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"Todas as vezes que homens se reúnem, seus 

costumes se alteram, seus costumes e sua saúde". Nasce o que 

chamarei medo urbano, medo da cidade, angústia diante da cidade 

que vai se caracterizar pôr vários elementos: medo das oficinas e 

fábricas que estão se construindo, do amontoamento da população, 

das casas altas demais, da população numerosa demais; medo, 

também, das epidemias urbanas, dos cemitérios que se tornam cada 

vez mais numerosos e invadem pouco a pouco a cidade, medo dos 

esgotos, das caves sobre as quais são construídas as casas que 

estão sempre correndo o perigo de desmoronar." (Foucault, citando 

Cabanis, filósofo do final do século XVIII. apud Microfisica do Poder. 

Rio de Janeiro: Graal, 1979).



Esta dissertação é fruto de afetos e 
colaborações intelectuais e estratégicas com 
aquele que me acompanhou com muito 
carinho nas “intermináveis horas diante do 
computador”.
Por isto, dedico-a ao Sérgio, que anima a 

minha existência.
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Abstract

This work has for objective to investigate the subject of the infantile 

mortality in the city of São Paulo among the years of 1892 and 1920, as well as the 

practices used to combat it, based on the medicai knowledge of that time. Thus, the 

causes, the composition and the evolution of the infantile mortality are investigated in 

the studied interval. Soon after, the life conditions are analyzed in the paulistan 

capital of the period, mainly conceming upon the basic sanitation.

According to the author, the Solutions for the problem of the infantile 

mortality were pointed for the doctor-higienist speech. The measures adopted to 

combat the general mortality were the sanitation and the urbanization of the city and 

the invigoration of the structure, concentrated on the São Paulo Sanitary Service, 

destined to face the diseases and epidemics. Parallelly, several medicai practices 

were introduced with the objective of reducing the infantile mortality specifically, such 

as the inspection of the wet-nurses, the Competition of Robustness, the Gota de 

Leite and the Consultation to the Infants. Alt those practices wanted to incentive the 

natural breast-feeding. Thus, the sanitarist knowledge used to combat the infantile 

mortality imposed ideais of behavior to the whole society, mainly to the mother.

It is highlighted in the text that the medical-sanitatarian speech that 

defended the childrerts health was also used in the propaganda of medicai products 

and nutritious complements. Later on, the industry appropriated of that knowledge 

and it started to have the doctors as simple addressees.



Resumo

Leite e a Consulta aos Lactentes, 

estímulo ao aleitamento natural.

O trabalho tem por objetivo investigar a questão da mortalidade 

infantil na cidade de São Paulo entre os anos de 1892 e 1920, bem como as práticas 

usadas para combatê-la, fundamentadas no saber médico da época. Assim, 

investigam-se as causas, a composição e a evolução da mortalidade infantil no 

intervalo estudado. Em seguida, são analisadas as condições de vida na Capital 

Paulista do período, principalmente no tocante ao saneamento básico.

Segundo o trabalho, as soluções para o problema da mortalidade 

infantil foram apontadas pelo discurso médico-higienista. As medidas adotadas para 

combater a mortalidade geral foram o sanemento e a urbanização da cidade e o 

fortalecimento de uma estrutura, concentrada no Serviço Sanitário paulista, 

destinada a enfrentar as doenças e epidemias. Paralelamente, foram introduzidas 

diversas práticas médicas com o intuito de reduzir especificamente a mortalidade 

infantil, tais como a inspeção das amas-de-leite, o Concurso de Robustez, a Gota de 

Todas essas práticas tinham em comum o 

Assim, o saber higienista usado no combate à 

mortalidade infantil impôs ideais de comportamento à toda a sociedade, 

principalmente à mãe.

É destacado no texto que o discurso médico-sanitário que defendia a 

saúde das crianças também foi usado na propaganda de produtos médicos e 

complementos alimentícios. Posteriormente, a indústria apropriou-se desse saber e 

passou a ter os médicos como simples destinatários.
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INTRODUÇÃO

1 ARIÈS, Philipe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC, 1981. p. 57.

2 "O conceito de Mortalidade Infantil está relacionado ao risco de um nascido vivo morrer antes de completar 1 ano de 
idade. É um dos mais utilizados indicadores de saúde, sendo considerado muito sensível às condições sócio-econômicas 
da coletividade". MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Coordenação de Informações Epidemiológicas. 
Análise de Morfytfdáde. Delineamentos Básicos. Brasília: 1991, p. 24-25.

A morte é sempre um evento triste. A morte de uma criança, 

então, causa uma dor incomensurável. É a despedida de alguém que sequer se 

tinha feito presente. É a mudez da voz que ainda não tinha sido ouvida. É o ir 

sem ter sido... é a história de uma vida interrompida. Essa dimensão da morte da 

criança foi o meu primeiro interesse ao lidar com o assunto da mortalidade infantil.

O fenômeno da morte da criança, porém, nem sempre teve o vulto 

que hoje lhe é emprestado. Philippe Ariès conta que na Europa, até o século 

XVII, a criança morta era considerada como um desperdício necessário. Não se 

pensava, como normalmente acreditamos hoje, que a criança já contivesse a 

personalidade de um homem. Elas morriam em grande número. 'As minhas 
morrem todas pequenas1, dizia ainda Montaigne.1

Mais ainda, o senso comum conduz ainda a um reducionismo. 

Com efeito, a maioria das pessoas, sempre que pensa na questão da mortalidade 

infantil, imediatamente a associa como própria dos bolsões de pobreza. É claro 

que essa é uma verdade parcial, pois, apesar de efetivamente existir um forte 

vínculo entre a pobreza e a morte de crianças, a relação não é mecânica, pois a 

mortalidade infantil é um problema presente em todo o mundo, seja rico, seja 

pobre. Muitos outros fatores além da miséria podem ocasioná-la.
O coeficiente de mortalidade infantil2, na verdade, é um indicador 

com um sentido muito amplo. Ele reflete o estado em que se encontra o 

saneamento básico, a saúde, a alimentação disponível e sua qualidade, além do 

cuidado que se toma com as gestantes, com o parto e com as próprias crianças. 

Por isso, atualmente é considerado um dos melhores indicadores sociais da 

qualidade de vida de uma população. A razão é que, por ser a criança o ser mais 

frágil da sociedade, ela é a primeira a sofrer com a precariedade das condições 

de vida.
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Por isso, considero importante para entender a São Paulo da 

virada do século verificar o alcance do discurso higienista que prevaleceu nesse

Assim, por meio da análise das medidas que visavam a proteger a 

vida das crianças, tornou-se possível observar a evolução das características da 

população na qual elas estavam inseridas.

No meu trabalho, a população que atraiu o meu interesse foi a da 

cidade de São Paulo. O processo histórico sobre o qual pretendo me deter foi o 

que transformou a capital paulista da cidade provinciana do início do século XIX 

na metrópole cosmopolita nos meados do século XX.

Portanto, meu objetivo nessa pesquisa será o de investigar, 

nesse período de transição da capital paulista, a evolução, a composição e 

as causas da mortalidade infantil, bem como as práticas usadas para 

combatê-la, fundamentadas no saber médico da época.

O período sobre o qual me dedicarei será o compreendido entre o 

final do século XIX e o início do século XX, mais especificamente entre os anos 

de 1892 e 19203. Escolhi esse intervalo porque nele a capital paulista passou por 

transformações profundas, motivadas pelo grande crescimento demográfico. Com 

efeito, o período situado entre os anos de 1890 e 1920 representou uma 

passagem de 65.000 habitantes para 580.000, ou seja, em 30 anos, a população 

da capital paulista foi multiplicada nove vezes. Essa transformação exigiu um 

conjunto muito grande de esforços para que a cidade e, por conseguinte, o 

estado, continuassem atrativos para os imigrantes que vinham substituir a mão- 

de-obra escrava.

Nesse período surgiram diversos problemas de saúde pública e 

habitacionais, atentou-se para a questão da morte de crianças. Para enfrentar 

essas demandas, ocorreram diversas intervenções do Poder Público com o intuito 

de controlar a incidência de doenças e de melhorar as condições sanitárias do 

município. Foram implantadas novas práticas médicas e tratou-se do problema 

da água, do lixo e do esgoto. Paralelamente, procurou-se reorganizar o espaço 

urbano.

3 O período anterior ao do meu trabalho, mais especificamente da segunda metade do século XVIII até 1872, é 
denominado por Maria Luiza Marcilio de proto-estatístico.
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4 O discurso higienista na família atingia principalmente a mulher. De acordo com Rago, o discurso masculino e 
moralizador dos médicos e sanitarístas procura persuadir 'cientificamente' a mulher, tanto da classe alta como das 
camadas baixas, de sua tarefa natural de criação e de educação dos filhos (RAGO, Margareth. Do Cabaré ao Lar. A utopia 
da cidade disciplinar. Brasil 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. p. 78).

período de mudanças. Afinal, eram seus conhecimentos que orientavam as 

ações do Poder Público e da sociedade.

A influência do saber médico-higienista sobre a população foi 

vasta, perpassando-a em toda sua extensão. Esse saber orientou programas 

governamentais, fundamentou práticas assistencialistas e disciplinou relações de 

poder na estrutura familiar4 Assim, diante de sua abrangéncia, verifica-se ser 

essencial conhecer o discurso médico paulistano; portanto, para conhecer seus 

meandros, recorri a periódicos da época, como a Revista Médica de S. Paulo, e a 

livros de médicos paulistanos como João Teixeira Alvares, Clemente Ferreira, 

Francisco de Queiroz Mattoso e Leoncio de Queiroz, cujas obras datavam do 

período estudado.

Evidentemente, o discurso médico possuía atores relevantes em 

diversas cidades do país. Nesse sentido, é necessário também conhecer o que 

pensavam os higienistas da antiga Capital Federal, que também sofria um 

processo acelerado de mudanças nesse período. Por isso, foram também fontes 

da minha pesquisa as obras de Arthur Moncorvo Filho e as teses defendidas à 

época, e em períodos anteriores, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

Ao efetuar meus estudos, busquei verificar a relação entre as 

ações do Poder Público paulista, o ideário médico e a mortalidade infantil na 

capital paulista. Instrumento valioso para tanto foram os relatórios encaminhados 

aos dirigentes da Administração Pública, mormente os enviados ao Secretário do 

Interior, ao qual eram vinculados os serviços sanitários do estado.

A população sobre a qual incidia o saber médico devia ser 

estudada, analisada em suas dimensões, taxas de evolução e outros índices. 

Assim, para obter os dados populacionais referidos no trabalho, tive como fontes 

os anuários demográficos referentes à cidade de São Paulo.

Os documentos aos quais me refiro foram obtidos por meio de 

pesquisas realizadas junto a diversas instituições. Entre elas, destaco as 

bibliotecas da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Saúde Pública da USP, 

do Museu Histórico de Medicina “Carlos da Silva Lacaz”, o Arquivo do Estado de
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São Paulo, as bibliotecas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e o 

acervo da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE.

Para complementar os dados sobre a população paulistana, a 

título de exemplo, pesquisei os registros de nascimento e de óbito relativos aos 

anos de 1892 a 1921 no Primeiro Cartório de Registro Civil da Sé. O acesso a 

esses dados foi-me permitido por meio de autorização do juiz responsável pela 

Vara de Registros Públicos com jurisdição sobre aquele ofício, uma vez que se 

tratam de informações sigilosas, protegidas pela legislação. Assim, durante 4 

meses, coletei vários dados nas certidões manuscritas de óbitos e de nascimento. 

Nos livros de óbito, anotei: data de óbito, nome, sexo, endereço, idade, origem, 

causa da morte e local de sepulcro; nos de nascimento: data de nascimento, 

endereço, nome, sexo, cor, filiação, origem e profissão dos pais. Devido ao 

grande número de informações existentes no cartório, defini uma estratégia de 

amostragem, referenciando os anos de 1892 a 1901, de 1909 a 1911 e de 1919 a 

1921. No total, pesquisei 3.809 registros, sendo que 1.086 de óbito e 2.723 

registros de nascimento.

Posteriormente, classifiquei as causas de morte detectadas nos 

registros. Para tanto, pautei-me pela Nomenclatura Internacional de Causa de 
Óbitos e Causas de Morte Intra-Uterinas (Classificação de Bertillon)5, Terceira 

Sessão, realizada em 1920.6

As informações foram consolidadas em planilhas e comparadas 

com as colhidas nos anuários demográficos. Para obter maior relevância 

estatística, organizei-as em um quadriénio (1892-1895) e quatro triénios (1896- 

1898, 1899-1901, 1909-1911 e 1919-1921). Meu objetivo ao analisá-las foi o de 

verificar a composição da mortalidade Infantil no Distrito da Sé.

Além das fontes referenciadas, utilizei-me da bibliografia 

contemporânea. Uma vez que a temática da mortalidade infantil pressupõe uma 

abordagem multidisciplinar, abordando visões biológicas e sociais, combinei 

leituras de diversas áreas, relacionando-as ao tema da pesquisa.

5 SÂO PAULO (ESTADO). Serviço Sanitário do Estado de São Paulo Nomenclatura Internacional das causas de 
óbitos e causas de morte intra-uterinas (Classificação de Bertillon) - 3* Sessão -1920. São Paulo. 1924.

6 O exemplar foi uma cópia doada pelo Prof. Ruy Laurenti após reunião na qual ele orientou-me acerca das metodologias a 
serem seguidas para o tratamento e para a apresentação dos dados obtidos na pesquisa no Cartório da Sé.
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estudado.

O meu trabalho estará dividido em três partes, no período 

A primeira delas tratará de investigar o problema da mortalidade 

infantil na cidade de São Paulo. A segunda versará sobre as características da 

capital paulista, palco de tantas mortes infantis. A terceira abordará as práticas 

sanitárias utilizadas para reduzir a mortalidade infantil no espaço e no período 

estudados.

A Parte I versará principalmente sobre o elemento espacial do 

meu trabalho, ou seja, a São Paulo que se situava entre o final do século XIX e as 

primeiras décadas do século XX. Inicialmente, farei um resgate das teorias 

científicas do período e sua recepção no Brasil. A compreensão do status da 

ciência da época no nosso país e suas principais correntes será essencial para 

entender o restante do capítulo, ou seja, a questão do espaço urbano com 

problemas crescentes e a atuação do Poder Público baseada em idéias 

sustentadas por essas teorias científicas.
Assim, procurarei verificar quais eram os grandes problemas 

sanitários que afligiam a capital, como eles se manifestavam e como atingiam sua 

população. Evidentemente, por serem questões ligadas ao saneamento e à 

ordenação do espaço urbano, atingiam a todos indistintamente, adultos e 

crianças. Estas, porém, eram as mais prejudicadas, pois sempre são as primeiras 

a sofrer com as mazelas do meio. Procurarei então demonstrar a correlação 

entre as principais causas de morte infantil e as condições de vida da capital 

paulista do período.

A parte I tratará de pesquisar a dimensão do problema da 

mortalidade infantil na cidade de São Paulo. Para tanto, farei uma reflexão sobre 

como se constatou ser a morte de crianças efetivamente um problema que 

deveria ser combatido, descrevendo a evolução desse sentimento na Europa e no 

Brasil. Em seguida, pesquisarei qual a dimensão da mortalidade infantil na capital 

paulista, ou seja, qual a proporção de mortes de crianças e do que elas morriam 

na virada do século. Em uma etapa posterior, nesse capítulo, farei um estudo 

sobre as principais doenças que acometiam as crianças. Paralelamente, 

analisarei como o discurso médico via as doenças e as causas da mortalidade 

infantil.
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A atuação do Poder Público sobre essa problemática do espaço 

urbano também será objeto da Parte II do trabalho. Meu intuito será verificar até 

que ponto o Estado se aparelhou para enfrentar as doenças e quais foram os 

resultados alcançados. De forma incidental no decorrer de todo esse segundo 

capítulo, estará sempre a análise do discurso higienista atuando sobre a realidade 

urbana e suas consequências sobre a população.

Após delimitados os problemas da mortalidade infantil e os do 

meio físico em que se vivia, partirei para a Parte III, a qual abordará as práticas 

adotadas para combater a mortalidade das crianças. Abordarei as ações 

sanitárias baseadas no aleitamento mercenário, no Concurso de Robustez, na 

Gota de Leite e na Consulta aos Lactentes. Ao analisá-las, estudarei as bases 

que o discurso médico da época usava para fundamentá-las ou para repeli-las. 

Mais ainda, investigarei quais os ideais de comportamento que as permeavam e 

as relações de poder que elas fomentavam.

Outra questão que tentarei responder quando do estudo das 

práticas é a da correlação entre a atividade da mãe trabalhadora e as práticas 

adotadas para combater a mortalidade infantil. Verificarei, então, sua 

compatibilidade sob a ótica do discurso médico da época.

Por fim, ainda na Parte III, buscarei analisar o relacionamento 

entre o saber médico da época e a propaganda de remédios e complementos 

alimentares. A questão subjacente será a de verificar se verdades existentes no 

discurso médico foram modificadas, ou mesmo invertidas pela indústria.

Ressalto ainda que, para facilitar a leitura das citações das obras 

da época, atualizei sua ortografia para o português corrente.
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Parte I
A Mortalidade Infantil

1 ARMSTRONG, David. Polítical Anatomy of The body, Cambridge: Cambridge University Press,1986, p. 212.

1.1. A percepção da mortalidade infantil
A percepção de que a mortalidade infantil era um problema a ser 

combatido foi resultado de um longo processo histórico. Antes dessa caminhada, 

não se conheciam suas causas, nem suas dimensões.

Até o início do século XIX, na Europa e América do Norte, era 

difícil distinguir a mortalidade infantil a partir do total de mortes, porque ela não 

era classificada à parte das mortes dos adultos. A mortalidade infantil permanecia 

oculta, na medida em que não houvera alcançado o status de problema social e 

sanitário no qual o Estado e a ciência tivessem um claro interesse.

Um obstáculo no caminho da “descoberta" da mortalidade infantil 

era a tendência, tanto dos profissionais sanitários como dos funcionários públicos 

envolvidos, de considerar a mortalidade infantil algo normal, que fazia parte da 

“ordem natural” das coisas. Esse conjunto de idéias manifestou-se, por exemplo, 

na forma como, no início do Século XIX, o Registro Geral Britânico classificava as 

causas das mortes de crianças. Muitas delas mortes eram classificadas por meio 

de fórmulas vagas como enfermidades do crescimento ou nutrição. Esta última 

era uma categoria que abarcava desde as mortes por velhice, debilidade e causas 

naturais, até as mortes por consumição (normalmente ocasionadas por 
desnutrição infantil) e imaturidade.'

A situação somente começou a mudar, na Inglaterra, com a 

aprovação da Acta de Registros de 1834, que tornou obrigatório registrar a 

enfermidade médica causadora da morte, substituindo assim as célebres mortes 

naturais de anciãos e bebês. Em 1875, criou-se a taxa de mortalidade infantil, 

algo que pela primeira vez indicava uma consciência social sobre as mortes 

prematuras e o reconhecimento da infância como uma entidade diferenciada. O 

registro de nascimentos naquele país, porém, somente tornou-se obrigatório a



8

2 Armstrong, David. Op. cit., p. 15 e 268-269.

3 RAGO, Margareth. Do Cabaré ao Lar. A utopia da cidade disciplinar. Brasil 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra,1985. p. 109.

