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Summario e conclusões 

As estatisticas da mortalidade no primeiro anno da vida 

accusam em toda a parte um tremendo morticinio, que póde 

ser reduzido á quarta parte. O Porto só tem aci ma de si na 

taxa obituaria Rouen, Stuttgart e Berlin. Nem o estado ge_ 

ral de civilisação nem o interesse da sociedade perrnitttem 

que se. assista indifferente a este phenomeno. 

2.a 

A assistencia infantil reveste modalidades e abrange 

creações immensamente variaveis. 

Visa o novo ser antes da co ncepção, durante a vida in

tra-uterina ou nos primeiros tempos da existencia. Depende 

do Estado, do Municipio ou da iniciativa particu lar. 

Protecção, assistencia, puericultura. Prophylaxia social 

exercida; = A) pela lucta contra o alcoolism::> , a syphylis, a 
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tuberculose ; pelas leis contra a propagação dos degenerados: 

= J) pela pmtecção ás g rávidas: - c ) peTa constituição da 

família sob o reg imen do casamento indissol uvel e relig ioso. 

A assistencia municipal está profundamente arreigada 

na traclicçào nacional: torna-se urgente regulamentai-a de 

accordo com os progressos qu e esta obra social tem reali

sado em todos os paizes. 

4.a 

O subsidio de lactação adaptado por todas as nossas 

Camaras não corrige nenhum dos vícios d e que resulta o 

mal. E' urgente s~tbstituil-o por serviços que se orientem 

nos seguintes intuitos : 

a) - Propagar e d irig ir a amamentação materna, en

sinando a maneira de evitar os erros de hygienc 

alimentar, educando as mães, aconselhando-as e am

parando-as moralmente; 

b) -· Au xiliar e habilitar efficazmente as mães pobres a 

realisar, pelo menos nas primeiras semanas depois 

do parto, o dever que lhes incu mbe de amamen-
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tar o seu fi lho, tendo em vista o ideal, certamen

te irrealisavel, de que a mãe d 'esta cathegoria deve 

ser a ama retribu ída de seu filho ; 

c) - lo caso de o medico entender que se deve insti· 

tuir o aleitamento mixto ou artificial, proporcionar 

o leite com que deve realisar-se essa alimentação e 

garantir o seu bom acondicionamento e admin istra

ção: 

d) - Promove r por todos os meios de suasão, de in_ 

stancia, de pessoal e devotad o empenho, de emu

lação, de representação ás instancias superiores que 

os patrões e donos de fabricas installem cama ras 

de amamentação ou creches aonde a mãe vá em 

horas designadas cu idar de seu fi lho; 

e) - Organisar, sob o patro nato municipal, Mutualida

des maternas, baseadas - 1.0 na quot isação dos par

t icipantes, - 2.0 na sub venção do município, - 3.0 

na quotisação de membros honorarios, - 4.0 na 

contribuição de associações de soccorros mutuos 

que quizerem proporciona r aos seus associados as 

vantagens da instituição, - 5.0 no producto de ta

xação po r multas, de legados, de donativos, etc. 

Esta instituição dá direito a uma indemnisação se

manal no primeiro mez consecutivo ao parto, com 
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a condição de a mãe se abster de trabalhar e con

cede premias de amamentação em harmonia com 

os fu ndos da Associação. 

5.a 

A consulta de creanças de peito constitue o ponto cen

tral de todas as obras da assistencia infantil e puericultura. 

Permanente ou periodica, servida só pelo medico ou por 

este e por um corpo auxiliar, é a móla fundamenta l d'esta 

obra social. 

6.a 

Os Jactarias, gottas de leite, cantinas maternaes, etc., são 

obras subsidiarias que não podem funccionar vantajosamente 

senão ás ordens e sob a directa interferencia da consulta. 
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