetas na lingoa , no in! crio r 
da boca e garganta; e depois de fazer todas as inda
·gações para descobrir a cauza deste mar' obst~rvou 
que a sua habitaçào ordinaria era no anuar _terreo, 
em quar tos quentes e humidos, e tão fech ados, que 
era impossível entrar nelles ár exterior. A cauza da 
doença era palpavel e o mal evidente. Em conse

,quencia do que , transpor tarão-se os doentes para o 
terceiro andar, aonde o ár circulava facilmente. Em 
poucas semanas todas as creanças se restabelecerão , 
havendo-se prescripto os meios adquauos. Re&ulta da
qui que um ár puro e fresco, he o primeiro alimento 
dos animaes e dos vegetaes. 

He facil de convencer por estes factos, que simples 
medidas de Hygiene contribuiráü em par te para restituir 
á Sociedade milha res de indivíduos e para impedi r ção 
vão dar o ultimo suspiro nnquelle foco da destruique 
elles e da mor te . Para isso faz-se neceisario que o Go. 
' 'emo (além das de mais providencias que tão sagrado 
objecto reclama) destine um a caza, que pela sua si· 
tuação, ·além de bem arejada offereça local vasto, e 
todos os necessa rios corr;modos para este Estabeleci
mento, que não deve ser só considerado como Admi
Jlistração, ~.na s tambem como Hospital 'd'Expostos. 

O Hospicio, que era outrora dos .Frades Antoni· 
nhos, he um edifJCio que me parece reunir todas as 

(a) Côde de Santé, ou principes d'Hygiene pag. 111, 

'11 

~~:mdiç~~es hygie_nic:u que se exi~·em p~ra este fim. Sua 
situaçao vant.ajoza, por isso que retirada do o-rande 
concurso, bom á r, agoa e quintal, pcrmiuü:Et fa zer 
u~na mui~ regular e con vetüente d_istri buição e st>para.
c;;~o dos _12-x p~stos e das amas, eVItando a agglomera
çao de llldtVlduos, e separando os meninos sãos dos 
doentes e infecionados ; concorrendo esta medida de 
hygiene para a diminuição da mortande, e para a 
prompta cura dos que alli en trão já doentes. 

Corações sensiveis e humanos não podem deixar 
de horr_orisar-se á vista do ligeiro esbôço que acabo de 
traçar a c~rca dos d~sgraçados expostos. }<'oi par~ con
servar a v1da destes 1nuocentes, para edtar o-randes cri
mes,' e remediar immensas desordens que ~e institui
rão as Ca..-s de H.oda .ern Portug~l. Estes Eslabelcci
meJJtos _tão piedozos quanto uteis ao Estado, achão
se deba1xo da pror,~cção do Governo; c~mpre pois 
que este lhe proporcwne soccorros efficazes com que se 
possa prover ao sus tento e entretenimento J e tão con
sideravel numero de crcanças, que não trazem a esta!i 
cazas mais do que a sua indigencia e necessidades. 

SEGUNDA PART.E. 

Consideraçôes h,ygienieas. 

A infancia he um estado de tanta dependencia e 
fraqueza , que exige .os mais ternos e mais attentos 
c.uidado! .. Diversos tratados deeducaçào physica tem 
s1.do escnptos com o louvavel f1m de combater uma 
immeusi~ade ~e a~usos communs com que as amas 

ou! ras ltl \ enctoneuas desde o ventre materno v o tão 

á infelicidade , á m iseria , e á. morte os eivados ; e
nc ·o de nossa populaçao. 

Nin Pm i o-Hora po~é~, que s6 cabe ao poder dos 
ovcrnos ~azer bem ma~s .lnco_mparavelmente do que 

todos ? h vros de mech cma Juuto . Não obstante , 
cumpnndo um de.-er da miuha profissão, julgo fa~ 
Jter ao mesmo tempo a lgum serviço esclàreccndo o 

ublico e párticularmente as Amas ~obre um assum• 

i 

/ 
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pto , que interessa a Sociedade em geral , concorren-
do para enriquece-la de uma numeroila e brilhante 
povoação. 

Cuidados que as crwnças exigern. - Os primei
ros instantes da vida são aquellei em que ella he 
mais incerta , e em que mais riscos npresent~: a fra
queza desta idade , a compleixão extremam nte de
licada destas frageis m aquinas expõe-nas a perigos 
tão multiplicados, t[io graves nas suas couseq uencias, 
que tudo nos impõe um dever da "tnaior circumspec
ção. O recem-nascido deve ser cuidadosamente pre
servado do frio . O calor he abw lu tttmente indispen
&avel ás creanças de poucos dias. O calorico que se 
gera nos seus orgãos não lhes bast a ainda ; cl las pre
cisão de se aproximarem das amas de tempos a tem
pos , para estas lhes communicarem um cnlor igual 
ao que recebião no vent re m aterno. T anto mais a 
creança he fraca, tanto maior he esta necessidade. A 
analogia parece provar ai vantagens que ha em esta
beleçer esta communicação frequente. Nós observa
mos que as femeas de certos anl.maes quadrupedes e 
mesmo passaras , cobrem df' tempos a tempos os seus fi
lhos para os aquecer ; e isto com tanta m ais assidui
dade , quanto elles estão mais proximos do momen
to do seu nascimtmto. 