4 No sistema etiológico nativo, kwashiorkor é uma enfermidade infantil socialmente produzida. Diz-se que é a enfermidade 
das crianças depuestos, isto é, daquelas que depois do nascimento de um irmão menor tèm que desmamar e passar a 
consumir uma dieta mais baixa em proteínas. A desnutrição infantil de proteínas e calorias - da qual houve uma crise na 
Inglaterra no século XIX - somente entrou na nosologia ocidental quando médicos britânicos que trabalhavam em suas 
colónias, descobriram-na como uma enfermidade tropical (EPSTEIN, Sam & Beryl. A organização Mundial de Saúde. 
[s.l.J: Record. [s.d]. p. 85-101.).

5 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1: A vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal, 1997. p. 126.

A pediatria médica só alcançou o nível de especialidade médica 

relativamente mais tarde do que as demais especialidades. Nos EUA, por 

exemplo, a medicina pediátrica somente se desenvolveu a partir do final do século 

XIX, em 1881, com a criação, na American Medicai Association, de uma seção 

específica para discutir doenças infantis 3 Até meados do século XIX, em muitas 

partes da Europa e América do Norte a alta mortalidade infantil era considerada 

tolerável e aceitável, sendo uma realidade bastante previsível.

Assim, é perfeitamente compreensível que a descoberta da 

desnutrição infantil - identificada pela primeira vez como enfermidade pediátrica 

em 1933 - e o afmamiento em diagnósticos como os de marasmo, kwashiorkor ou 

PEM (deficiência protéica), tivessem que esperar que os médicos ocidentais 

encontrassem esses "transtornos" nos trópicos e adotassem o termo tradicional 

de Gana como diagnóstico clínico. Kwashiorkor é um termo dado pelo povo local 

e que designa um estado de debilidade infantil, causado pela ingestão insuficiente 

de proteínas e que produz apatia, edemas e perda parcial da pigmentação. 

Geralmente se associa ao crescimento atrofiado, ao atraso no crescimento e à 

diarréia crónica, sendo reconhecida como um transtorno infantil grave, 

potencialmente mortal. 4

Somando-se aos fatores anteriormente citados, a mortalidade 

infantil sempre teve uma clara referência de classe que contribuía para ocultá-la 

ainda mais. Com efeito, as crianças das classes trabalhadoras, do campo ou da 

cidade, formavam o principal contingente de vítimas. A visão sobre elas pode ser 

resumida na seguinte passagem de Foucault: “Tinha pouca importância se estas 

gentes viviam ou morriam, pois que em qualquer caso (se pensava que) sua 
reprodução era algo que funcionava por si só".5

partir de 1907. 2 Na mesma época, os ingleses lançaram sua primeira campanha 

nacional contra a mortalidade infantil.
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Afinal, esses países, no fim do século XIX, tinham entrado na 

corrida para as conquistas neocoloniais; portanto, necessitavam de uma força 

militar, a qual sofria um desfalque com tantas mortes. Havia necessidade de

As investigações de Booth, em Londres, e o estudos de

Rowntree, em Nova York, em 1899, mostraram de fato

Essa postura perante a morte das crianças aos poucos se 

alteraria, devido às inúmeras razões de ordem política, económica e humanitária 

que propiciariam o despertar da preocupação de vários países com a existência 

da mortalidade infantil. Para combatê-la, foi preciso atacar em várias frentes as 

diversas causas que a motivavam.

A partir do descontentamento verificado em vários países, 

principalmente na Europa, envolvendo a Inglaterra e a Alemanha, e na América, 

iniciou-se um movimento contra a mortalidade infantil. Ao começar cresceu, 

ergueu-se e se transformou em vários programas de reforma.

Embora houvesse diferença, de país a país, quanto às origens e 

aos pontos de partida desse movimento, motivações políticas, económicas e 

humanitárias convergiram para tentar reduzir o desperdício de tantas vidas. O 

decréscimo das taxas de natalidade foi um dos motivadores dessa mudança de 

atitude. Devido a ele, a França iniciou a ação para reduzir a mortalidade das 

crianças.

"estar uma porção substancial da classe trabalhadora vivendo 
com salários abaixo do nível necessário para a subsistência. 
Quanto mais se investigava as classes mais pobres, mais 
insatisfatória se revelava sua situação sanitária e social. Reinava 
a desnutrição, e a saúde e a aptidão física dos membros mais mal 
pagos da classe trabalhadora eram imperfeitas. Havia alta 
mortalidade materna. E, embora a mortalidade infantil tivesse 
caído, as condições de saúde das crianças que iam à escola e á 
pré-escola se mostravam muito ruins"6 7.

6 Rosen, George. Uma História da Saúde Pública. São Paulo: HUCITEC/UNESP, 1994. p. 268.

7 As pesquisas de Villermé e de Bertillon, no início do século XX, confirmaram o fato de que em Paris, em Liverpool e em 
outras cidades, o coeficiente da mortalidade infantil estavam "na razão inversa das condições pecuniárias dos habitantes; 
ela é muito maior nos bairros pobres do que nos ricos. Niceforo citou uma estatística de Lausanne onde reconheceu que, 
enquanto a média da mortalidade de 0 a 1 ano foi de 0.19 nos bairros mais abastados, essa taxa se elevou a 4,50 nos 
bairros pobres; e, para as crianças de 1 a 2 anos, essa média cresceu de 0,17 para 1,41, comparativamente, nesses 
bairros’’. (MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Hygiene Infantil Hygiene Privada da Infancia: preleções do "Curso Popular” 
realisado em 1915 no Instituto de Protecção e Assistência à Infancia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1917.).
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à

aumentar a população. Esta deveria ser composta por homens saudáveis e aptos 

a defender e a honrar a nação.

Segundo essa orientação, as crianças deveriam nascer e crescer 

dentro das normas de higiene mental e física, e, para isso, era aceito o 

afastamento das idéias liberais. Assim, podia o Estado intervir por meio de sua 

polícia sanitária, a qual exerceria o controle e a fiscalização da população.

Quanto aos instrumentos que possibilitaram o combate 

mortalidade infantil, passo relevante deu-se com o surgimento do cientificismo 

bacteriológico. Porém, não é possível apontá-lo como único fator. Antes, deve 

ser mencionada a preocupação com o saneamento das cidades, que motivou a 

reconstrução dos espaços urbanos. Na Europa, por exemplo, a urbanização 

sanificadora já havia provocado o declínio dos índices de mortalidade infantil 

antes mesmo de serem encontrados os agentes específicos de determinadas 

doenças.

A popularização dessas medidas, para alcançar a prevenção das 

mortes infantis ocasionadas pelas disparidades sociais, porém, teve que esperar 

mais um pouco. A Europa e os Estados Unidos, apesar de já terem passado 

pela fase do saneamento e da reurbanização das cidades, no início do século XX, 

ainda enfrentavam os distúrbios deixados pela industrialização. Esta havia 

deixado um rastro de grandes problemas que afetaram sobremaneira a classe 

pobre, como o desemprego, a pobreza e as doenças. A desigualdade social 

aumentara muito o sofrimento humano e os recursos humanos continuariam 

sendo desperdiçados.

No Brasil, os estudiosos conheciam o que seus colegas médiicos 

estrangeiros já haviam detectado como motivos da mortalidade infantil. Com 

efeito, aqui as causas eram similares, não sendo possível subestimar por muito 

tempo esse problema e suas origens. Reconhecia-se ser possível evitar uma 

grande parcela dessa mortalidade e considerava-se que suas causas eram a 

desnutrição, a ignorância dos pais, o alimento contaminado, além de outros 

fatores que eram atribuídos, por inteiro, ou em parte, à pobreza. Acreditavam 

que, atacando em distintas frentes a situação, seria possível eliminar alguns 

desses fatores e diminuir em muito o efeito dos outros.
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I. 2. A percepção da mortalidade Infantil no Brasil

No Brasil, a primeira vez em que a morte infantil se tornou tema 

de interesse nacional foi no século XIX, durante o transcurso de uma reunião da 

Academia Brasileira de Medicina ocorrida no Rio de Janeiro em 1846. Naquele 

encontro, o tema mortalidade infantil foi colocado para ser analisado e debatido 

pelos higienistas do Império. Os médicos da reunião se centraram em dois temas 

principais: mortalidade infantil e as enfermidades pediátricas. As explicações da 

ocorrência da mortalidade infantil abarcavam desde considerações climáticas 

(umidade, ares tropicais, trocas bruscas de temperatura) até práticas alimentícias 

impróprias, passando pela vulnãrabilidade de bebés frágeis e pelas enfermidades 

tropicais.

O primeiro dos textos médicos brasileiros a tratar exclusivamente 

do problema da mortalidade infantil e das causas da mortalidade das crianças no 

Rio de Janeiro foi publicado em 1887 por José Maria Teixeira8. Tratava-se do 

único pronunciamento da medicina social do século XIX, em contraste com as 

opiniões médicas prevalecentes até então. Teixeira creditava a alta mortalidade 

infantil à política económica da escravatura e a todas as perversões que esta 

reproduzia, tanto na casa-grande como na senzala.

O Brasil, na virada do século XIX para o século XX, apresentava 

elevada mortalidade infantil. O higienista passou a ver a morte das crianças como 

uma tragédia, como uma desgraça previsível e que não devia ser aceita com 

serenidade e resignação, como um feito inalterável. Portanto, a forma de se ver a 

morte infantil como se a vida de um bebé fosse algo provisório, algo em que não 

se podia depositar muita confiança, devia ser mudada.

Assim, a mortalidade infantil e depois, a sobrevivência infantil, 

foram considerados problemas sociais e médicos primordiais, a respeito dos quais 

havia de se fazer algo. Na cidade de São Paulo, repetindo métodos utilizados 

mundialmente, as principais vertentes de atuação para combatê-la foram a 

urbanização e o saneamento, que serão tratados na Parte II; e as práticas 

médicas/sanitárias, abordadas na Parte III. Essas ações tiveram como respaldo

8 TEIXEIRA, José Maria. Causas da Mortalidade das Crianças no Rio de Janeiro. Memória apresentada à Imperial 
Academia de Medicina em resposta a esta questão posta a prémio na sessão de 6 de julho de 1886, e premiada em 
sessão magna de 30 de julho de 1887. Rio de Janeiro: [s.n.J, 1887.
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as pesquisas e teorias científicas correntes entre os higienistas no decorrer dos 
séculos XIX e XX, as quais serão objeto da Parte II.

9 * O ano de 1892 foi o ano de criação do Cartório da Sé; assim, os registros só começaram a ser anotados em seus livros 
a partir do dia 22 de setembro daquele ano. 1892 foi também o ano de criação do Serviço de Demografia, tendo à frente o 
Dr. Jaime Serva.

10 Segundo o critério adotado pela Estatística Demographo Sanitána, 'nascido morto é a criança que não apresenta, ao 
nascer, sinais de vida, ou que morre durante o trabalho de parto e como tal é registrada. Se a criança morrer após ter 
respirado, o caso passa ser considerado óbito consecutivo a nascimento, devendo-se proceder a estes dois registros." 
SÂO PAULO (ESTADO). Serviço Sanitário do Estado de São Paulo Nomenclatura Internacional das causas de óbitos 
e causas de morte intra-uterinas (Classificação de Bertillon) - 3' Sessão de 1920. São Paulo. 1924., p.15.

1.3. A composição da mortalidade infantil na Cidade de São Paulo e no 
distrito da Sé

Nesta parte do trabalho, procurei demonstrar a magnitude da 

mortalidade infantil na cidade de São Paulo. Assim, a título de exemplo, dediquei 

atenção à mortalidade infantil no Distrito Urbano da Sé, em cujo cartório realizei 

pesquisas nos registros de nascimento e de óbito pertinentes ao período de 1892 

a 1920. Juntamente com esses dados, trouxe outros, derivados de fontes 

diversas, que permitirão cotejar as informações e obter um melhor entendimento 

da mortalidade infantil e de aspectos da população da cidade e de sua região 

central na passagem do século XIX para o século XX. Nos capítulos seguintes, 

associarei esses elementos a outros obtidos por meio da literatura médica e 

historiográfica sobre a mortalidade infantil.

A escolha da região da Sé foi motivada pela singularidade de 

suas condições. Afinal, foi naquela região em que se manifestaram com maior 

vigor as medidas de saneamento e de reorganização do espaço urbano.

Pesquisei no Cartório da Sé um total de 3809 registros no período 
de 18929/1895, 1896/1898, 1899/1901, 1909/1911, 1919/1921, ou seja, um 

quadriénio e quatro triénios, sendo que 2723 foram de nascimentos e 1086 de 

óbitos. Dos registros de óbitos, 112 referem-se aos casos de natimortos10.

Deve-se considerar, ao estudar esses dados, que o número de 

sub-registros na época devia ser bastante alto, pois era costume da população 

registrar os eventos na Igreja, mesmo após a proclamação da República. Nesse 

sentido, Henry enfatiza que "(...) O sub-registro é geralmente mais importante
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que:

A Tabela I, a seguir, resume os dados obtidos na pesquisa que 

realizei no distrito da Sé.

No tocante à mortalidade infantil, deve-se ressaltar que seu 

coeficiente é obtido dividindo-se o número de mortes de crianças menores de 1 

ano, em uma determinada população, em um determinado ano, pelo número de

Ano
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1909
1910
1911
1919
1920
1921
Total _____________________

Fonte: Livros para Registro de óbito - "C" do 1o. Cartório de Registro Civil da Sé 
(1o. CRCSé) 1892 a 1921. São Paulo.
*Com natimortos.

TABELA I
Nascimento e Óbito Geral no distrito da Sé 

1892 -1921 
Nascimento 

29 
75 
104 
129 
154 
135 
165 
141 
162 
153 
236 
238 
269 
269 
204 
272 
2735

Obito
__ 9
35
44
71
85
85
74
52
53
71
80
67
93
72
83
112
1086

"é um fato a deficiência do registro civil de nascimento, nossa 
população, em parte não pequena, contenta-se apenas com o 
batismo; de modo que, tomando o registro civil como base de 
cálculos, ficará fraudada a porcentagem da natalidade sobre a 
mortalidade. Mas, apesar do nosso magnífico coeficiente natal, a 
taxa obituária da infância em São Paulo está longe de nos 
honrar".12

para os óbitos que para os nascimentos e os casamentos, e os óbitos infantis são 

ainda mais suscetíveis de sub-registros que os outros.11"

Os registros cartoriais têm, além da função jurídica, importância 

para a elaboração de estatísticas em geral e relevância como base de indicadores 

de saúde da população, como a mortalidade infantil. Ao lamentar não serem os 

registros civis usados por todos, escreveu Olympio Portugal, em artigo de 1910,

11 HENRY, Louis. Técnicas de Análise em Demografia Histórica. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 1977, p.75.

12 PORTUGAL, Olympio. Mortalidade Infantil em São Paulo. Revista Médica de S. Paulo. São Paulo, XII(10): 220, 1910 p 
220.
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Evidencia-se, a partir da leitura da Tabela II, a progressiva 

redução da taxa de mortalidade infantil no período de 1892 a 1921, baixando de 

160,2 mortes em cada mil nascidos vivos(1892-1895) para 95,5 mortes por 1.000 

nascidos vivos no triénio 1919-1921.
Essa diminuição da taxa de mortalidade infantil reflete fatos 

relevantes ocorridos, principalmente na região da Sé. A melhoria dos serviços de 

limpeza, com a varrição e o recolhimento do lixo das ruas, e a melhoria no 

saneamento básico, com a implantação de esgotos e a preocupação com a 

potabilidade da água, - assuntos que serão discutidos na Parte II deste trabalho - 

foram alguns desses fatores. Soma-se ainda, como motivo para essa redução, a

Nascidos 
Vivos

Óbitos de 0 a 
1 ano*

337
454
456
743
733

54
72
48
61
70

Coeficiente de 
Mortalidade 

Infantil** 
_______ 160,2 
_______ 158,6 

_____ 105,3 
________ 82,1 

95,5

1892-1895
1896-1898
1899-1901
1909-1911
1919-1921_______________________________

Fonte: Livros para Registro de óbito - "C" do 1o. Cartório de Registro Civil da Sé 
(1°. CRCSé) 1892 a 1921. São Paulo.
(Números absolutos . ''Coeficientes por 1000 nascidos vivos.)

nascidos vivos na mesma população no mesmo ano. Em seguida, multiplica-se 
por mil o número obtido.13

TABELA II
Mortalidade Infantil no Distrito Urbano da Sé (1892-1921) 
Anos

13 BECKER, Roberto Augusto. Análise de Mortalidade. Delineamentos Básicos. Brasília: Fundação Nacional de Saúde/ 
Coordenação de Informações Epidemiológicas, 1991. p. 24-25

14 MARCILIO, Maria Luiza. A Cidade de São Paulo. Povoamento e População - 1750-1850. Com base nos registros 
paroquiais e nos recenseamentos antigos. São Paulo: Pioneira/EDUSP,1974. p. 173-174.

Com base nos dados obtidos na pesquisa, foram calculadas as 

taxas de mortalidade infantil pertinentes ao período estudado, as quais estão 

expostas na Tabela II. No caso, o coeficiente de mortalidade infantil^ que abrange 

as mortes de 0 a 1 ano está disposto na última coluna. Seus valores são 

claramente inferiores aos sobrevindos na virada do século XVIII para o XIX, para 

a Paróquia da Sé, os quais eram de 239 para mil nascimentos de indivíduos 

livres, conforme estudo de Maria Luiza Marcílio sobre a mortalidade infantil no 

período de 1796 a 180914
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Ano
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920

TABELA III
Mortalidade Infantil na Cidade 

de São Paulo -1894/1920* 
% M. Geral

24?2 
25,2 
25,0 
26,9 
26,7 
24,0 
22,8 
24,0
22,6 
32,4 
31,8 
36,1 
33,9 
34,7
34,2 
34,1 
33,1 
26,8 
30,5 
30,5
32,9

Coef. Ml
Í75j 
198,5 
198,2 
182,9 
164,0 
120,5 
113,5 
130,8 
131,1 
177,8 
173,1 
201,9 
213,5 
206,0 
182,6 
160,6 
164,2 
158,1 
236,4 
192,1 

___________________186,8_____________  
•Óbitos de menores de 1 ano/1.000 nascidos vivos 

Fonte: SÃO PAULO. Anuário Demográphico-1920-1924. p.92-93.

15 Os Anuários Demográficos da Seção de Estatística (1894 - 1920), mostram até 1905, os dados dos óbitos dos distritos 
urbanos da Sé e Liberdade somados. A partir de 1906, os números referentes à Sé estão separados e são muito próximos 
dos verificados na minha pesquisa. (Vide PASQUA, Suzana Podkolinki. Mortalidade e População no Processo de 
Urbanização da Cidade de São Paulo. (1890 - 1920) - O Caso do Brás. São Paulo. Tese (mestrado), FFLCH/USP, 1998. 
Tabela A-10)

atuação dos higienistas, trazendo novas práticas médicas, e a vacinação para 

doenças evitáveis.

É importante ressaltar que a redução da mortalidade infantil, no 

início do século XX, verificada nas pesquisas realizadas no Distrito da Sé não 

reflete o que ocorria em toda a cidade à essa época. A Tabela III, obtida a partir 

do Anuário Demográfico de 1920 -1924, demonstra que, para a cidade de São 

Paulo como um todo, a taxa de mortalidade infantil, a despeito de algumas 

variações observadas isoladamente, como a redução verificada no início do 

Século XX, manteve-se constante no período examinado. A aparente 

discordância observada entre as tabelas II e III pode demonstrar ou a existência 
de sub-registros ocorrentes na região da Sé15, ou a já mencionada melhoria na 

taxa de mortalidade infantil para a região da Sé. Esta última hipótese é 

corroborada pelo fato de, na virada do século XIX para o XX, a região central da 

cidade ter sido alvo privilegiado das políticas de urbanização e de saneamento 

promovidas pelo Poder Público.
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890
Países/ Regiões

1.4 Mortalidade neonatal e pós-natal no Distrito da Sé

A partir dos dados obtidos na pesquisa junto ao Cartório da Sé, foi 

possível também calcular, para o período examinado, os coeficientes de

TABELA IV
Mortalidade Infantil na Europa no Inicio da Década de 

Coef. de Mortalidade 
Infantil

234,9
179,8
167,5
121,6
96,8

222,2
319,6
230,2
220,1
176,3
195,5
127,9
101,3
151,9
239,7

91,9
165,6

Itália_________
França________
Inglaterra e Gales
Escócia_______
Irlanda ______
Prússia_______
Baviera_______
Áustria________
Suíça_________
Bélgica_______
Países Baixos
Suécia________
Noruega_______
Dinamarca_____
Espanha______
Grécia________
Finlândia_____________________________

Fonte: SÂO PAULO (ESTADO). Secretaria dos Negócios do interior. Relatório apresentado 
ao Senhor Doutor Presidente do Estado de S. Paulo pelo Dr. Cesário Motta Jr.

Secretário dos Negócios do Interior. São Paulo, 1893..p. 198.

As taxas de mortalidade infantil para São Paulo podem ser 

comparadas com as verificadas em outros países, notadamente às observadas 

em regiões da Europa no final do século XIX. A Tabela IV a seguir, cujos dados 

são do início da década de 1890, demonstra que a cidade de São Paulo, na 

mesma época, situava-se em uma posição intermediária em termos de 

mortalidade infantil, aproximando-se do observado na França e nos Países 

Baixos.

Deve-se destacar ainda, a favor da coerência dos dados 

coletados no Distrito da Sé (Tabela II), que as taxas calculadas a partir deles, 

para o período 1892-1898, têm valores próximos aos verificados, ainda que 

ligeiramente menores, no mesmo período, para a cidade como um todo, 

demonstrados pela Tabela III. Somente a partir de 1909, os índices de 

mortalidade infantil na Sé ficaram claramente menores do que no restante da 

cidade.
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mortalidade infantil neonatal e pós-natal, os quais estão apresentados na Tabela 

V a seguir.

Nascidos 
vivos

Ml* 
Neonatal

Ml*
1 dia

Ml* 
Pós- 
natal

1892-1895 
1896-1898 
1899-1901 
1909-1911 
1919-1921

Mortalidade Infantil
Ano

337
454
456
743
733

68,2
63,9
26,3
28,3
23,2

92,0
94,7
78,9
53,8
72,3

8^ 
4_ 
_1_ £ 
5

Óbitos entre 
29 dias e 1 

ano 
(pós-natal) 

___________31 
__________ 43 
___________36 
__________ 40 

53

23,7
8,8
2,2
5,4
6,8

gestação e o parto, ou com o fato de estarem nascendo mais crianças com 

defeitos congénitos que o normal, o que é raro.

A mortalidade infantil tardia ou pós-natal refere-se às mortes de 

crianças ocorridas do 29.° dia de vida em diante, até um dia antes de a criança 

completar seu primeiro aniversário. A morte que ocorre nessas condições tem 

como causa um conjunto de problemas sociais e de saúde que afetam a criança 

em seu primeiro ano de vida, pois ela sofre as influências das condições em que 

vive e é criada. Esses aspectos, denominados de condições socioeconômicas, 

referem-se ao tipo de alimentação, às condições de higiene da residência e do 

bairro onde vive a família e à qualidade da água potável utilizada no preparo dos 

alimentos, entre outros fatores.17

Óbitos 
entre 2 dias e 

28 dias 
(neonatal) 

____________ 15 
____________ 25 
____________ 11 
____________ 17 

_________________________________________________ 12_______________  
Fonte: Livros para Registro de óbito - "C" do 1o. Cartório de Registro Civil da Sé (1o. CRCSé) 1892 a 1921. São Paulo. 
(Números absolutos. * Coeficientes por 1000 nascidos vivos.)

TABELA V
Ml) Neonatal e Pós-natal no Distrito Urbano da Sé (1892-1921)
Óbitos até

1 dia

16 A Classificação Internacional de Doenças, a 10a Revisão - CID - 10, aprovada em 1989, e em vigor a partir de 1° de 
janeiro de 1993, alterou o conceito de período perinatal para 22 semanas completas de gestação até 6 dias completos (7 
incompletos) de vida pós-nascimento. Becker, Roberto Augusto Op cit p. 25.

17 BECKER, Roberto Augusto. Op. Cit. p. 58.

As causas da morte de uma criança nas quatro primeiras 

semanas de vida são muito distintas das encontradas no restante do primeiro ano 

de vida. Assim, para facilitar o estudo da mortalidade infantil e dar um melhor 

tratamento aos fatores envolvidos em cada caso, ela também foi dividida em

mortalidade precoce ou neonatal e mortalidade tardia ou pós-natal.

A mortalidade precoce ou neonatal refere-se à morte de crianças 

com até 28 dias de vida.16 Esse tipo de morte é a manifestação de problemas 

relacionados com a assistência oferecida às mulheres grávidas durante a
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1.5 Causas de Mortalidade Infantil em São Paulo e no Distrito da Sé

com

é cabível uma discussão sobre as causas

muita

Marcílio, por sua vez, mostra que

Adolpho Lutz, em 1898, ao fazer um estudo sobre as moléstias, 

suas causas e sua relativa frequência na cidade e no Estado de S. Paulo, 

mencionou que

A utilidade da separação é demonstrada pelas tabelas 1 e 2. De 

acordo com elas, estão claramente demonstradas serem diferentes as causas de 

mortes de cada conjunto (mortalidades neonatal e pós-natal).

"(...) A estatística da capital e das cidades maiores pode ser 
consultada com vantagem, com a condição de saber ler um pouco 
entre as linhas, porque não raras vezes a mesma moléstia tem de 
ser procurada em várias rubricas e certos diagnósticos que estão 
na moda têm de ser modificados porque referem-se a moléstias 
que não existem entre nós. Muito freqúentemente o atestado não 
menciona a moléstia principal, mas apenas um sintoma 
acompanhando esta".20

18 Apresento no ANEXO I as terminologias usadas para as causas de morte de Mortalidade Infantil, e Geral, tal como 
registrados nos Livros de Óbito do Distrito da Sé.

19Ela era comum nos registros da época. Imhoff pode verificar na Europa: 'No século XVIII ela era essencialmente 
nosológica ou descritiva dos sintomas. Hoje, ela passou a ser primeiramente etiológica. Além da terminologia, ocorreram 
mudanças na percepção médica, diferenciação dos termos médicos com o progresso da ciência, aparecimento de novas 
doenças. " (...) Antigamente havia 134 causas de morte possíveis de escolha; hoje há 20 diferentes grupos de causas de 
morte (conforme as classificações da Organização Mundial de Saúde, existem 2.400 diferentes doenças). Para certas 
épocas havia rubricas oficiais obrigatórias; para outras, um ministro podia escolher as causas dentro de um número quase 
ilimitado de expressões e nomes Imhof, ao pesquisar a população de Berlim do século XVIII ao XX faz essa afirmação, 
com relação às causas de morte. IMHOF, Arthur E. A mortalidade européia do Século XVIII ao XX: Resultados e 
problemas. In: MARCÍLIO, Maria Luíza (org.). População e Sociedade; Evolução das sociedades pré-industriais. 
Petrópolis: Vozes, 1984. p. 247-264. p. 258-261.

20 LUTZ, Adolpho. Observações sobre as moléstias da cidade e do Estado de S. Paulo. Revista Médica de S. Paulo. São 
Paulo, I: 4-6, 1898, p.5.

Neste tópico, procurar-se-a determinar as principais causas que 

levavam à morte as crianças de 0 a 1 ano no período de 1892 a 1920. Para tanto, 

serão utilizados os já referenciados dados obtidos a partir do Cartório da Sé, os 

quais serão confrontados com informações advindas de outras fontes, 

demonstradas no prosseguimento.

Preliminarmente, 

apontadas para os óbitos. 
variabilidade18.

Os nomes das doenças possuíam

Essa inconstância na terminologia usada na época para 

descrever as causas da morte não ocorre apenas nos dados pesquisados no 

Distrito da Sé.19
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"(...) continua sendo difícil saber se as doenças declaradas 
antigamente correspondiam exatamente àquelas que conhecemos 
hoje, com seus nomes atuais. É, por exemplo, o caso da 
escarlatina ou rubéola (não se pode precisar se era uma ou outra), 
da paralisia, etc. Por vezes, a declaração da causa da morte 
mencionava um sintoma e não propriamente a doença."21

21 MARCÍLIO, M.L. A Cidade de São Paulo. Povoamento e População. 1750-1350 - com bases nos registros 
paroquiais e nos recenseamentos antigos. São Paulo: Pioneira/Edusp, 1974. p. 178.

22 BECKER, Roberto Augusto. Análise de Mortalidade. Delineamentos Básicos 1* ed., 1991. Fundação Nacional de 
Saúde, Coordenação de Informações Epidemiológicas - Brasília, 1991. p 39. (Trabalho elaborado com o apoio de análise 
da Situação de Saúde e suas Tendências da Organização Pan-Americana da Saúde).

23 SÃO PAULO (ESTADO). Serviço Sanitário do Estado de São Paulo. Nomenclatura Internacional das causas de 
óbitos e causas de morte intra-uterinas (Classificação de Bertillon) - 3a Sessão. São Paulo. 1924.

"(,..)uma criança desnutrida que contrai sarampo, apresenta 
complicações pulmonares e morre. A causa básica a ser 
selecionada é o sarampo, sendo a desnutrição uma causa 
contribuinte e a complicação pulmonar uma causa conseqúencial. 
Por mais que seja importante a promoção da alimentação e da 
nutrição, assim como da disponibilidade de serviços de saúde 
capazes de atender a complicações pulmonares, a vacina contra o 
sarampo seria, nesse caso, a medida mais eficaz, suficiente para, 
isoladamente, evitar essa morte considerando-se que o poder 
imunogênico da vacina mantém-se mesmo em crianças 
desnutridas".22

Feitas as devidas ressalvas acerca das causas apontadas nos 

registros para as mortes, é mostrada a seguir a tabela VI. Ela resume as 

principais causas de morte presentes nos registros de óbito do grupo etário de 0 

até 1 ano, ou seja, mostra as causas da mortalidade infantil no Distrito da Sé. 

Com o objetivo de garantir maior relevância estatística, as doenças foram 

classificadas em grandes grupos, de acordo com a terceira revisão de 1920, da 

Classificação de Bertillon - Nomenclatura Internacional de Doenças.23

Becker alerta sobre a importância de se utilizar o conceito de 

causa básica, porque raramente se pode afirmar que uma morte é devida a uma 

causa exclusiva, única. Pode acontecer de haver outras que direta ou 

indiretamente, de forma associada contribuíram no processo que ocasionou a 

morte, e cita no exemplo:
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179

9 18 12 20

2

No grupo de até 1 ano de idade, representado na Tabela VI, as

causas principais de mortalidade eram as relacionadas diretamente ao aparelho

digestivo, ou dele decorrentes. A preponderância dessa categoria de doença era

de até 28 dias (Vide Tabela 1).

também relevantes causas da mortalidade infantil as enfermidades que afetavam

devida à alimentação sem higiene, inadequada ou mesmo, nas classes mais 

pobres, à ausência dela, tornando a criança mais susceptível às outras moléstias.

Em segundo lugar, em termos de ocorrências, situavam-se as

moléstias típicas da infância, as quais englobavam doenças congénitas e causas 

relacionadas ao parto. Essas moléstias ocorriam principalmente no grupo etário 
Por fim, como demonstra a tabela VI, eram

o aparelho respiratório.
A consistência desses dados pode ser comprovada pela

1896-1898
19

4

1
“7
7T
"7
72

892-1921 
1899-1901

~ÍÕ
3

12 
“7
48

1
7

1909-1911

2

1 
74 
"7 
6?

1
7j

1919-1921
6
3

28
"7

14 
"7 
7Õ

1
7f

3 
—2 
~63

9 
3Õ5

3
59

87
"7

TABELA VI
Principais Grupos das Causas de Óbito na Faixa Etária de Até 1 Ano 

no Distrito Urbano da Sé (1 
1892-1895

15
7

12 
~2
54

Fonte: Livros para Registro de óbito -"C" do 1°. Cartório de Registro Civil da Sé (1°. CRCSé) 1892 a 1921. São Paulo.
(*) Óbitos sem natimortos. Obs: de acordo com a Nomenclatura Internacional de Doenças - 3a revisão - 1920
(**) Moléstias infecciosas e parasitárias, câncer e outros tumores, doenças reumáticas, de nutrição, das glândulas 
endócrinas e outras doenças gerias, do sangue, envenenamentos crónicos e intoxicações.
(*•*) Debilidade congénita, icterícia e esclerema, nascimento prematuro ou consequência do parto, outras afecções 
especiais á primeira infância, falta de cuidados.

Total
59
19

24 SÂO PAULO (ESTADO). Secretaria dos Negócios do Interior Relatório apresentado ao Senhor Doutor Presidente do 
Estado de S. Paulo pelo Dr. Cesário Motta Jr. Secretário dos Negócios do Interior. São Paulo, 1893. p. 32.

Grupos de causas
I - Moléstias Gerais **

II - Moléstias do sistema nervoso e
dos órgãos dos sentidos____________
III - Moléstias do aparelho circulatório

IV - Moléstias do aparelho
respiratório (não tuberculosas)_______
V - Moléstias do aparelho digestivo
VI - Moléstias do aparelho genito-
urinário e seus anexos______________
VII - Estado puerperal

X - Vícios de conformação

XI - Infância ***
XIV - Moléstias mal definidas

TOTAL

constatação de que a prevalência das doenças do aparelho digestivo e do 

aparelho respiratório não era própria apenas da região da Sé. Estudo realizado 

no final do século XIX demonstrou que 90% das mortes ocasionadas em toda a 

cidade de São Paulo por doenças no aparelho digestivo tinham por vítimas 

crianças24 Na época, acreditava-se que esse elevado percentual era motivado



21

ao meio-dia, frutas verdes e

pela alimentação inadequada, principalmente a ministrada pelos imigrantes a 

seus filhos, e pelas más condições económicas dos pais.

Era esse o discurso médico:

"Estas diarréias tomam-se bem graves nas famílias desprovidas 
de recursos, aonde falta a boa amamentação da criança, o asseio, 
os cuidados, a higiene, a dieta e a alimentação artificial 
apropriada. E aparecendo a diarreia nestas crianças, quase

"Chegados a esta Capital, acumulados no edifício da Imigração, 
tendo passado privações a bordo dos vapores ou, pelo menos não 
encontrando ali tudo quanto a voracidade exige, acreditam dever 
recuperar o tempo perdido , dando aos filhos pela manhã 
alimentos de difícil digestão, 
esprazeadas pelo sol..."25

Outro estudo, dessa vez realizado em 1894, com o intuito de 

pesquisar as causas da mortalidade de crianças da capital paulista foi levado 

adiante pelo Dr. Teixeira Álvares27. Ele procurou médicos que atuavam em São 

Paulo, como os Drs. Arthur Azevedo, Theodoro Reichert, Virgílio de Rezende, 

Henrique Thompson, Guilherme Ellis, Mello Barreto, Amâncio de Carvalho e 

Jayme Serva. Eles foram inquiridos, entre outras perguntas, sobre as principais 

patologias infantis em São Paulo.

Suas respostas, em esmagadora maioria, apontaram como 

principais doenças as mesmas observadas na Tabela VI, ou seja, as que atingiam 

o aparelho gastrointestinal e as do aparelho respiratório. Exemplar, nesse 

sentido, por espelhar as idéias dos médicos da época, foi a resposta do Dr. 

Theodoro Reichert. Segundo ele, as moléstias que vitimavam as crianças eram 

as gastrointestinais e as do aparelho respiratório. Deviam ser colocadas em 

primeiro lugar, com relação às do aparelho digestivo as diferentes diarréias, tais 

como, a diarréía verde, a mucosa, a biliosa, a chylosa e a lienterica.

"(...) nas classes menos favorecidas da fortuna, as crianças 
começam a comer cedo fazendo uso de uma alimentação 
absolutamente imprópria para sua idade; quem uma vez tiver feito 
uma peregrinação por certos bairros e pelos cortiços atestará 
isto..."26

25 SÂO PAULO (ESTADO). Secretaria dos Negócios do Interior. Relatório apresentado ao Senhor Doutor Presidente do 
Estado de S. Paulo pelo Dr. Cesário Motta Jr. Secretário dos Negócios do Interior. São Paulo, 1893., p. 199-200.

26 Id. Ibid., p. 200-201.

27 Id. Ibid., p. 61-98. O dr. João Teixeira era professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e membro da 
Sociedade de Obstetrícia da França. Seu livro era destinado ás mães.
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Sobre as doenças do aparelho respiratório, o Dr. Theodoro 

afirmava ainda que

No início do século XX, as doenças ligadas ao aparelho 
digestivo30 ainda continuavam a vitimar as crianças, conforme demonstra a tabela 

VII a seguir. Com efeito, as mortes ocasionadas por doenças do aparelho 

digestivo representavam quase 40% das mortes das crianças de até dois anos de 
idade.31. Especificamente "a gastroenterite é a terrível ceifadora das crianças, e a 

grande responsável desse fator negativo de progresso é geralmente a 

alimentação imprópria, sobretudo o aleitamento artificial mal dirigido e auxiliado 

pelos preconceitos, os alimentos grosseiros e indigestos, inconvenientes ao 
delicado tubo digestivo das crianças de tenra idade".32

"das moléstias do aparelho respiratório, predominavam a 
bronquite, a pneumonia e a bronquite capilar, (...) provocadas pela 
impressão repentina de ar frio, pelas bebidas frias e geladas, 
achando-se o corpo em transpiração, e pelas bruscas mudanças 
atmosféricas, tão frequentes em S. Paulo. Também nestas 
moléstias, as crianças, filhas de pais desprovidos de recursos são 
as mais vitimadas, por serem expostas às intempéries e à falta de 
um tratamento apropriado, no princípio da moléstia".29

sempre é ela desprezada e somente são aplicados os meios 
terapêuticos para combatê-la, quando a mesma já tomou 
proporções graves e perigosissimas. Infelizmente em S. Paulo 
faltam os estabelecimentos de caridade, para prevenirem a 
grande mortalidade destas crianças".28

28 ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo. (Conselho às mães de família), São Paulo: 
Typographia Carlos Gerke. 1894. p. 80.

29 Id. Ibid., p. 80-81.

30 Nessa mesma época, em 1910, na França, observava-se que as causas de morte das crianças eram semelhantes às 
apontadas em São Paulo. Pierre Budin (professor de partos da Faculdade de Paris e o criador da instituição denominada 
“Consulta de Lactantes”), mostrou os dados colhidos por Balestre e Gilleta sobre as doenças que ocasionaram a morte de 
crianças: de 100 crianças falecidas, morreram do tubo digestivo 38.4%; do aparelho respiratório,14,7%; de debilidade 
congénita, 17,0%; de doenças contagiosas, 4,9%, e, por fim, de outras causas, 22,2. MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. 
Hygiene Infantil. Hygiene Privada da Infancia: preleções do "Curso Popular" realisado em 1915 no Instituto de Protecçào e 
Assistência à Infancia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1917. p. 87.)