As creançai tem o orgão da vista delicado ; u m 
excesso de luz incommoda-as ; he necessario evitar 
que esta lhe caia mui directamente no betço; nem · 
se devem expor repentinamente a uma claridade forte. 
-Deve haver a maior attençao em collocar diante 
dellas, objectos que po1são diYer tilas , porque se elles 
estão de lado, ellas dirigiráõ constan temente os olhos 
sobre este ponto i .e contrahiráõ esta <Vrecçã.o vicioz~ 
da vista chamada st1•abismo. ·, deformidade que faz di
%er vulgarment e que as creançaa trócâo os olhos.
Não, se deve permittir a toda a gente o beijar uma 
creança ; e quando o fação nunca s~ deve consentir 
que a beijem na boca. · 

Da lirnpeot.a e aceio do corpo. - As creanças de
. -vem ser conservadai na maior limpeza; .. por isso ai 

roupas brancas' baetas e mais vestidos será() lava
dos a miuào. A . limpeza não só conserva a saude e 
previne muita» doenças' mas acostuma as creanças 
a uma vida mais r~gular. Os mesmos animaes nos 
fazem conhecer que presentcm estas vantagens, mos
trando-se reconhecidos para com aquelles que os t ra
tão com limptt za. 

Nutrição. - O leite de mulher parida de pouco 
tempo he o que convem melhor aos Tecem-nascidos ·: 
U ma ama póde alei ta r duas creançaa; tal he visível~ 
m ente o voto da natureza. A creança mamará. todas 
as duas horas mais ou menos, segundo a& circunstan
cias; quando dorme não se deve· acordar. As amas 
devem ser sadiai , de humor alegre, desembaraçadas 
e lim pas; e como não he sempre fadl achar para aa 
Casas de Roda sufflciente numero ddlas com aa. 
qualidades que se exigem, faz-se necessario confiar 
uma pa rte das creanças mais robustas , _e aquellas que 
se achão infeccionadas a mulheres capazes, que saibão 
administrar -a lactação artificial. Esta não deixa de 
ter grandes inconvenientes ; com tudo , polilto que se
ja fraco recurso , he muitas vezes indispensavel ]an
c;ar mão delle .. P 6de recorrer-se ao leite de vacca ou 
de cabra . No primeiro mez deve ser misturado corn 
duas terças partes de cozimento de cevada_~ que me 
parece ser u m doi liquidos mais convenientes, por ia-. 
so que contem certa q uantidade de materia assucara· 
da. Advirta-se porém , que nas primeiras semanas, 
JJão se deve administrar mais de quatro colheres des-
te liquido de duas horas. Ao passo que a 
creança vai dimi nue-se a quantidade 
de agoa de cev conseguinte no segundo mez 
p{,dcm dar-se-lhe partes iguaes ; no terceiro mez tres 
p artes de leite ; e aos • eis m e.zes , se n creança passa. 
b m, p.Jde conceder-se-lhe leite p uro. E ste deve preaer~ 
l'ar-se do contacto o ar , .conservando-se n'um .lugar 
fre o. O ar tende a desumr os seus principias consti~ 
tuintcs. O ir~trum~nt? mais ge.ralmen te empregado 
para a l;tc taçao artlflc1al he o b~beron : o fim pr~nci.:. 
pal que com elle se perteude obLer he : 1: não faze.t 

' . 



t}4 

chegar o leite ã Mca: da creança se não em pequena 
quatrtidade: ·\2." evitar grandes esforçoli na ~cção de 
chupar. 

O Dr. Voillot (de Baume) achando que todos 
estes instrumentos erào mais ou menos defeituosos, 
propoz-se substituir um processo simples e facil de pôr 
em pratica. 

"Toma-se uma pequena garrafa de f6rma q ual
quer, que pos~a conter meio quartilho pouco mais ou 
menos. Adapta-se ao pescoço della um gargalo de 
€stanho ou de prata composto de duas peças, das quaes 
uma A he fixada á garrafa, e a outra B atarracha 
sobre esta, e he terminada por um bico C de oito li
Jlhas de cumprimento, e rinco d1espessura. O cume 
deste mesmo bico apresenta uma abertura do diamc
tro de um alfmete de mediana grossura. 