31 Em 1993, a diarreia era responsável por 14% das mortes de cnanças de até 1 ano no município de São Paulo (SÃO 
PAULO (MUNICÍPIO). Secretaria Municipal de Saúde. Mortalidade Infantil no Município de São Paulo (Boletim PRO- 
AIM 0371993). Disponível na Internet. http://www.prodam sp gov br/sms7estatis/proaim/txbol0393.htm. 28 jun. 2001). De 
acordo com a medicina atual, a maior parte das mortes motivadas por doenças do aparelho digestivo em crianças é 
ocasionada por falta de saneamento básico.

32 MONCORVO FILHO, Arthur. Hygiene Infantil. Hygiene Privada da Infância. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1917. 
(Preleções do "Curso Popular" realizado em 1915 no Instituto de Protecção e Assistência á Infância do Rio de Janeiro), p. 
82.

http://www.prodam
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Óbitos Obito geral

8.763
9.517
9.603
9.993

10.267
10.191

1.563
1.733
2.636
3 011
2.962
3.204

4.993
5.757
5,145
5.505
5.411
5.952

TABELA VII 
Mortalidade em São Paulo (1901 a 1906), 

por Moléstias do Aparelho Digestivo em Crianças de Até 2 Anos
Nascidos 

vivos
Óbitos Ap. 

digestivo em 
crianças 

________ 867 
_______ 1.053 
________ 937 
________ 930 
_______ 1.117 

1.137

1901
1902
1903
1904
1905
1906_____________________________________

Fonte: Anuário Demográfico (1901 á 1906), Apud BRITO, Ezequiel. As gottas de leite como elemento de combate à 
mortalidade infantil. Revista Medica de S. Paulo, São Paulo, XI (15): 318-321, 1908. p.321.
Pop. calculada 286 mil habitantes. Coeficiente da mortalidade infantil nos 6 anos 46,1%.
Coeficiente da Mortalidade da geral de crianças sobre a por moléstias do aparelho digestivo - 39,9.

1.6 Principais Doenças Infantis
De uma forma geral, eram poucas as publicações que tratavam 

especificamente sobre as doenças que ocorriam em São Paulo. Em 1898, 

Adolpho Lutz publicou um estudo sobre as principais moléstias que apareciam na 

cidade e no Estado de São Paulo, baseadas em observações do seu cotidiano, 

"porque as informações já existentes na literatura são muito escassas e não 

podem ser aceitas sem uma crítica rigorosa. Em minhas investigações pude 

constatar o fato de que estão melhor documentadas as moléstias que atacavam a 

capital federal do que as da cidade de São Paulo". Lutz fez também uma crítica à 

grande maioria das publicações existentes tanto nacionais quanto estrangeiras 

porque “a obra fundamental e mais moderna, a 'Geographical Pathology by 

Andrew Davidson’ e a importantíssima ‘Handbuch der historisch - geographischen

As prevalência das mortes de crianças por doenças do aparelho 

digestivo era comum em todas as grandes cidades do país. Em Curitiba 

(TABELA 3), no período de 1905 a 1920, 42% dos óbitos de crianças de até 2 

anos eram ocasionados por essas doenças; em Salvador (TABELA 4), de 1896 a 

1906, 34% das crianças nessa faixa de idade morriam devido a doenças 

gastrointestinais.
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Pathologic' os dados relativos a São Paulo são curtos, e observações feitas por 
alguns viajantes”.33

Apesar da deficiência apontada por Lutz, diversos pediatras 

higienistas no Brasil já estavam ocupados em tratar das moléstias que acometiam 

as crianças. Com raras exceções, essas doenças possuíam características 

comuns a todos os lugares e apresentavam incidências similares tanto na Capital 

da República quanto em São Paulo. Assim, João Teixeira Alvares, Arthur 

Moncorvo Filho e Leoncio de Queiroz, por exemplo, apesar de escreverem em 

datas distintas, apresentaram trabalhos que apontaram as doenças que mais 

atingiam crianças, chegando a conclusões semelhantes.

Moncorvo, em 1906, em palestras a jovens estudantes de 

Medicina em seu Dispensário, falou sobre os conhecimentos existentes até então 

acerca das moléstias que atacavam a saúde das crianças. Esses males 

invariavelmente as levavam à morte e eram Difteria, Escarlatina, Sarampão, 

Roséola, Varíola, Coqueluche, Parotidite, Febre Ganglionar, Gripe, Febre Tifoide, 

Paludismo (malária) Diarréia e Disenteria34.

João Teixeira Alvares, a seu turno, usou os dados da Diretória do 

Serviço Sanitário para examinar as doenças que mais atacavam as crianças 

paulistanas nos anos de 1892 e 1893. De acordo com aquele médico, além das 

doenças gastrointestinais e das ligadas ao aparelho respiratório, as principais 

moléstias infantis eram atrepsia, varíola, sarampo, tuberculose, tétano, meningite, 

difteria, febre tifoide tuberculose, coqueluche e escarlatina. Leoncio de Queiroz, 

já em 1920, referencia como mais comuns, além das moléstias já citadas por 

Alvares, a rubéola e a sífilis35.

A pesquisa por mim realizada no Distrito da Sé, abrangendo os 

anos de 1892 a 1921, permitiu elaborar a tabela VIII a seguir. Os dados nela 

inseridos permitem verificar quais eram as doenças que vitimaram as crianças de

33 LUTZ, Adolpho. Observações sobre as moléstias da cidade e do Estado de S. Paulo. Revista Médica de S. Paulo. São 
Paulo, l:4-6,1898.

34 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças Realizadas no Dispensário do 
Instituto de Assistência à Infancia do Rio de Janeiro pelo Dr. Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. p. 57-104.

35 QUEIROZ, Leoncio de. Moléstias dos lactentes e seu tratamento (interpretação de accordo com os mestres allemâes 
da Escola Moderna). São Paulo: Monteiro Lobato & Cia., 1924. p. 261-312.
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TABELA VIII
Principais Causas de Mortes de Crianças de Até 1 ano na Sé (1892-1921)

que se seguirão.

até 1 ano de idade no bairro, no período assinalado36. Verifica-se, dessa forma, 

que os dados demonstrados nessa tabela guardam perfeita consonância com as 

doenças indicadas como mais comuns pelos médicos da capital paulista no 

período estudado.

1.6.1 Difteria (crupe)
A incidência da difteria, segundo Moncorvo Filho, podia ser 

dividida cronologicamente em três períodos. Primeiro, da antiguidade até 

Bretonneau, o croup era confundido com as demais anginas. Sobressaíram 

depois, no segundo período, os trabalhos de Bretoneau (1818-1826), que 

demonstraram a natureza específica da moléstia, ou seja, a phlegmasia

Total
_____ 89

59

57
46
13
11
6
5
4
4

__ 3
2
2
2
1
1

305

________ Doenças 
Diarreia e enterite__________
Debilidades congénitas e outras 
moléstias da 1a. Infância______
Afecções respiratórias________
Atrepsia___________________
Meningite__________________
Desconhecido______________
Tétano____________________
Sarampo/ sarampão_________
Icterícia___________________
Convulsões________________
Sífilis_____________________
Tuberculose________________
Malária____________________
Febre tifoide_______________
Difteria____________________
Coqueluche________________
Todas as causas_____________________

Fonte: Livros para Registro de óbito - "C" do 1°. Cartório de 
Registro Civil da Sé (1°. CRCSé) -1892 a 1921. São Paulo.

36 PASQUA, ao verificar as principais doenças infantis no bairro do Brás, em igual período aponta essas mesmas doenças 
como prevalentes. (PASQUA, Suzana Podkolinki. Mortalidade e População no Processo de Urbanização da Cidade de 
São Paulo. (1890- 1920) - O Caso do Brás. São Paulo. Tese (mestrado), FFLCH/USP, 1998. Tabela XVIII).

A discussão sobre as doenças gastrointestinais foi realizada no 

tópico anterior. Quanto às demais doenças, mormente as que tipicamente 

atacavam crianças na cidade de São Paulo do período 1890-1921, passarei a 

examinar o conhecimento que havia na época sobre algumas delas nos tópicos
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ih40

específica (diphterite). Posteriormente, surgiram os trabalhos de Trousseau, que 

afirmou sua natureza infectuosa. Já Wirchow estudou a patologia da doença. 

Finalmente, em um terceiro período, veio a descoberta de Klebs em 1883, com 

confirmação de Loeffler em 1884, de Roux e Yersin em 1888, e de Behring 37

Até 1888, por exemplo, o Dr. J. Lewis Smith, professor de 

clínica de doenças infantis na Escola Médica do Hospital Bellevue, em Nova York, 

sustentava a opinião de que o vírus da difteria crescia em lugares sujos, úmidos e 

que os sistemas de esgoto das cidades estavam infectados. Ele acreditava que a 

maior parte das crianças desenvolvia a difteria através da inalação de gás desses 
. 38esgotos

37 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças. Realizadas no Dispensário do 
Instituto de Assistência à Infância do Rio de Janeiro pelo Dr. Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. p.57.

“ ROSEN, George. Op. Cit., p.222.

39 ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo. (Conselho às mães de família), São Paulo,: 
Typographia Carlos Gerke. 1894. P. 157.

40 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Op. Cit., 1906. p. 57

41 Id. Ibid., p. 60-62.

Quanto à facilidade de transmissão dessa doença, João Teixeira 

Alvares contou o episódio o ocorrido em São Paulo em que "um menino morre de 

difteria em uma casa de campo; seu bercinho, depois da morte, é atirado a um 

canto do celeiro. No fim de alguns meses, coloca-se o filho de uma ama neste 
mesmo berço e ele morre de difteria".39 Por isso, esse médico paulistano 

defendia o isolamento dos doentes e a desinfecção de seus objetos.

O que se conhecia era que o elemento causal da difteria é um 

bacilo com a forma de bastonete alongado. Ele secreta uma toxina violenta que 

resiste muito tempo, mas se atenua pelo calor. "A isso, entre nós, pode-se 

acrescentar a entrada de emigrantes portadores do gérmen, que sem dúvida 

explicará o desenvolvimento das pequenas epidemias algumas vezes 

observadas."40 Os tratadistas afirmavam que havia certa influência das estações, 

observando-se a ocorrência mais freqúentemente durante a primavera, sendo 

facilitada com a umidade.
A difteria da laringe também chamada de Croup41 era sempre 

grave. O exame clínico microscópico já diagnosticava o local da afecção, que 

podia estar na região traqueal, brônquica, nasal, conjuntival, auricular, bucal, ano-
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genital ou cutânea. O contágio era fácil; portanto, determinava-se o isolamento e 

a desinfeção.

Devido a essas características da doença, em São Paulo, no ano 

de 1894, durante o governo do Dr. Bernardino de Campos42, foi construído o 

Pavilhão No. 1 no Hospital de Isolamento. Sua destinação foi específica para o 

isolamento dos casos de difteria.

Vital Brasil, encarregado de resolver o problema, teve que 

comprar todo o estoque de serum antidiftérico existente no mercado do Rio de 

Janeiro, além de encomendar uma certa quantidade de Buenos-Aires e da 

Europa. A mortalidade relativa foi, pois, de 1 para 19 que estiveram diretamente 

sob meus cuidados. Vale dizer que nessa relação, 13 casos eram de crianças, 
sendo que a primeira morte foi de um bebê de 11 meses.44

42 GODINHO, Victor. As nossas gravuras. Revista Medica de S. Paulo São Paulo, III (7): 174-183, 1900.p. 174 e 176. O 
pavilhão n.“ 1, foi construído do lado do Hospital de Isolamento de São Paulo.

43 BRAZIL, Vital. Alguns casos de Diphteria tratados pelo serum anti-diphterico. Revista Medica de S. Paulo. São Paulo, I 
(1): 51-56, 1898. p. 51.

44 Id. Ibid. p. 54.

45 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças Realizadas no Dispensário do 
Instituto de Assistência à Infância do Rio de Janeiro pelo Dr Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. p. 63.

1.6.2 Sarampo/ Sarampão
O Sarampão era "uma das mais generalizadas afecções que 

existem em todos os pontos do globo. Ele apresenta notável frequência entre 
nós, sendo rara a criança que dele escape."45

Apesar de contar com um pavilhão específico, muitas vezes os 

doentes eram tantos que o estabelecimento não os comportava. Tal situação 

aconteceu em abril de 1897, quando a Hospedaria dos Imigrantes de São Paulo 

tinha cerca de dois mil imigrantes e chegou o vapor Agordat. Assim, os primeiros 

casos de difteria começaram a aparecer naquele estabelecimento. Para deter a 

epidemia, a Diretória do Serviço Sanitário procedeu a rigorosa desinfecção nas 

bagagens dos imigrantes oriundos do Agordat. Todavia, devido ao pavilhão n.° 1 

estar repleto, não comportando maior número de doentes, criou-se uma 

enfermaria na própria Hospedaria dos Imigrantes, com o objetivo de tratar e isolar 

os doentes.43



28

1.6.3 Rubéola

1.6.4 Varíola
A Varíola, a seu turno, era a doença que representava de modo 

mais claro o tipo das febres eruptivas. Isso apesar de essa moléstia tender a 

desaparecer do quadro nosológico graças às medidas de higiene e de profilaxia 

adotadas, entre as quais a vacina. A moléstia produziu em épocas diversas 

estragos consideráveis, dizimando em larga escala adultos e até recém-nascidos.

O seu tratamento era simples também, consistia no repouso, na 

higiene geral e na assepsia das partes afetadas, além do regime dietético e do 

isolamento de 10 a 15 dias.

Rubéola ou Roséola como era conhecida, era classificada como 

um dos exantemas, uma febre eruptiva, contagiosa, porém benigna, tendo traços 

muito semelhantes aos outros exantemas, sendo peculiar principalmente na 

infância.

46 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças Realizadas no Dispensário do 
Instituto de Assistência à Infância do Rio de Janeiro pelo Dr. Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. p. 63-67

47ld. Ibid. p. 67-69.

Durante muito tempo o sarampão foi confundido com a escarlatina 

e com a varíola. Muitos pesquisadores como Sydenham, Bateman, Trousseau e 

outros, estudaram-no com certo sucesso. Entre outros clínicos, Sevestre e 

Girard pretenderam demonstrar o máximo de contágio no período da invasão da 

moléstia. Foi porém, em decorrência dos estudos de Cornil e Babes e de Lesage 

que melhor ficou caracterizada a evolução do sarampão. Sobre o assunto, foram 

publicados centenas de trabalhos na virada do século XIX para o XX.46

"A rubéola é uma afecção infecto-contagiosa, ainda que rara em 
nosso meio. As vezes, ela se alastra com o caráter de pequenas 
epidemias no seio das famílias ou das aglomerações (colégios, 
asilos, hospitais, etc., sempre notando-se a sua preferência em 
atacar as criancinhas. O contágio pelo vírus da roséola ocorre 
diretamente pelo doente aos indivíduos em estado rígido ou 
veiculado pelos objetos que aquele serviram. Como o agente 
microbiano do sarampão, o da roséola tem poder contagioso 
pouco ativo, sendo dificilmente transportado a grandes 
distâncias."47
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No Brasil, no início do século XIX, apesar de não ter sido fácil a 

difusão e efetivação da vacina contra a varíola, coube essa missão aos capitães- 

gerais das capitanias. Estes, como autoridades máximas, utilizavam da coerção

William Douglas, em 1760, por exemplo, constatou o impacto e os 

efeitos mortais da varíola sobre a população, tendo sido uma das primeiras 

causas da alta mortalidade infantil na Europa. Em 1765 Rosén von Rosenstein, 

afirmou que:

"para obrigar os habitantes a se vacinarem, sob pena de prisão e 
multa em dinheiro. (...) Não obstante os 'Avisos' do Governo Real, 
os 'bandos' dos capitães-generais e as instruções e os decretos 
do Governo Imperial declararem obrigatória a inoculação, a 
população, ignorante e atemorizada, esquivava-se o quanto podia, 
e o mesmo também sucedeu em Portugal, onde eclesiásticos 
chegaram a pregar em suas igrejas contra a vacinação....No 
Salvador da Bahia, foi no próprio palácio do governador que se 
praticou a vacina em boa parte dos habitantes de uma

- ii49povoaçao .

48 ROSEN, George. Uma História de Saúde Pública. São Paulo: Hucitec/Unesp, 1994. p.148.

49 SANTOS FILHO, Licurgo de Castro. História Geral da Medicina Brasileira. São Paulo: HUCITEC/EDUSP, 1991. 2 v. v.
1, p. 512.

50 Id. Ibid. p. 513.

"... a cada ano a varíola arrebata à vida a décima parte das 
crianças suecas". Em Berlim, de 1758 a 1774, a enfermidade 
levou 6.705 vidas, das quais 5.876 de crianças de até cinco anos. 
Os boletins de mortalidade de Londres indicam que a metade de 
todas as mortes ocorria entre crianças menores de cinco anos. 
Essa situação não se deveu ao acaso que uma possibilidade 
prática de prevenir a varíola se tenha experimentado"48".

Em São Paulo, em 1816, as autoridades estavam decididas a 

acabar com a varíola. Na Sala do Governo, o capitão-general D. Francisco de 

Assis Mascarenhas, então Conde da Palma, mandou que se procedesse à 

inoculação da vacina. "Reuniam na Igreja Matriz, ou no edifício da Câmara, os 

chefes de família, parentes, agregados e escravos, e mandavam os cirurgiões do 

Partido da Câmara e das tropas os encarregados da aplicação, que era gratuita. 

Uma vez vacinado, o paciente deveria observar uns dias de "resguardo", 

precavendo-se com dieta e evitando esforçar-se."50

Em 1817, por ordem do capitão-general João Carlos Augusto de 

Oyenhausen Gravenburg, o Marquês de Aracati, o médico Justiniano de Melo
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um

"Quando se pretende resguardar alguém da varíola, toma-se de 
um tubo de polpa, (diz S.S.) esvazia-se sobre um instrumento

Salvador, na Bahia. João Teixeira Alvares, em 1894, alertava sobre a 

necessidade de se proceder à vacinação para deter a doença, pois cerca de 20% 
do total de mortes em São Paulo, em 1893, foram ocasionados por ela54. 

Entretanto, somente após a implantação da República é que se preparou a vacina 

em São Paulo, no Instituto Vacinogênico, no qual havia salas para o preparo e 

para a aplicação.
Era Diretor do Instituto, em 1902, o Dr. Arnaldo Vieira de 

Carvalho. Fez ele, naquele ano, duras críticas à conduta dos inspetores sanitários 

em discurso proferido na Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo.

51 SANTOS FILHO, Licurgo de Castro. História Geral da Medicina Brasileira. São Paulo: HUCITEC/EDUSP, 1991. 2 v. v. 
1, p. 517.

52 ld„ Ibid: p. 517-523

53 Oliveira, Albino José Barbosa de. Memórias de um magistrado do Império, p. 219 apud SANTOS FILHO, Licurgo de 
Castro op. cit, p. 522. No livro de Albino, há interessante Prefácio de Sérgio Buarque de Holanda sobre a fugacidade da 
vida.

54 ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo (Conselho às mães de família), São Paulo, 
Typographia Carlos Gerke e Cia. 1894. p. 167.

Franco elaborou o Regulamento da Instituição Vacínica da Capitania de São 
Paulo, entregue à publicação em 181951. Os governadores das capitanias, e os 

capitães-mores deveriam introduzir a vacina em suas vilas e cidades. Nesse 

contexto, a vacinação em Sorocaba foi realizada em 1820, e, em 1832, em 

Lorena. Na cidade do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal "aplicava pesadas 

multas de 13$000 para todos os responsáveis que não fizessem vacinar crianças 

até três meses de idade, e de 6$000 para o caso de a pessoa inoculada não ser 
apresentada ao vacinador decorrido oito dias do ato."52

No ano de 1838, em substituição ao cirurgião efetivo da Santa 

Casa de Misericórdia e do Lazareto de São Paulo, Cândido Gonçalves Gomide, 

cirurgião-examinador, tomou-se o vacinador de São Paulo. A ação de Gomide foi 

relatada pelo Conselheiro Albino José Barbosa de Oliveira, magistrado baiano 

que foi presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Império, e que possuía 

fazenda de café na redondeza de Campinas. Ele escreveu, queixoso, que em 

1850 Cândido Gomide, para "visitar os doentes à noite exigia 

acompanhamento de oito a dez pessoas armadas e com archotes"53

Em 1873 foram instalados Institutos vacínicos em São Paulo e em
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qualquer (pena, alfinete, ou espinho) e com ele se fazem algumas 
picadas no braço do paciente. Ninguém se preocupa com 
assepsia, nem anti-sepsia, nem mesmo asseio do instrumento 
vacinador e da região a vacinar. Escarifica-se ou pica-se o braço 
no estado em que é apresentado e aguarda-se o resultado. Se o 
resultado é negativo vocifera-se contra o Instituto vacinogênico; se 
é positivo, apresentando o paciente pústulas sobre um braço 
erisipelatoso, grita-se que a vacina é forte demais, e por demais 
virulenta".55

Victor Godinho, diretor da Revista Médica de S. Paulo, em 

resposta a essas críticas, disse que se o quadro pintado fosse verdadeiro, muito 

comprometeria a classe médica paulista."(...) A vacinação é feita em S. Paulo por 

meio de vacinostylos individuais do Dr. Marechal. Muitos Inspetores sanitários 

conservam os vacinostylos, não só para evitar que as crianças da casa os 

apanhem e brinquem com eles fazendo inoculações imprudentes, como para 

contar o número das pessoas vacinadas e consigná-las em relatório."56

O pediatra e higienista Moncorvo Filho, em seu trabalho sobre 

Mortalidade Infantil, publicado em 1901, já mostrava que, entre 1885 e 1890, 

2351 crianças de até 15 anos morreram de varíola. Destas, 506 tinham idade 

menor de um ano; 1287 tinham de um a cinco anos; e finalmente, 558 pertenciam 

ao grupo de 5 a 15 anos. Mostrava também a resistência da população em aceitar 

a vacinação. Pois que em 1904 uma revolta armada ocorrera no Rio de Janeiro.57

55 GODINHO, Victor. Vacinação em São Paulo. Revista Medica de S. Paulo. São Paulo, V (1): 136-137,1902., p.136.

58 Id. Ibid. p. 136.

57SANTOS FILHO, Licurgo de Castro., op. cit. p. 528. Ver também sobre a revolta da vacina, as obras de Nicolau 
Sevcenko, e SEBE, José Carlos e BERTOLLI FILHO, Cláudio. História da Social da Saúde. Opinião pública versus poder, a 
Campanha da Vacina - 1904. Estudos Cedhal, n.° 5, São Paulo, 1990.

58 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças. Realizadas no Dispensário do 
Instituto de Assistência à Infância do Rio de Janeiro pelo Dr Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. p. 69-70.

"Na última vez que a varíola apareceu entre nós, as crianças 
foram atacadas numa desoladora proporção. Com tristeza sou 
obrigado a relatar que tão deplorável fato reconhece por origem a 
relutância de nossa população em aceitar a vacinação como o 
meio mais heroico para evitar a moléstia. Países como a 
Alemanha por exemplo, em que graças a rigorosíssimas medidas, 
a varíola é uma afeção excepcional, e os registros de óbitos já não 
enceram, ha alguns anos, casos de varíola. A varíola nas 
mulheres grávidas pode no terceiro ou quarto mês de gestação, 
ocasionar facilmente abortos, como se observa com um certo 
número de afecções. Na gestação mais adiantada, porém, o parto 
prematuro é muito menos observado e os fetos nascem em 
condições de imunidade ou sob o influxo da moléstia.
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59 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur., op. cft. p.70, (1906)
50 Id. Ibid. p. 72.

Como para as demais doenças, os investigadores ainda 

procuravam o agente específico da varíola. Pode-se entre eles citar Cornil, Babes, 

Roger e Weil; estes dois últimos pretenderam estabelecer a especificidade de um 

esporozoário. "A esse proposto não estou longe de acreditar que o mosquito, 

cujo papel hoje na patologia tanto tem preocupado os observadores de vários 

países, possa em muitos casos ser o propagador do mal". Embora desconhecido 

o germe da varíola na época, estava demonstrada, pela observação, não poder a 

doença se propagar pelo ar a distâncias muito grandes. Era, porém, fácil a 

contaminação pelas roupas e por outros objetos que serviram ao doente. Os 

próprios médicos podiam também ser os veículos da moléstia59.

A varíola assumia maior gravidade nos recém-nascidos. Pensava- 

se que os indivíduos de baixa idade fossem refratários à moléstia, motivo pelo 

qual não deviam ser vacinados. Nem todos os pediatras, entretanto, 

compartilhavam dessa idéia.

As complicações decorrentes da varíola podiam ser graves para a 

criança. Quanto mais nova era ela, mais grave era o prognóstico da varíola 

confluente, notando-se ser quase sempre mortal nessas condições a forma 

hemorrágica da moléstia. As complicações, como as bronco pneumonias, eram 

muitas vezes motivo para a maior reserva do prognóstico. Isso apesar de para 

muitos tratadistas, o diagnóstico da varíola na infância não apresentar 

dificuldades devido a uma série de circunstâncias, como a existência de uma 
epidemia de varíola, o acometimento de outros casos numa mesma família, etc.60

Como recurso profilático, era dever do clínico empregar o 

isolamento da criança até que a erupção chegasse a seu termo final, ou seja, pelo 

o prazo de 40 a 45 dias. As orientações eram de que as pessoas em contato com 

o doente de varíola deviam ser vacinadas, além de terem de fazer assepsia das 

mãos, face, etc. As roupas, colchões, travesseiros e todos os objetos que 

serviram a um varioloso só poderiam ser usados por uma pessoa sadia, se 

fossem antes submetidas a desinfecção na estufa. A vacinação nas crianças era 

feita no segundo ou terceiro mês e a revacinação, efetuada de três em três anos.
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Em 1899, Czaplewski descrevia a sua bactéria polar e finalmente 

Leuriaux, em 1902, falava de um bastonete curto, mais largo que comprido e com 

as extremidades arredondadas e do qual se serviu para obter um soro graças ao 

qual conseguiu a imunização de cavalos. Em 1892, foi reconhecida ser a toxina 

daquele germe, conforme se depreende das pesquisas de Griffiths em urinas de 

coqueluchentos. Ficou comprovado que a coqueluche é uma doença infecto- 

contagiosa

"acometendo de preferência as criancinhas de 2 a 5 anos. Não 
tem sido pequeno o número dos recém-nascidos portadores do

I.6.5 Coqueluche

Outra moléstia que atacava as crianças era a coqueluche63, que 

em cada país recebia um nome diferente: os italianos chamavam-na pertose; os 

espanhóis, tosse ferina; os ingleses, hooping-cough. Sabe-se que ela foi estudada 

na Europa desde 1414. Apesar disso, sempre muito confundida com várias 

afecções e principalmente com a gripe. Foi em 1867 que nasceram os primeiros 

estudos microbiológicos sobre a moléstia.

Em 1890, Moncorvo também começou a estudá-la, mas antes 

desta data vários pesquisadores já a estavam investigando. Em 1896, Ritter e 

Galtier, isoladamente, publicaram também suas observações microscópicas 

estabelecendo a relação de causa e efeito de um micrococcus específico, que 

tinha por habitat preferido as células epiteliais da laringe64. Essa descoberta 

confirmava o papel etiológico do micrococco como o micróbio específico da 

coqueluche.

61 Segundo dados dos Anuários Demográficos da Secção de Estatística (1894- 1920) a capital, que teve em 1898, 345 
casos, sofreu novamente em 1908 e 1912, com 136 e 236 casos de varíola respectivamente.61

62 GODINHO, Victor. As nossas gravuras. Revista Medica de S. Paulo. São Paulo, III (7): 174-183, 1900.p. 174 e 177

63 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças Realizadas no Dispensário do 
Instituto de Assistência à Infância do Rio de Janeiro pelo Dr. Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. p. 73-82

M Id. Ibid. p. 74.

Em São Paulo, em 1894, foi inaugurado o Pavilhão n.° 4, no 

Hospital de Isolamento, para internação dos casos de varíola. Porém, Victor 

Godinho, em 1900, explicou que “O Pavilhão n.° 4 é destinado à varíola, mas tem 

servido para doentes de peste por não haver, há tempos61, epidemias de varíola, 

graças à vacinação obrigatória". 62
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Nas grandes cidades como por exemplo, o Rio de Janeiro, a 

coqueluche era uma moléstia endémica no final do século XIX. Segundo os dados 

demografo-sanitários, a coqueluche foi importada para aquela cidade em 1797, 

havendo produzido uma grave epidemia em 1836 e pequenos outros incrementos 

entre 1842 e 1876. Destes últimos, o que maior número de vítimas acarretou foi o 

de 1860.

O início brusco, a tosse rouca especial, o caráter noturno dos 

acessos distinguiriam cada uma dessas moléstias da coqueluche. Ela era muito 

variável conforme as circunstâncias, sendo em geral benigna nas crianças de 

idade maior de seis ou oito anos. Quanto mais nova a criança, porém, mais grave 

era o prognóstico. As complicações, sobretudo, é que emprestavam geralmente à 

coqueluche os estigmas da maior gravidade. Nesse aspecto, ela, a bronco

pneumonia e a tuberculose eram as que ocupavam os primeiros lugares. "A 

mortalidade infantil é pequena quando a coqueluche evolui isoladamente, porém 

a qualquer complicação o doentinho falece. Há países, porém como os Estados 

Unidos, em que a mortalidade pela coqueluche é alta; Johnston calculou que no 
período de 1890 a 1900, a coqueluche ceifou cerca de 200.000 vidas"67

65 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças. Realizadas no Dispensário do 
Instituto de Assistência à Infância do Rio de Janeiro pelo Dr. Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906., p. 75

66 Id. Ibid .p, 76, (1906).

87 ld.T ibid., p. 80.(1906).

" Durante o quinquénio de 1885 a 1890, de 137 crianças 
falecidas de coqueluche, 81 pertenciam ao primeiro ano, 51 
tinham de 1 a 5 anos e 5 apenas de 6 a 15 anos, estatística 
que prova o excessivo dízimo mortuário dos doentinhos 
menores de um ano. Há perigos que resultam de se consentir 
que as crianças brinquem com certas aves domésticas, pois 
estou convencido que os galináceos, por exemplo, possam 
ser acometidos de coqueluche." 66

mal que me têm trazido a consulta; os casos de maior raridade da 
moléstia na adolescência ou na puberdade deve-se atribuir a 
imunidade garantida pelo acometimento da afecção nos primeiros 
anos de vida São muito duvidosos os casos citados de 
coqueluche congénita. Não creio que a coqueluche tenha 
predileção por este ou aquele sexo e tal é também a opinião de 
Comby e outros observadores."65
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1.6.6 Febre tifoide

“ SÃO PAULO (ESTADO). DIRECTORIA DO SERVIÇO SANITÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Annuario 
Demographico da Secção de Estatística Demographo-Sanitaria. São Paulo: Diário Official (1920-1924).

69 QUEIROZ, Leoncio de. Moléstias dos lactentes e seu tratamento (interpretação de accordo com os mestres allemães 
da Escola Moderna). São Paulo: Monteiro Lobato & Cia., 1924. p. 279.

70 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças. Realizadas no Dispensário do 
Instituto de Assistência à Infância do Rio de Janeiro pelo Dr. Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. p. 94.

A Febre tifoide, uma moléstia infecto-contagiosa, que ataca tanto 

o adulto, como a criança, apresenta uma marcha cíclica e é causada pelo bacilo 

de Eberth. Foi ela durante muito tempo confundida com outras moléstias, 

principalmente em relação à infância.

Vários pesquisadores, entre outros, Parrot, Henoch, Cadet de 

Gassicourt, d'Espine e Gerhardt, de 1882 em diante estudaram-na, cabendo, 

pode-se dizer, a Relliet e Barthez terem escrito um tratado sobre a descrição 

clássica dessa febre infantil. Marfan, a quem se deve um estudo especial da febre 

tifoide do recém-nascido, reconhecia apresentar esta uma sintomatologia muito 

pouco precisa.

Moncorvo afirmava que o elemento etiológico de maior relevância 

era o contágio. Parecia provada a contaminação pela veiculação do bacilo de 

Eberth, pela água potável e também pelo leite, não submetido à prévia ebulição. 

Por qualquer destes modos observava-se o desenvolvimento de epidemias 

(Mery). O contágio direto, de indivíduo a indivíduo, já tinha ocorrido, embora 

raramente assinalado por alguns autores. Olivier, Guinon e Netter referiram vários 
casos desse gênero observados em crianças.70

Por outro lado, admitia-se a possibilidade da contaminação de 

lactantes pelo leite das nutrizes afetadas da febre tifoide. Entretanto, alguns 

observadores, como Nobocourt e Uffelmann, afirmavam que tinham registrado 

fatos opostos. Essa dúvida não ocorria, porém, com a infecção do feto na vida

Na cidade de São Paulo, nos anos de 1901 e 1904, houve 60 e 
102 casos de coqueluche respectivamente68 Em 1920, Leoncio de Queiroz 

considerava que de todas as moléstias infecciosas, depois do sarampo, a 
coqueluche era a mais frequente no lactente.69
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71 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças. Realizadas no Dispensário do 
Instituto de Assistência á Infância do Rio de Janeiro pelo Dr. Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906., p. 94.

72 Id. Ibid. p. 93. (1906)

73 ld., Ibid., p. 97. (1906)

74 A discussão sobre esse processo será mais aprofundada no capitulo referente aos institutos paulistas de saúde pública 
da virada do século XIX para o XX.

intra-uterina, por intermédio da placenta, visto que as investigações clínicas e 

experimentais de Widal, Chantemesse, Eberth e muitos outros, provaram a 

possibilidade da infecção tífica congénita. Eles constataram abortos causados 

pela febre tifoide, não sendo rara nesses casos, a natimortalidade. Muitas vezes, 

"o feto nascido vivo não tardava a falecer de uma septicemia hemorrágica, com 

grave lesão do fígado e do baço; uma mulher afetada de febre tifoide, não 
transmite fatalmente a moléstia ao produto da concepção"71

Muitas moléstias eram confundidas com a febre tifoide infantil..

Para Mery, "os autores clássicos exageraram a benignidade da febre tifoide na 

infância, pois lhe consagraram uma média de 8% de mortalidade. As estatísticas 

mais modernas de Relliet e Barthez, d'Espine e Picot, Henoch, Variot e outros 

fornecem um dízimo de 13 a 15%. Para Mery o obituário da febre tifoide infantil 
varia dentre 11 e 12%, quando no adulto é de 17%."72

As opiniões, porém, variavam em relação a mortalidade pelas 

idades. Alguns afirmavam ser de 50% nas crianças menores de dois anos, 

apresentando, quase sempre, um quadro grave. Provavelmente, porém, era que o 

prognóstico variava conforme o desenvolvimento das epidemias e de acordo com 

as condições de clima. "Entre nós a febre infantil é de raridade extrema, podendo- 

se mesmo considerá-la uma moléstia esporádica no Rio de Janeiro. Em um total 

de 8500 doentinhos tratados neste Dispensário no decurso de quatro anos (1901- 

1905), nenhum caso de febre tifoide foi assinalado."73

Em São Paulo, durante um certo tempo, foi chamada de febre 

paulista. Estava bastante ligada à questão do saneamento, sendo a água impura 

considerada por diversos médicos paulistanos do final do século XIX, como seu 

principal veículo. Porém, coube a Emílio Ribas descobrir que a falta de assepsia 

das latrinas e dos esgotos era o seu principal veículo74

Nos anos de 1896 a 1900, e nos anos de 1913 a 1915 e 1920 

São Paulo teve acima de 100 casos registrados de febre tifoide, sendo que nos
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1.6.7 Malária

Entretanto, segundo os antigos clínicos do Rio de Janeiro,

anos de 1897 e 1914, atingiu 223 e 294 casos respectivamente. Tanto que no 

Hospital de Isolamento foi inaugurado em 1894 o Pavilhão n.° 2, destinado à febre 

tifoide e à febre amarela.

A Malária era conhecida no Brasil também pelas denominações 

de impaludismo, paludismo, febre palustre ou intermitente, maleita e sezões. As 

noções adquiridas entre o final do século XIX e início do XX, com os progressos 

da microscopia clínica, modificaram muito os conhecimentos adquiridos com 

relação à patogenia e ao diagnóstico da malária. Moncorvo afirmava que

"Em nossa Capital, sendo boa a situação sanitária atual, graças a 
grandes medidas de saneamento e de higiene geral, o paludismo 
tem desaparecido na zona urbana, da cidade, existindo ainda com 
tal ou qual intensidade em alguns subúrbios e cercanias do 
Distrito Federal.1,75

75 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças. Realizadas no Dispensário do 
Instituto de Assistência à Infância do Rio de Janeiro pelo Dr Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. p. 97.

76 ld„ Ibid. p. 97.

"a febre palustre era outrora notoriamente frequente aqui. Muitos 
observadores modernos, porém, pretendem assegurar que, sob o 
rotulo de impaludismo, eram agrupadas moléstias diversas que os 
recursos e os conhecimentos da época não permitiam discernir. 
Para o estudo do impaludismo nesta Capital muito contribuíram as 
investigações de Moncorvo Pae, Pajardo, Clemente Ferreira e 
alguns outros que particularmente se entregaram ao 
conhecimento exato da questão."76

A descoberta do plasmódio de Laveran em 1880, e a consequente 

demonstração de que esse hematozoário era veiculado por um mosquito - o 

anophéles - foi considerada no período uma verdadeira revolução no terreno da 

patologia da malária.

Segundo Moncorvo, ainda havia muitos pontos obscuros que 

necessitavam de novas investigações. Um ponto interessante era que os 

observadores só admitiam como capaz de transmitir a malária o mosquito do 

gênero anophéles. Este, todavia, podia existir em várias zonas do globo sem que
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A frequência da malária entre as crianças no Rio de Janeiro não 

podia ser aferida com precisão diante de múltiplas circunstâncias. Porém, "numa 

estatística de quatro anos (1901-1905) do Dispensário Moncorvo sobre 8.500 

doentinhos, enquanto foram registrados 326 casos de gripe, só se encontraram 
131 doentinhos de paludismo".78

Leoncio de Queiroz afirmou ter encontrado em Cabreúva, a 65 km 

da capital paulista, em 1920, as mais variadas formas de infecção palustre em 

lactentes. 'Também não são raras as observações de bebés desde o dia da 

nascença apresentarem muito evidentemente, com todo o quadro clínico, a 

sintomatologia característica. Nós tivemos a ocasião de observar pequeninos de 

várias idades (...).1,79

Em relação à freqúência pelas idades é divergente o modo de 

pensar dos observadores de várias nacionalidades. Semanos, Bouchut, Burdel, 

d’Espine e Picot, Boicesco, Rouvier e Moncorvo Pae afirmaram ser a malária 

muito comum nas crianças das primeiras idades e até nos recém-nascidos. 
Para Luigi Concetti, ao contrário, as crianças de tenra idade gozariam de certa 

imunidade, que em muitos casos seria mesmo congénita ou familiar.