He essencial que estai duas peças se unão bem 
exactam~nte, a f1m de que o leite não possa escapar 
se não pela abertura da extremidade. Basta lançar a 
'Vista no deãenho que aqui damos deste instrum ento, 
·para ver que o leite entra na boca do menino em pe
~uena quantidade, e quasi sem esforço da sua parte. " 

c 
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em vista. Em geral , mais a lactação se prolonga., 
is haverá que recear na cri ança uma disposição pa

ra as escrofulas. Por outro IM.do, quan to mais fracas 
forerJI as creanças, mais tarde devem ser apartadas. 
Se existem ca!os em que possa ser u lil prolongar a la
ctação além d'um auno, seria neste~. Os que são 
robustos e vigorosos podem apartar-se mais cedo~ i~to 
he , aos nove ou dez mezes, salvo se corrieç;ão a ap
parecer os dentes, pois que uesta crise todas recusão 
q ua lquer outra especie de alimen to, e súmente achão 
refrigcrio com o peito. 

Anle5 cl' apartar-se inteiramente a creança, de
ve o seu estomago acostumar-se pouco e pouco ás so
pas ·de leite, de vacca etc. A ama apresentará o pei
to uma ®U duas vezes menos por dia na primeira se
m ana: e assim successi v a mente, até que a creança 
11ão mame mais do que urna vez em vinte e quatro 
horas. A comida deve ser administrada a rniudo e 
pouca de cada vez. Praticando-se o contrario, sob
carrega-se o e;;tomago; causão-se indigestões e diar
rheas llluitas vezes mortaes. Deve h<n er muita cau
tella em não se darem alimentos pezados e indigestos. 
· B anhos . - O s banhos são de grande utilidade; 
11ão só previnem as doenças cutaneas, mas até curão 
muitas outras . Como toda a mudança st~bita he pe-

. rigosa, lavar a creança logo que nasce em agoa fria 
h e iu Leira mente contrario aos votos da natureza. Os 
banhos devem ser d'agoa morna, e muitas pessoas es
tão no habito de juntar á agoa um pouco de -.inho 
ou d'agoa-ardente. Esta precaução julga-se nece·ssaria 
quando os recem~nascidos são fracos. Semilhanre la
vatorio fortifica a pelle ao mesmo tempo que a limpa. 

EnfermaT'ia ou D ormitaria. -Deve haver o maior 
cuidado em não deixar dormir no mesmo local gran
de numero de ama e de creanças. R egular-se-ha com 
p rudencia o numero de in di viduos em p roporção com 
a grandeza da sal! a , e natureza do ar que alli se res
pira. - Quando grande numero de pessoas e particu
l a rmen te de creanças se achão reunidas no rnesmolu
gar , o ar torna-se infectado e se não he renovado 
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causl\ iufalli vel men te snrnns ' áfeln s ' i nfl :: mmaç:c5 
110s ol lw:; , .!i.:Lrrilea•, outras doen<;as g·raves. 

E m quan lo á pratica usada d1embalar os meni~ 
nos para Oi adorm ecer, os medicas tem tido a este 
respeito idéns mui differentes. Uns tem olhado t~ste a
balo que se dá ao berço como favoravel ao desenvol
vimento da creança; outros tem pertendido que este 
nJOvimento· de oscillação lhe he nocivo. 

" Se o abalo que se imprime ao berço he ligei
ro (diz Gardien) nenhum inconveniente pode resultar 
deste suave balanço ; antes se observa q ue clle cama 
c~rto praz•n· á creança ; a que se habitua a elle não 
p0de adormecer sem este meio. Não tarda porém 
q ue urrt balanço ligeiro deixe de fazer a mesma im 
pressão , e que a creança grite quando cessão de a 
embalar. Começa-ie então a mesma manobra ; ma$ 
para a socegar e adormecer, he prt>ciso embalá-la com 
muita mais violencia; a experiencia tem ensinado ás 
amas que neste caso o somno vem mais promptamen
te; e como. desejão ~ntregar-se a outras occupaçôe3 , 
raras vezei deixão de recorrer a um movifnento :mais 
precipitado de oscillação. H e evidente que esta vio
ler;ta agitação lhes he nociva; que não he um som no._. 
natural que se lhe~ procura, mas u m estado comato
so determinado pela grande quantidade de sangue que 
se dirige ao cerebro. E ste modo d'embalar seria md s 
perigoso no tempo da dentição ; pois que exporia ain
da mais as creanças ás con vulsões e affecções comatosas, 
augmentando a congestão do sangue para o cerebro, 
já naturalmente para alli dirigido du rants esta crise.,, 

H avendo poii certos casos~em que póde ser van
tajoso adormecer as creanças por uma agitação do 
berço lenta e suave ; por outro lado sendo os abusos 
de consequencias grues ; somos inclinados a ve1· ab
solutamente proscripta eita pra tica; sendo sempre pa
ra temer, que as amas impacientes, que se obstinão 
em embalar as creanças para as conduzir ao estado 
de estupor, não abusem dos alivias que ellaslhes pro
curão , e não substituão muitas vezes males funestos 
a l!offrimentos mediocrei e inseparaveii da condição 
humana. 
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