Moncorvo escreveu, no Tratado de Moléstias de Creanças de 

Grancher, Comby e Marfan, declarando que as formas das moléstias que viu 

predominarem nas crianças foram as formas brandas: a febre terçã antes de 

todas, depois a quarta, e enfim as febres graves estivo-outonais, com raras 

formas verdadeiramente perniciosas. Salvo casos especiais, não considerava

77 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças. Realizadas no Dispensário do 
Instituto de Assistência à Infância do Rio de Janeiro pelo Dr. Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. p. 100.

78 Id. ibid. p. 99.

79 QUEIROZ, Leoncio de. Moléstias dos lactentes e seu tratamento (interpretação de accordo com os mestres allemães 
da Escola Moderna). São Paulo: Monteiro Lobato & Cia., 1924. p. 295-296.

nelas dominasse a malária. Para que esta se propagasse era preciso que 

houvesse indivíduos atacados da moléstia e fossem picados pelos mosquitos. 77

Quanto à passagem do hematozoário pelo leite, admitida por 

Boudin, Lewis Smith e outros, esta recebeu uma solução definitiva graças aos 

estudos de Sereni. Ele não conseguiu encontrar parasitas da malária no leite de 

mulheres afetadas gravemente desse morbo, em diferentes períodos depois do 

parto.
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"Firmada como está hoje a doutrina da transmissão do plasmódio 
pelo mosquito, salvo alguns pontos ainda obscuros, a profilaxia do 
impaludismo baseia-se em três pontos capitais: 1.°, destruição do 
anophéles e de suas larvas; 2 o, proteger as crianças contra as 
picadas desses insetos; 3 °, proporcionar à criança a necessária 
resistência orgânica à infeção, pela administração de um bom 
regime alimentar, a vida ao grande ar, etc., etc."81

80 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças. Realizadas no Dispensário do 
Instituto de Assistência à Infância do Rio de Janeiro pelo Dr Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. 102.

81 Id. Ibid., p. 104.

1.7 A vanguarda médica e as causas da mortalidade infantil

A preocupação médica em determinar as causas da mortalidade 

infantil no Brasil foi demonstrada já ao final da terceira década do século XIX. 

Desde essa época, foram publicadas inúmeras memórias e teses de 

doutoramento, as quais foram apresentadas às duas faculdades de medicina 

brasileiras, do Rio de Janeiro e da Bahia. Além dessas obras, foram publicados 

artigos em revistas especializadas e livros, os quais constituíram a literatura que 

refletiu o saber, os cuidados e os interesses dos profissionais médicos acerca 

das doenças que atingiam as crianças.

Essa literatura levantou diversas questões que se relacionavam 

com as causas da mortalidade infantil. Elas versavam sobre mortalidade e 

estatísticas sobre doenças; higiene pessoal e coletiva, de habitação, de vestuário 

e de alimentação, em colégios, quartéis e senzalas. Denotavam também essas

fácil a confusão do paludismo infantil com as febres eruptivas, a febre ganglionar, 

a parotidite ou a difteria. "Num país em que grassa a febre amarela, o 

impaludismo poderá em alguns casos, mormente em crianças tenras, dar lugar a 

dúvidas de diagnóstico."80

A quinina, de todos os tempos, foi sempre considerada como o 

modo específico do tratamento do impaludismo. Quando se trata de recém- 
nascidos submetidos ao aleitamento natural, este era um recurso com os 

melhores resultados. Como a quinina era absorvida e facilmente eliminada pelo 

leite em grande abundância, a orientação era administrar à nutriz o medicamento 

até o lactante por intermédio do leite Esse processo foi ensaiado pela primeira 

vez por Ebrardx e repetido por Caries em 1881.
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publicações o empenho no trato dos problemas resultantes da prostituição, do 

casamento e da profissão. Outros temas também foram abordados, como os de 

saneamento, salubridade e clima.82

Os problemas que envolviam o momento do parto preocuparam, 

em 1836, o Dr. José Affonso Dias de Souza, que apresentou a tese sobre a 

“Queda do cordão umbilical e o tétano dos recém-nascidos". Salientou nos seus

"o primeiro cuidado delas, é, logo depois da ligadura e da queda 
do cordão, aplicar substâncias fortemente irritantes; assim aplicam 
óleo de copaíba, tabaco, quina, azeite e o mais das vezes já 
rançoso, pimenta moída, etc., substâncias estas que obram todas 
como energéticos excitantes e o que nós não deixamos de 
confessar que são bem capazes de produzir não só o tétano como 
também outras muitas enfermidades de que milhares de crianças 
têm sido vítimas; por isso nós aconselharemos imitando o uso da 
maior parte dos nossos distintos parteiros... que o melhor curativo 
do cordão umbilical é não se aplicar substância alguma 
medicamentosa, pois os fios secos e as compressas são 
bastantes para a completa cura do umbigo, cuja ferida se acha

escritos que era roubada ao Brasil todos os anos uma grande parte de sua 

população pela morte dos meninos recém-nascidos, ocasionada por uma 

enfermidade conhecida vulgarmente pelo nome de "mal de sete dias", e por 

alguns autores chamada “mal das maxilas”.83

Na sua tese, Dias de Souza admitiu como causas da morte tantas 

quantas as condições individuais dos próprios recém-nascidos. Acentuou motivos 

como as condições atmosféricas, como o frio; a retenção de mecônio; a irritação 

periférica e outras. Assinalou ainda a falta de cuidado "das parteiras curiosas" ao 

cortar o cordão umbilical. Sobre elas, lamentou que no Brasil, onde havia duas 

escolas de Medicina, existisse tão grande falta de parteiras legalmente instruídas 

e predominassem tanto os antigos preconceitos. Isso fazia com que o cidadão se 

visse na dura necessidade de confiar os destinos de sua esposa e de seu filho "às 

mãos imbecis de uma mulher” que, no maior número dos casos, nem sabe vestir 

um recém-nascido:

82 SANTOS FILHO, Lycurgo. História Geral da Medicina Brasileira Vol. 2. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1991, p. 507.

83 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção à Infância no Brasil. 1500-1922 Rio de Janeiro: 
Pongetti,1926. p. 58.
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cicatrizada na época em que tem lugar a queda do cordão tratado 
pela maneira acima indicada”.84

A preocupação médica com as causas da mortalidade infantil 
também estava presente em outros trabalhos publicados e teses que foram 

apresentadas às Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e Bahia sobre a 
infância, a higiene e as doenças infantis.85 Assim, entre os anos de 1847 e 1848 

foi publicado nos Annaes Brasilienses de Medicina, pelo Dr. José Pereira Rego, o 

Barão de Lavradio, um trabalho sobre “As causas da Mortandade de crianças no 

Rio de Janeiro e moléstias mais frequentes nos seis a sete primeiros anos de 

vida”, a pedido da Academia de Medicina: nA que causa se deve atribuir tão 

grande mortandade nos seis primeiros anos de vida? A prática de amamentação 

em escravas com pouco escrúpulo escolhidas, poderá ser considerada como uma 
das principais? Quais as moléstias mais frequentes nas crianças?"86

O Barão de Lavradio dividiu as causas da mortalidade nos

84 SOUZA, Dr. José Affonso Dias Tese sobre a “Queda do cordão umbilical e o tétano dos recem-nascidos, 1836. 
Apud MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção a Infância no Brasil. 1500-1922. Rio de Janeiro: 
Pongetti,1926. p. 58.

85 As teses que se seguirão foram defendidas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. (MONCORVO FILHO, Carlos 
Arthur. Op. Cit. ,1926).

86 Id. Ibid. p. 61.

87 Id. Ibid. p. 62.

primeiros tempos de vida, em duas grandes classes: obstétricas e não 

obstétricas. À primeira categoria, encontravam-se as causas relacionadas à 

demora na expulsão da cabeça fetal e às doenças referentes ao cordão umbilical, 

que eram frequentes, por não ser raro entregarem as parturientes a leigos. Esses 

fatos seriam “a causa das peritonites por infecção do topo umbilical e “tetanus 

neonatorum”, muito observado então. A segunda categoria constituir-se-ia das 

doenças do aparelho respiratório e das entero-colites por "transgressão do regime 

alimentar". Correlacionou, por fim, as desigualdades da temperatura ambiente a 

grandes fatores de morbidade, além de responsabilizar os vermes, “não são tão 

frequentes como se pensa, é indispensável que no curso de qualquer moléstia, 

quando se presume da sua existência, haver mais circunspecção no emprego dos 

meios aconselhados para os expelir do canal intestinal...”87

Além dessas moléstias, o Barão de Lavradio se referiu à bouba, à 

sífilis, às doenças infecto-contagiosas, à asma, aos tubérculos pulmonares e à
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disenteria.

Dr. Marinho fazia inserir nesse mesmo período, nos Annaes 

Brasilienses de Medicina, uma nota intitulada Reflexões sobre os tubérculos 

mesentéricos nos menores do Arsenal. Criticou e mostrou preocupação com a 

higiene e os maus costumes; é interessante o que então naquela nota se lê.

"Encontrara meninos de 4 a 15 anos com o “hábito de comer terra, 
pálidos, extremamente magros e com entumescimento das

88 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção à Infância no Brasil. 1500-1922. Rio de Janeiro: Pongetti,1926 
p. 62.

89 Id. Ibid. p. 63.

90 Id. Ibid. p. 64.

Ao tratar da "elephancia", uma moléstia que aparecia muitas vezes 

nas crianças e que, apesar de não ser grave, merecia bastante atenção devido 

aos defeitos físicos que deixava, constatou que "é a elefantíase dos árabes 

(vulgarmente chamada erisipela do Rio de Janeiro), da qual tenho visto muitos 

exemplos em crianças, sobretudo naquelas que procedem de pais igualmente 

elefantisíacos, o que parece provar a hereditariedade uma tal predisposição.” 88 

Assinalou também a existência de muitos casos de “febre intermitente endémica", 

no Rio de Janeiro, em adultos e crianças. Fez críticas ao sistema do aleitamento 

entre as escravas, mas considerava-o secundário em relação à mortalidade 

infantil.

No ano de 1849, José Pereira Rego, em outra monografia, 

“Considerações sobre algumas moléstias das crianças mais frequentes no Rio de 

Janeiro", citou a pneumonia infantil complicada de hepatite, a asma essenciaf', 

associando-a em algumas vezes á sífilis e ao tétano dos recém-nascidos. Esta 

era muito pouco comum na Europa, à exceção da Alemanha. Ele deduzia e 

acrescentava às observações de Finck que "é tão frequente no Rio de Janeiro 

que, sem temermos ser exagerados, podemos avançar que um quarto dos recém- 

nascidos, que aqui sucumbem, é vítima de semelhante moléstia.... "®9 Referia-se 

ainda nesse trabalho a outras doenças como a diarréia catarral e a entero-cohte. 

"esta muitas vezes complicada de prolapso do reto"90, atribuindo a inflamação do 

intestino, na maioria dos casos, ao abuso de anti-helmínticos e à alimentação 

imprópria e inoportuna. Fazia ver que, entre os problemas de dentição admitidos 

nessa época, destacavam-se as desordens do aparelho digestivo e a excisão das 

gengivas.



43

a

glândulas mesentéricas”, acrescentando ser o prognóstico sempre 
fatal. “O exame mais atento não faz descobrir, em outra parte 
qualquer do corpo, cousa alguma apreciável, que possa explicar o 
cortejo de sintomas mórbidos. À medida que a moléstia progride, 
e que as glândulas mesentéricas cada vez se desorganizam, o 
paciente é levado a um extremo tal de magreza e de marasmos 
que admira, não ficar senão a pele aplicada sobre os ossos, os 
quais se podem contar um por um... A apalpação sobre o ventre é 
o único meio físico de se conhecer esta moléstia, por isso que ela 
faz perceber as glândulas engorgitadas e volumosas orlarem por 
baixo do dedo observador. Os doentes têm quase sempre um 
apetite voraz.”91

91 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção à Infância no Brasil. 1500-1922. Rio de Janeiro: Pongetti,1926. 
p, 65.

92 Id. Ibid. p. 65-66.

93 Id. Ibid. p. 66.

Tese de autoria de Lazaro José Gonçalves foi apresentada em 

1855 à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro com os seguintes temas 

discutidos: “Que regime será mais conveniente para a criação dos expostos da 

Santa Casa de Misericórdia, atentas às nossas circunstâncias especiais, 

criação em comum dentro do Hospício, ou a privada em casas particulares?" Na 

primeira hipótese, "o que mais conviria: amamentá-las com o leite de amas que se 

podem alugar hoje, ou com o de cabra, ovelha, ou vaca?" Neste último caso, "o 

que seria mais útil, ministrar-lhes o alimento por meio de instrumentos 

apropriados, ou acostumar a criança a sorvê-lo imediatamente do úbere do 

animal? Pode, atualmente, ser um destes sistemas, considerado tão superior aos 

outros, que os deva excluir absolutamente?"92

Ao procurar defender a instituição da Roda, escudado em 

princípios religiosos, o autor descreveu e expôs suas críticas à vida da Casa dos 

Expostos da cidade do Rio de Janeiro. Referiu-se ao enorme coeficiente de 

mortalidade não só no Exterior como no Brasil, (Campos, Porto Alegre, Bahia e 
Pernambuco) "onde o obituário variava de 11 a 27%".93

No ano de 1860, o Dr. José Luiz de Almeida Couto defendeu a 

tese sobre “Qual a origem dos vermes que se encontram nos intestinos dos 

recém-nascidos".

Também nesse ano, Dr. Antonio Ferreira Pinto publicava “O 

medico da primeira infância ou o conselheiro da mulher grávida e higiene da 

primeira infância”. O objetivo do autor era difundir conselhos tendentes a diminuir
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A preocupação com as moléstias associadas à alimentação da 

criança também se fez muito presente. Entre essas questões, destacavam-se 

principalmente as que se referiam ao aleitamento mercenário, no Rio de Janeiro, 

e à alimentação suplementar da criança.

O discurso higienista criticou o aleitamento mercenário, 

combatê-lo, procurou entusiasticamente ressaltar os dotes femininos, mostrando 

que era a amamentação que deixava a mulher feminina e bela, pois fazia parte de 

sua natureza o ser mãe, e, como mãe, tinha o dever de amamentar seu filho.

“Muitas brasileiras que frequentam, com assiduidade, as altas 
sociedades, dizem que nâo podem aleitar porque perdem o belo

94 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção à Infância no Brasil. 1500-1922. Rio de Janeiro: 
Pongetti,1926. p. 67.

a mortalidade das crianças no início da vida e discutir sobre a gravidez e a higiene 

infantil. Deteve-se na questão do aleitamento materno e, tratando da “educação 

dos sentidos”, entre outras considerações, referiu-se também à audição da 

criança. Pensava ele que: “E além disso, sendo esse sentido educado pelas 

melodias e harmonias musicais, um estudo da mãe ou ama descobrirá nele 

recurso para embalar e adormecer seu filho. Tenho reparado que as crianças 

cedem da rabugem e adormecem com mais facilidade com os 'tons menores' em 

'tempo de valsa' e notas graves de 'soprano' e 'contralto"94.

Outras publicações mostravam a investigação médica de 

moléstias que afetavam as crianças. Visconde de Sabóia, em 1861, publicou uma 

comunicação sobre a “identidade de natureza do crupe e da angina diftérica”; 

Platão Sigaud, em 1863, na Bahia, escreveu sobre “a morte aparente do recém- 

nascido; J. Marciano Pontes, em 1864, sobre a “coqueluche”; José Kenitz, em 

1867 sobre “o hidrocéfalo crónico', Souza Ulhôa, de 1868 a 1870, sobre “alguns 

erros relativos às causas de retenção de urina nos recém-nascidos”', Antonio 

Cajado, em 1869, na Bahia, acerca da “Asfixia dos recém-nascidos"', Manoel Pires 

Carvalho, em 1870, e Demetrio Manoel da Silva, em 1871, falaram sobre o 

mesmo assunto de Cajado; Dr. José Pereira Rego neste ano, faz uma discussão 

sobre “Os pontos de contato entre a difteria e a escarlatina”', Luiz Corrêa de 

Azevedo, em 1871, sobre “A educação e a instrução da mocidade para o benefíco 

desenvolvimento físico e moral do homem”, publicado nos Annaes Brasiliensis de 

Medicina.
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A de renomados recomendando a

96 ARAÚJO J. A. C. Nabuco de, “Acerca da utilidade do aleitamento natural", tese apresentada na Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro em 1844. ApudMONCORVO FILHO, Carlos Arthur Histórico da Proteção á Infância no Brasil. 
1500-1922. Rio de Janeiro: Pongetti,1926. p. 61 .

96 BRETÃS, Agostinho José Ferreira, em 1846, apresenta tese de doutorado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 
sobre “O aleitamento maternal", Apud MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Op. Cit,1926. p. 60.

97IMBERT, J. B„ Guia Médico, Apud FREIRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala Brasília: UnB, 1963. 402-403.

de suas formas, destruindo a firmeza das carnes e os encantos, 
que as tomam tão vaidosas. Quanto é grande o seu erro! Longe 
de destruir os atrativos, o aleitamento os conserva e lhes dá toda 
a beleza. Quereis uma prova? Vede as nossas belas patrícias Rio- 
Grandenses e Mineiras, cuja maior parte se ocupa com alegria 
dos encargos da amamentação, e dizei-me se seus engraçados 
contornos sofrem a maior injúria por seguirem os impulsos da 
natureza, as bonitas e românticas Espanholas-Americanas, vede 
mesmo as Fluminenses, que criam seus filhos, como se 
conservam bonitas e atrativas”.95

opinião de renomados médicos, 

amamentação por mulheres "fuscas e morenas", além de ser um costume que 

vinha desde a colónia, talvez tenha influído na preferência dada, pelos brancos da 

elite, ao aleitamento de crianças por escravas negras e mulatas. “Ignoramos se o 

incremento desse abuso entre nós nasce de alguma idéia de honra, da vaidade 

de parecer rico, ou se da facilidade de encontrar amas, produzidas pela 

existência de escravas; mas como não seja por isso menos patente a existência 

dele, parece-nos que a demonstração das desvantagens, que resultam à mãe, ao 

filho e à sociedade de uma prática tão perniciosa não é objeto sem utilidade”96. 

Insurgiu-se, assim, em 1846, contra o abuso das mães entregarem os filhos às 

escravas, lembrando-as antes do "dever sagrado" de aleitar o próprio filho.

Imbert, em seu "Guia Médico"97, fez um contraponto. Argumentou 

que é provável que o casamento em idade precoce impedisse muitas mães 

demasiadamente jovens de amamentarem seus filhos, uma vez que não 

dispunham de condições físicas para tanto.

A relação entre o aleitamento mercenário e a mortalidade infantil 

fez surgir o conceito de mãe higiénica. No século XIX, a mulher da elite, herdeira 

dos costumes coloniais, continuava sem amamentar os filhos. No entanto, essa 

demonstração do que era higienicamente considerado "obrigação materna" não 

tinha os mesmos significados do praticado na época da colónia. A esses antigos 

hábitos superpunham-se os usos criados pela sociabilidade urbana. As modas, 

festas e diversões, segundo os médicos, consumiam as energias femininas, sem
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Nessa

aleitamentoVia-se que o Barão de Lavradio condenava o 

mercenário confiado às escravas ou a outras mulheres desnutridas, as quais 

moravam em lugares insalubres, situação essa que as colocava sujeitas ao vício. 

Além do mais, elas deviam amamentar seus próprios filhos, sobrando pouco para 

os filhos da elite. São elas enfim,

deixar tempo à amamentação. Isso, então, era feito por outras mulheres - 

consideradas mercenárias - mediante pagamento.

(...) “dos homens da ciência e da administração do país, pela 
influência mais ou menos direta que podem exercer na saúde 
pública e na vida social, quer no presente, quer em época não 
remota, o aleitamento por amas mercenárias, o serviço dos 
esgotos públicos, a generalização das moléstias sifílicas e a 
expansão do vicio da embriaguez. As duas primeiras, sobretudo, 
são questões momentosas, e que reclamam na atualidade 
estudos sérios.”99

"um cancro roedor da nossa fortuna em virtude do alto preço por 
que é hoje exercido, do nosso sossego no intimo da família em 
razão da qualidade das pessoas que nele se empregam, e de 
inúmeras e terríveis moléstias que afligem nossos filhos, 
constituindo o tormento e o desespero dos médicos que os tratam, 
ou pela deteriorização do organismo, originada dos elementos 
morbosos que lhes transmite o alimento que lhes prestam, ou pelo 
enfraquecimento e impropriedade da nutrição fornecida por um 
leite empobrecido ou imprestável, para preencher o fim a que se

"MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção à Infância no Brasil. 1500-1922. Rio de Janeiro: Pongetti, 
1926. p. 60.

99 Id. Ibid.. P. 68.

O discurso higienista presente nas teses médicas, de converter as 

mulheres ao modelo de mãe amorosa, alimentando o bebé, era bastante claro: "o 

aleitamento mercenário às vezes aceito por algumas mães que, recusando-se por 

certa aberração de espírito, de um dos mais sublimes deveres da maternidade, se 

deixam subjugar pelos caprichos da moda e prazeres sociais, a ponto de negarem 

a seu filho e da própria mãe, as condições peculiares à sua organização."98

Nos debates, também expunha-se a vida precária 

insalubridade que atingia a população em fins do século XIX. 

oportunidade, em 1873, na Academia Imperial de Medicina, o Barão de Lavradio 

fez um discurso, chamando a atenção

e a
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Por que as mães não amamentavam seus próprios filhos?

No discurso do Barão de Lavradio estas observações faziam-se 

presentes, dado o

destina.(...) ou o que ainda é pior, que sofreram ou sofrem de 
escrófulas, sífilis, boubas e outros incómodos, não só não cuidam 
das crianças com a atenção precisa, como ainda lhes infiltram o 
germe das enfermidades de que padecem, dando em resultado 
uma série não interrompida de sofrimentos e perigos, logo que se 
manifesta a evolução dentária, causando-lhes frequentes vezes a 
morte no meio de horríveis sofrimentos; ou, se esta época ainda 
se vence, imprimindo-lhe um estado mais ou menos valetudinário 
em épocas futuras.”100

103 D'AZEVEDQ, Luiz Augusto Corrêa, tese de doutoramento Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sobre o “O 
aleitamento natural, artificial e mixto em geral e o mercenário particularmente em relação ás condições em que se 
acha no Rio de Janeiro. 1872. Apud Moncorvo Filho, Arthur. Op cit. 1926. p. 71-72.

100 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção à Infância no Brasil. 1500-1922 Rio de Janeiro: Pongetti. 
1926.

’01COSTA, Jurandir Freire. Ordem Médica e norma familiar. Política e instituições de saúde(1850-1930). Rio de 
Janeiro: Graal, 1982. p. 256.

102 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Op Cit.. 1926 p. 70.

O mais provável, porém, é que as mães ignorassem que a 
amamentação materna fosse vital à sobrevida dos filhos. De fato, 
foi só a partir do momento em que a vida da criança da elite 
passou a ter importância económico- política, que lhe foi dada no 
século XIX que o aleitamento materno veio a ter essa conotação, 
ganhando foros de problema nacional.101

“estado deplorável em que se acha entre nós este serviço, cuja 
importância só será desconhecida ou contestada por quem ignora 
absolutamente a influência poderosa que exerce a amamentação sobre 
o homem, abstração feita destes erróneos preconceitos de alguns 
observadores antigos, mostram a necessidade dos estudo da parte dos 
homens da ciência na pesquisa dos meios capazes de neutralizar sua 
perniciosa influência sobre nós e estabelecer os preceitos que o devem 
regular, reclamando da administração pública a sua adoção e fazendo- 
lhes sentir que já é tempo de tomar medidas nesse sentido; e que o 
abandono em que jaz este importante assunto da higiene pública 
concorre para a excessiva mortandade que se nota entre nós nas 
primeiras idades, verificada pelas estatísticas anuais"’'02

D’Azevedo103, em 1872, fez longas considerações, em sua tese 

médica, acerca do aleitamento. Reproduziu nela o discurso higiénico de outros 

médicos já citados, comparando o tratamento dado ao assunto no Brasil, em 

relação a outros países. Dessa forma, baseou sua crítica sobre o aleitamento 

mercenário no Brasil, referindo-se ao fato grave das mães entregarem seus filhos 

às escravas sem antes fazerem com que estas passassem por um exame, ou
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Embora a Junta tivesse feito a promessa de solucionar o 

problema das amas-de-leite no Rio de Janeiro, nada foi feito. Mais tarde, 

Moncorvo Filho reiniciou essa luta.

As teses médicas até o final do século XIX, demonstravam pelo 

discurso com variados argumentos, que estavam atentos aos problemas que 

acarretavam doenças e a morte de crianças. Porém, essa preocupação somente 

começou se transformar em ações efetivas no Brasil, na virada do século XIX e 

início do século XX. A comunicação entre os pesquisadores nacionais e 

estrangeiros foi intensificada, facilitando a disseminação de idéias e ações no 

combate à mortalidade infantil.
Moncorvo Filho, que era higienista e pediatra, dedicou sua 

carreira à pesquisa, à assistência e à proteção à criança. Fez insistentes apelos

’04 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção à Infância no Brasil. 1500-1922. Rio de Janeiro: Pongetti, 
1926. p. 72.

“Nenhuma providência que eu saiba se tem por ora tomado a 
este respeito; acredito poderem-se melhorar as condições do 
aleitamento mercenário, sujeitando as mulheres que se destinam 
a este mister a exame prévio do qual resulte a convicção que se 
acham em condições prestáveis para ele, ou seja, este exame 
feito por comissões médicas paroquiais nomeadas “ad hoc”, ou 
pelos membros do Instituto Vacínico; que nenhuma possa 
encarregar-se desse serviço sem uma guia passada pelos peritos 
encarregados do exame referido, em que se declare que se acha 
ela em condições de poder servir para o fim a que se destina”.104

que, em outras situações, fossem examinadas por incompetentes, além de 

incitarem, com esse alvitre, a que as escravas lançassem seus filhos á Roda. 

Havia também, segundo ele os péssimos hábitos das escravas, que 

freqúentemente maltratavam os recém-nascidos. Denotou, assim, a precariedade 

da situação em que se encontrava o aleitamento no Brasil.

Como providência para melhorar esta situação, apelou para a 

Intervenção da Junta de Higiene, lembrando as vantagens da criação de uma 

repartição para o exame das amas-de-leite, à semelhança do escritório municipal 

de Santa Appolinia em Paris. Lá, as nutrizes eram escrupulosamente 

examinadas por uma comissão médica. Enviou assim, ao Conselheiro José 

Pereira Rego, então Presidente da Junta de Hygiene Pública, um quesito sobre o 

assunto, dele recebendo a seguinte resposta:
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105 MONCORVO FILHO, Arthur. Hygiene Infantil. Hygiene Privada da Infância preleções do "Curso Popular" realisado 
em 1915 no Instituto de Proteção á Infância do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 1917 p. 82. A história 
de Moncorvo Filho, traçada pelas suas iniciativas e ações, mostra que ele era um incansável lutador contra a mortalidade 
infantil.

106 Id. Ibid. 1917. p. 82.

107 Alusão ao fato de as moscas nascerem em grande quantidade, mas com um período curto de vida.

108 Id. Ibid. p. 82-83.

108 G. Variot foi, na virada do século XIX para o XX, Médico-Chefe do Hospice des Enfants Assistés e fundador do 
Dispensário e da Gotta de Leite de Belleville, França.

"aos puericultores, higienistas, filantropos e homens do governo105 Todos deviam 

se preocupar, procurar conhecer e dar soluções às causas da mortalidade de 

crianças, principalmente nos dois primeiros anos de vida, devido à alta taxa de 

ocorrência em todo o país "...todos enfim que sentem vibrar os seus sentimentos 

patrióticos e interessam-se pelo progresso do seu país..., essa preocupação tem 

subido de ponto diante da diminuição cada vez mais acentuada da natalidade".106

O interesse com a preservação da infância no Brasil foi 

intensificado na virada e nas primeiras décadas do século XX, momento peculiar 

da história da cidade de São Paulo. Em grande parte esse empenho ocorreu 

devido às descobertas no campo da bacteriologia, da imunologia e da 

microbiologia. Acreditava-se que com as descobertas científicas, seria possível 

impedir que as crianças "caíssem e morressem como moscas107".

Essas mortes infantis foram objeto de estudos realizados em 

1910, na França 108 por Variot109 Ele provou que as mulheres do campo, "as 

mais grosseiras", que amamentavam, “perdiam” apenas um número muito 

pequeno de filhos (4%). Entretanto, entre as populações densas das cidades, 

onde a vida é mais difícil, obrigando muitas vezes as mães a renunciarem ao 

aleitamento natural para “ganhar a vida”, submetendo seus filhos ao aleitamento 

mercenário ou ao artificial, a mortalidade infantil atinge de 20 a 25% e até a mais. 

Realmente, os dados demonstravam que o número de óbitos infantis até 1 ano de 

idade, em algumas cidades do mundo, era menor quando se privilegiava o 

aleitamento materno. O contrário ocorria para as que utilizavam "uma 

alimentação defeituosa" e o aleitamento artificial. Era o que estava sendo 

observado por todos os médicos.
Moncorvo Filho acreditava que o grande responsável pelas 

causas que influíam para agravar o fator negativo das mortes era o clima. A sua 

justificativa era que a doença que mais atacava as crianças era a gastroenterite,
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Outro importante causador de mortes infantis, segundo Moncorvo, 

era o tipo de aleitamento oferecido à criança.

"A doutrina patológica da dentiçáo, como a entendem certos 
pediatras e grande número de clínicos, os quais professam que a 
dentição é por via de regra a responsável por múltiplas moléstias 
e os mais variados acidentes e tem produzido farta série de 
malefícios e sobretudo erros graves e nocivos de diagnósticos e 
deixando correr à revelia e sem a indispensável terapêutica, 
manifestações mórbidas e afecções de todo estranhas à dentição. 
Daí o incremento da mortalidade infantil, que pesa nomeadamente 
sobre os dois primeiros anos da vida; daí o abandono da higiene 
alimentar, que deve ser o ponto de mira dominante nessa idade, 
pois realizará a má e incorreta alimentação, o fator preponderante 
das enfermidades gastro-intestinais que vitimam 60 a 70% das 
crianças da primeira idade."110

"o coeficiente do obituário dos lactantes submetidos ao aleitamento 
materno é quatro vezes menor do que o dos alimentados artificialmente. 
As estatísticas de Dluska, Luling e Leon Petit demonstraram que a 
ausência do aleitamento materno, aliada à separação dos filhos de suas 
genitoras, dá resultados ainda mais desastrosos. Enquanto a cifra do 
obituário entre as crianças amamentadas por suas próprias mães atingia 
a 13%, entre as outras (aleitamento artificial) subia a 33%, e entre as 
entregues a criadeiras oscilando a 50 a 60".111

1,0 FERREIRA, Clemente. Discursos e Conferencias 1892-1939 (Puericultura e Tisiologia). São Paulo: Typographia 
Rossolillo, [s.d.j.p. 115. ver o também discurso em MONCORVO FILHO, Arthur. Hygiene Infantil. Hygiene Privada da 
Infanda, preleções do "Curso Popular" realisado em 1915 no Instituto de Proteção á Infancia do Rio de Janeiro Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional. 1917. p. 416

111 MONCORVO FILHO, Arthur. Hygiene Infantil. Hygiene Privada da Infância preleções do "Curso Popular realisado 
em 1915 no Instituto de Proteção á Infância do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 1917p. 85-87.

O uso da mamadeira, no aleitamento artificial, e o da chupeta 

eram condenados de forma veemente por um grande número de higienistas, entre 

eles, no Brasil, Clemente Ferreira. Moncorvo Filho chamou esse artefato de

mais freqúente nos climas quentes e observada em todos os países, mais no 

verão do que no inverno. Nesse período predominavam também as doenças do 

aparelho respiratório. Outros fatores eram a ilegitimidade, o estado social, o 

pauperismo, o analfabetismo, o álcool, a avaria e a tuberculose. Eles vão 

aparecer não só nas estatísticas de Moncorvo, mas nas de médicos de São 

Paulo, como Clemente Ferreira e Queiroz Mattoso, e também nos dados do 

período que apresento a título de exemplo no distrito da Sé.

Clemente Ferreira discursou veementemente, em 1902, sobre um 

outro fator que acreditava levar à mortalidade um grande número de crianças,
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"chupeta assassina" (FIGURA I) pois era considerada um foco de contaminação 

e responsável por um número extraordinário de mortes infantis.

FIGURA I: A TERRÍVEL CHUPETA

Quadro de propaganda existente no Dispensário Moncorvo.
Fonte. MONCORVO FILHO, Arthur. Hygiene Infantil. Hygiene Privada da Infância preleções do "Curso Popular" 
realisado em 1915 no Instituto de Proteção á Infância do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 1917.p. 419.

Deve ser também mencionado que, no início do século XX, no 

Brasil, muitas mães e amas-de-leite acreditavam que, para manter a saúde do 

bebé, ou livrá-lo de alguns males, eram importantes alguns usos e costumes que 

eram repassados oralmente. Os médicos combatiam essas práticas e as 

colocavam como responsáveis também pela alta mortalidade infantil.

Médicos na Europa e na América também condenavam esses 
hábitos populares. Alguns desses usos e costumes112 apareceram na 

Antiguidade, na Europa, e se ocultaram ao longo do tempo para reaparecerem em 

épocas e lugares diversos. Exemplos eram o envoltório imobilizador dos recém- 

nascidos e o hábito de queimar a nuca das crianças logo depois do batismo. Este 

último era praticado na crença de que as protegeria das apoplexias e das 

moléstias que as levavam à morte. Em toda a Europa, colocavam nas crianças 

colares e braceletes, "não só para o ornamento, mas por causa da força e da 

virtude que dá o coral quando se o coloca sobre o corpo, porque ele preserva da
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reconfortando o coração, 

Havia também o hábito de

epilepsia, do temor da tempestade e do raio, 

consolidando os dentes, evitando a diarréia, etc."113

envolver a criança na fumaça do incenso, do cravo-da-índia e da canela, além da 

adoção da dormideira, na qual eram os bebés colocados de preferência em 

determinada época lunar.

Outra causa de mortalidade infantil apontada era o costume que 

levava as mães a colocar em seus filhos "os amuletos e abusões" (FIGURA II).

Estes, muitas vezes sujos e contaminados, provocavam doenças e mesmo a 

morte das crianças:

"(...) As figas são inocentes quando não constituem focos de 
imundície que comprometam a higiene da pele. Com o intuito de 
evitar a peste, a coqueluche, a varíola e outras doenças 
contagiosas, é irrisório o emprego dos bentinhos com dentes de 
alho, enxofre, cânfora, canela ou outro e que além de se mostrarem 
absolutamente inúteis, podem até ser prejudiciais, causando 
perturbações da saúde e, em última análise, o envenenamento pela 
absorção,pela pele, de ceras dessas substâncias.".114

113 MONCORVO FILHO, Arthur. Hygiene Infantil. Hygiene Privada da Infância preleções do "Curso Popular" realisado 
em 1915 no Instituto de Proteção á Infância do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 1917, p. 20

114 Id Ibid p 446
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Fonte: MONCORVO FILHO, Arthur. Hygiene Infantil. Hygiene Privada da Infância preleções do "Curso Popular" 
realisado em 1915 no Instituto de Proteção á Infância do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional 1917, p 444.
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FIGURA II: Os Amuletos e Abusões 
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A mãe é a melhor ama de seu filho.

Fonte: ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo (Conselho às mães de família). São Paulo. 
Typographia Carlos Gerke, 1894 p. 153.

QUADRO I : Verdadeiro Amuleto para as Chanças 

Amuleto para as crianças

115 ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo (Conselho às mães de família). São Paulo: 
Typographia Carlos Gerke, 1894. p. 152

0 leite materno deve ser o melhor alimento exclusivo da criança até a 

idade de 6 meses, no mínimo.

O menino só deve mamar de 2 em 2 horas.

Do 7° ao 10° mês pode-se, além do leite, dar alimentos líquidos constando 

de leves mingaus.

Do 10° mês até o 15° pode-se dar alimentação mais substancial.

Logo que o menino tem 12 dentes deve ser desmamado.

Os alimentos sólidos só podem ser ministrados depois que a criança tem 

20 dentes, isto é, depois do segundo ano de vida.

Cuidado extremo e muita prudência no período de dentição.

João Teixeira Alvares referenciou alguns tipos de amuletos 

usados em São Paulo, no final do século XIX. Entre eles encontravam-se os 

colares elétricos, dentes de lobo, chifre de besouro, rosa de Jericó e outras 

bugigangas que elas suspendem ao pescoço de seus filhos para tornar-lhes feliz 
a passagem pela primeira fase da vida.115 Ao final, propõe substituir toda essa 

sorte de talismãs por uma série de preceitos (QUADRO I) que as mães deveriam 

seguir. Suas idéias resumiam boa parte do pensamento dos higienistas da 

época.
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Parte II
A Cidade de São Paulo - A Construção do Espaço Social

novos.

1 Termo utilizado por BERTOLLI FILHO, Cláudio. Historiada Saúde Pública no Brasil São Paulo: Ática, 1996. p 17.

Este capítulo tratará da questão do saneamento da cidade de São 

Paulo sob a ótica da saúde pública do final do século XIX e início do XX. Assim, 

será mostrada a situação da cidade, que apresentou excepcional explosão 

demográfica no período, passando a ser populosa e cosmopolita. Esse crescimento 

levou à atuação do Poder Público, cujas ações vieram no sentido de oferecer 

condições que permitiriam trilhar o caminho do “progresso” espelhado em países 

“mais adiantados". Para tanto, procurou-se sanear a cidade e combater epidemias e 

doenças endémicas com o intuito de propiciar o desenvolvimento económico. O 

aparelhamento estatal propiciado por essas intervenções veio a dar origem ao que 

se chamou de era dos institutos1.

"O Urbanismo Saneador"

O ideário que permeava as instituições incumbidas de promover os 

serviços sanitários encontrava ecos nas teorias científicas desse período. A teoria 

miasmática perdia adeptos, enquanto a teoria bacteriana ganhava 

Entretanto, ambas conviveram na estrutura administrativa estatal paulista, durante 

as primeiras décadas do século XX.

Para melhor compreender as ações que redundaram desse 

urbanismo saneador, passarei preliminarmente a discutir as teorias médicas que lhe 

forneceram seus fundamentos. Em seguida, discutirei as condições de vida na 

cidade de São Paulo, centrando-me nas variáveis relativas à questão do 

saneamento e da urbaanização. Por fim, estudarei os serviços sanitários estatais 

encarregados de promover a saúde pública.
A correlação desse assunto com a questão da mortalidade infantil 

decorre do fato de que as condições sanitárias da cidade não eram essenciais 

apenas para os adultos. Era-o também, e principalmente, para as crianças. Estas 

eram as que mais sofriam com o meio urbano, pois eram as primeiras a padecer e a 

morrer com as precárias condições sanitárias da cidade. A relevância das condições 

sanitárias da cidade para as crianças fica demonstrada com a grande incidência de
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óbitos infantis por disenteria e outras doenças ligadas ao aparelho gastrointestinal. 

Como ficou demonstrado no capítulo anterior, essa era a principal causa de 
mortalidade infantil na capital paulista.2

2 Atualmente, sabe-se que a falta de saneamento básico é a principal causa de doenças gastrointestinais em crianças.

3 Segundo Nancy Stepan, esses procedimentos eram comuns no Brasil da segunda metade do Século XIX. (STEPAN, Nancy. 
Génese e Evolução da Ciência Brasileira. Oswaldo Cruz e a Política de Investigação Cientifica e Médica. 1890-1920. Rio de 
Janeiro: Artenova, 1976. p. 55-58.)

4 STEPAN, Nancy, op. cit. p. 53.

5 SIGAUD, Joseph F. X. Du climat et des maladies du Brésil: ou Statistique médicale de cet em pire (1844). Apud Stepan, 
op. cit.. p. 56. A obra de SIGAUD é considerada um clássico da epidemiologia, constituindo uma fonte valiosa de informações 
sobre a medicina no Brasil,

6 STEPAN, Nancy . op. Cit, 1976, p.53.

11.1 Teorias científicas e sua recepção no Brasil

Nas primeiras décadas do século XIX, os resultados obtidos pelos 

médicos licenciados eram às vezes melhores quando os excessos das “sangrias e 

das purgas” eram evitados. Isso ocorria devido a não terem sido ainda descobertas 

as causas da maioria das doenças mais graves da época, tais como a disenteria, a 

tuberculose ou o sarampo. Paralelamente a isso, os farmacêuticos locais, os 

curandeiros pela fé, os ervanários e os fazendeiros cuidavam das necessidades 

médicas da população da melhor forma que podiam.3

De fato, “os altos padrões acadêmicos exigidos para entrar nas 

escolas, e o fato de existirem apenas duas no país até o começo do século XX, 

limitaram muito o número de médicos que se formavam”4 O médico francês Joseph 

Sigaud, informou que entre os anos de 1833 e 1843, de um total de dois mil alunos 

que entravam na Escola de Medicina do Rio de Janeiro, apenas cem emergiam 

como médicos licenciados. Os outros, ou desistiam voluntariamente, ou não 

passavam nos exames.5

Devido a essa carência de profissionais, os hospitais da Santa Casa 

da Misericórdia, embora muitas vezes sem médicos, pelo menos forneciam alguns 

leitos e alimentação para os doentes pobres. Com isso, atendiam às necessidades 

médicas daqueles que não podiam pagar ou que estivessem fora do alcance dos 

médicos licenciados.

Ora, sabe-se que, como “profissão social, a prática da medicina é 
modelada geralmente pelos valores de uma sociedade e varia de país para país”6. 

Os dogmas religiosos, os padrões tradicionais de educação, a filosofia e a ideologia
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científicas.

influenciavam

7 STEPAN, Nancy. Génese e Evolução da Ciência Brasileira Oswaldo Cruz e a Política de Investigação Científica e Médica. 
1890-1920. Rio de Janeiro: Artenova, 1976, p.53 .

8 SCHWARCZ, Lília M O Espetáculo das Raças. Cientistas, Instituições e questão racial no Brasil: 1870-1930. São 
Paulo: Cia. Das Letras, 1995, p.43

9 STEPAN, Nancy, op. cit. p.63

10 id. Ibid. p. 64.

11 Segundo Schwarcz, “O que se valorizava nesse momento, não era tanto o avanço científico, entendido enquanto incentivo 
a pesquisas originais, e sim uma certa ética cientifica, uma “cientificiedade difusa" e indiscriminada. Tanto que se consumiram 
mais manuais e livros de divulgação científica do que obras ou relatórios originais. A ciência penetra primeiro como “moda e só 
muito tempo depois como prática e produção." SCHWARCZ, Lilia. op. cit. p.30.

sustentados pela elite ajudam a dar forma a uma cultura com características 

particulares, mas podem atuar inibindo o estabelecimento de comunidades 

A medicina também é modelada pelos progressos das ciências 

biomédicas, ao passo que as condições locais aplicadas na medicina proporcionam 

oportunidades para a criação de capacidades nativas nas ciências médicas. A 

gravidade das doenças epidêmicas, por exemplo, no Brasil, fez com que a medicina 

adquirisse uma identidade profissional e uma perceptibilidade social muito antes de 

o papel social do cientista estar claramente definido.7

O espírito científico começa a ser despertado no final do século XIX, 

quando são introduzidos no Brasil teorias de pensamento até então desconhecidas, 

tais como o Evolucionismo, o Darwinismo e o Positivismo.8 Essas idéias 

não só a ciência, mas perpassavam também a vida brasileira, 

tornando o "ambiente intelectual mais hospitaleiro às idéias científicas"9

Um dos primeiros a declarar que a chave do futuro do Brasil estava 

na ciência foi Pereira Barreto, médico positivista que participava do movimento de 

saneamento que buscava revitalizar capital paulista na década de 1890. Comentou 

ele em carta dirigida ao Diretor da Saúde Pública de São Paulo, Emílio Ribas, que 

considerava a solução da febre amarela como de primeira importância para o país: 

“Isso envolve proclamar ao mundo que agora nos observa que a febre amarela não 

é filha de agentes climatéricos peculiares ao nosso país, mas consequência de 
fatores que atolam todos os países e perturbam a vida de todas as nações”.10

Destarte, acreditava-se que, por meio da ciência, o Brasil poderia 

escapar a um fatalismo histórico relativo à sua capacidade de alterar os 

acontecimentos, e a nação poderia emergir como parte do mundo civilizado 

moderno. Em 1900, no entanto, apesar dos melhoramentos em termos de 

saneamento no Estado de São Paulo, onde tanto Emílio Ribas como Pereira Barreto 

trabalhavam, essas opiniões representavam as de uma minoria.11
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0 estudo sobre a origem da febre amarela era um exemplo do que a 

ciência encontrou à época, após ser motivo de muita especulação durante os 

séculos XVIII e XIX. Havia divergências de opinião quanto ao fato de ela ser 

contagiosa pelo contato direto ou por meio de roupas infectadas, ou fomes

O campo de pesquisa que os cientistas médicos encontraram era 

variado. Muitas das moléstias epidêmicas e não epidêmicas encontradas no Brasil 

já eram bem conhecidas dos europeus (malária, varíola, disenteria, sarampo e 

tuberculose). Outras, tais como as várias úlceras tropicais e a febre amarela, eram
14 novas.

A confiança no futuro do Brasil como potência mundial e seu 

desempenho no campo científico, neste sentido, era um dado importante e 

historicamente um fenômeno novo, “quando considerado à luz do pessimismo 

histórico do país em relação ao seu destino racial e social.” As eleições em 1902 

tiveram como vencedor o Presidente Rodrigues Alves, depois de fazer uma 

campanha mostrando a necessidade de renovar a vida cultural, social e política do 

Brasil. "Esse otimismo político coincidiu com o advento do interesse pelas ciências 

microbiológicas e com a convicção crescente entre os poucos países em 

desenvolvimento da necessidade da corrida para o progresso".12

Verificou-se, ademais, que o “progresso” da pesquisa científica 

médica na última parte do século XIX foi acompanhado da percepção de que uma 

mudança parcial na produção científica do Brasil exigiria não só maior apoio 

financeiro para a ciência, como também a criação de uma tradição completamente 

nova de pesquisa científica. Esta não deveria depender do esforço individual, mas 

do esforço conjugado de muitos cientistas trabalhando com o mesmo ideal de 

pesquisa, com alunos tecnicamente treinados, com financiamento a longo prazo e 

com um alto grau de autonomia acadêmica e burocrática.13 A percepção dessas 

necessidades foi um dos fundamentos da criação dos institutos dedicados à saúde 

pública. '

12 SCHWARCZ, Lilia M. Op. cit. p 63

13 São grupos de pesquisas trabalhando de forma conjugada, ou seja, um conjunto de pessoas que partilha de um paradigma, 
e só é um paradigma porque é compartilhado pela comunidade. É a prioridade da comunidade como instância de produção, 
aceitação e legitimação do conhecimento cientifico. KUHN, Thomas. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The 
University of Chicago Press. 1970, p.257.

14 A entronização do pasteurismo no Brasil não foi uma assimilação passiva e unívoca das idéias oriundas dos paises 
hegemónicos. Vide BENCHIMOL. Jaime L (coord ). Manguinhos. Do sonho à vida • A ciência na Belle Époque Rio de 
Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, 199O.p. 55.
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A questão da origem local versus origem externa também era 

debatida acaloradamente. Devido ao fato de os surtos de febre amarela ocorrerem 

muitas vezes com a chegada de navios europeus dos climas frios, acreditava-se que 

o clima quente do Brasil fosse um dos motivos da doença. Alguns acreditavam que 

sua causa fosse um “miasma”, ou um veneno, ativado pelo calor, sob condições de 

aglomeração ou sujeira, as quais eram também associadas às epidemias. Outros 

achavam que o “vírus” estava no solo e era libertado quando este era perturbado, 
como na construção de estradas e casas.15 A corrente miasmática era bem forte, 

pelo que se pode constatar por meio do discurso médico, principalmente até o final 
do século XIX, ao pesquisar-se as causas da mortalidade infantil.16

Assim, apesar dos limites institucionais à medicina experimental, 

alguns indícios por volta de 1900 já sinalizavam que a pesquisa científica nas áreas 

da medicina e da saúde pública iria desenvolver-se. A imigração para as cidades de 

São Paulo e do Rio de Janeiro havia aumentado a população urbana, exacerbando 

as más condições sanitárias. A ameaça que as epidemias passaram a apresentar 

para a valiosa força de trabalho, em São Paulo, tornou-se objeto de preocupação 

dos fazendeiros de café. Engenheiros e médicos elevavam-se a posições de 

importância, especialmente na cidade de São Paulo, que estava emergindo 

rapidamente como uma das cidades mais importantes e promissoras do Brasil.

Paralelamente, os conhecimentos médicos aumentaram 

grandemente durante a segunda metade do século XIX e trouxeram uma ênfase 

adicional à pesquisa. De forma vagarosa, obteve-se uma compreensão da natureza 

contagiosa e das relações entre as doenças epidêmicas, a sujeira e a pobreza. 

Juntas de saúde do governo foram estabelecidas para regulamentar a higiene 

pública das ruas e das casas e para impor quarentenas.

(substâncias capazes de abrigar ou transmitir germes infecciosos), como eram 
chamadas.

15 Nos documentos da Academia Imperial de Medicina pode-se distinguir três percepções da febre amarela. Uma delas é dos 
higienista, cuja prática tem a ver com o controle das enfermidades coletivas. A segunda é a percepção do clínico, cuja prática 
se relaciona com a cura dos enfermos. Esta segue um modelo que correlaciona a descrição dos sintomas e interpretação dos 
processos fisiológicos e identificação das lesões subjacentes a eles (sinais). A terceira percepção é a dos médicos 
bacteriólogos que reestruturaram ou reinterpretaram a enfermidade a luz da teoria de Pasteur. Sua prática se transcorre nos 
laboratórios, o que não exclui sua intervenção na clínica e na higiene O clínico e o higienista não são categorias fixas e 
distintas. São papéis encarnados, quase sempre, pelas mesmas pessoas. Apesar disso, os estudos clínicos e higiénicos 
engendram corpos documentais diferentes: pela tradição que mobilizam e pelos métodos de que se valem. BENCHIMOL, Op. 
cit. p.55.; e SANTOS FILHO, Licurgo de Castro. História Geral da Medicina Brasileira São Paulo: HUCITEC/EDUSP, 1991 
2 v„ p. 201

16 Vide, na Parte I desta dissertação, as teses médicas referentes a mortalidade infantil apresentadas à Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro.
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Com o tempo, surgiu também uma terceira corrente, que mesclava 

as duas primeiras. Ela foi aceita até as primeiras décadas do século XX e defendia 

que os microorganismos somente poderiam agir quando presentes situações como 

determinados estados da atmosfera, fatores sociais ou condições do solo.

Um sinal dessa preocupação podia ser visto em São Paulo, onde já 

se fazia sentir a necessidade de um hospital de isolamento para proteger as 

pessoas sadias em 1875, quando houve um aumento crescente dos casos de 

doentes de varíola, que vitimou adultos e crianças. Com esse objetivo, o vereador 

José Homem Guedes Pontilho enviou à Câmara Municipal uma proposta mostrando 

a necessidade de um hospital de isolamento na cidade.17

“É de urgente necessidade a abertura de um Lazareto nesta Capital , onde 
possam ser recolhidos e devidamente tratados os infelizes acometidos da 
variola, visto o incremento que ultimamente há tornado a terrível 
enfermidade. A conveniência que há de segregar dos centros populosos os 
focos de infecção está ao alcance de todos, por isso limito tão somente 
pedir a esta Câmara que com a brevidade possível, represente ao Exmo. 
Governo da Província, e que por ela sejam dadas todas as providências que 
estejam ao seu alcance, em ordem a evitar a propagação de semelhante 
mal".18

O desenvolvimento da bacteriologia foi importante nesse processo 

de evolução do saber médico ao fornecer uma compreensão da origem microbiana 

de muitas doenças19. O papel do vetor inseto foi descoberto, por exemplo, para a 

malária, por volta de 1894. Mais ainda, a soroterapia e a imunização foram 

acrescentadas ao rol das armas médicas contra as doenças.

Apesar da evolução verificada no estudo das doenças, ainda havia 

muita controvérsia entre os pesquisadores. A teoria contagionista e a miasmática 

repartiam as opiniões, com vitórias e revezes alternados. A teoria do contágio, que 

acreditava serem os microorganismos os responsáveis pelas doenças, preconizava 

a quarentena como um de seus instrumentos. A miasmática, por sua vez, defendia 

que condições sanitárias ruins criavam um estado atmosférico local capaz de criar 

doenças.

17 José Leopoldo Antunes afirma que essa proposta dará origem ao Hospital de Isolamento, em São Paulo (ANTUNES, José 
Leopoldo. São Paulo - Saúde e Desenvolvimento (1870-1903): A instituição da Rede Estadual de Saúde Pública In 
ANTUNES, José Leopoldo Ferreira et al. (orgs.). Instituto Adolfo Lutz - 100 anos do Laboratório de Saúde Pública São 
Paulo: Letras & Letras, 1992. p. 23.

18 Id. Ibid. p. 23.

19 A descoberta dos micróbios trouxe uma grande alteração na estrutura da ciência. Jacob Henle foi o primeiro a questionar a 
eficácia da teoria miasmática, quando propôs existir um organismo específico para cada doença. Em seguida, em 1860, 
Robert Koch comprovou essa teoria, ensejando, com seus métodos, diversos estudos os quais, ao final do século XIX, 
conseguiram comprovar a origem microbiana de diversas doenças
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11.2 O urbanismo saneador
Nas últimas décadas do século XIX iniciou-se o processo de 

industrialização na cidade de São Paulo. Nesse período, ocorreu a troca da mão-de- 

obra escrava para a mão-de-obra livre no país. Essa mudança foi decorrente do 

capital disponível provindo das colheitas de café, o qual possibilitou a imigração, 

inicialmente subsidiada, de uma massa de trabalhadores novos. Os imigrantes 

atuaram principalmente nas áreas rurais, nas plantações de café e, na cidade, nas 

fábricas que estavam se instalando.

Assim, o processo de consenso em torno dos microorganismos 

como responsáveis pela origem e transmissão das doenças infecciosas foi longo e 

dependeu do trabalho de muitos.

Entre estes, encontrava-se Semmelweiss que, no estudo da infeção 

da ferida, mostrou que o simples ato de lavar as mãos antes e depois das 

intervenções cirúrgicas reduziria o número de contaminação puerperal e mortes, 

tanto da mãe quanto da criança.

Oliver Wendel Holmes tinha achado, independentemente, em 1847, 

a chave para a febre puerperal. Como escreveu, a febre puerperal é causada pela 

condução, à mulher grávida, de partículas pútridas, derivadas de organismos vivos, 

pela mediação dos dedos examinadores.

Louis Pasteur (1822-1895), por meio do estudo da fermentação, 

observou a existência de organismos anaeróbicos. Essa descoberta levou-o a 

investigar a putrefação como uma espécie de fermentação devida à atividade 

microbiana. Estava ali a chave para derrubar a crença na geração espontânea.

Posteriormente, ao estudar a dizimação de viveiros de bichos da 

seda, na França, em 1856, descobriu que eles estavam sendo atacados por dois 

tipos de doenças. Assim, verificou serem essas doenças contagiosas e ocasionadas 

por diferentes microorganismos, criando em seguida o modo de controlá-las. Dessa 
forma, ele contribui para o conhecimento da teoria microbiana das doenças.20

Todos esses avanços na área biomédica, lastreados nas teorias 

científicas, forneceram o instrumental teórico para que o Poder Público promovesse 

a profilaxia do espaço urbano.

20 ROSEN, George. Uma História da Saúde Pública. São Paulo: Hucitec/Unesp, 1994. P. 238-241
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0 processo de mudanças a partir da década de 1870 foi acelerado a

partir da expansão do café para a região oeste de São Paulo, com a abolição da

escravatura e com o fim da monarquia. O estado estava se tornando rapidamente o

núcleo económico do País, tendo o café como elemento básico da agricultura. O

O crescimento populacional apresentava um ritmo acelerado na

capital paulista. Grande parte desse excepcional aumento demográfico do município

foi consequência da imigração. Em 1893, os estrangeiros representavam mais de

Outros

O crescimento populacional e económico provocou transformações

na cidade, que foi sendo urbanizada, inclusive com iluminação à gás, e aparelhada

Com a chegada de imigrantes, ouviam-se línguas estrangeiras decom indústrias.

TABELA IX
Entrada de Imigrantes no Brasil no Estado de São Paulo (1890 -1924) 

Total
319.7332
415.253
171.295
196 539
362.898
83 684

197.312

35.754 
122.983 
22 884 
24.695 
51.561 
18.179 
67.304

Período 
1890-1894 
1895-1899 
1900-1904 
1905-1909 
1910-1924 
1915-1924 
1920-1924

Português______
_30.752 
_28.259 

18.530 
_38.567 
_114.491 
_21.191 

________________  48.200_______________________________  
Fonte: Levy, 1974, p.83 apud PASQUA, Suzana Podkolinki. Mortalidade e População no Processo de Urbanização da Cidade 
de São Paulo. (1890- 1920) - O Caso do Brás. São Paulo. Tese (mestrado), FFLCH/USP, 1998 p. 15.

Espanhol_____
42.316
44.678

_______ 18.842
69.682

_______ 108.154 
________ 27.172

36.502

Italiano_________
210.910
219.333

_______ 111.039
63.595

________ 88.692 
________ 17.142 

45.306

A modernização de São Paulo começou com a fase de 
desenvolvimento da produção de café, especialmente depois de 
1869. Durante o início do século dezenove, as índias Ocidentais, Ceilão e 
Java dominaram a produção mundial de café. Todavia, a participação do 
Brasil na produção mundial aumentou gradualmente no decorrer do século - 
de 20 por cento na década de 1820 para 52 por cento na década de 1850 e 
finalmente para 75 por cento depois da virada do século.21

governo estadual paulista, podendo atuar sem a centralização rígida do Império, 

surgiu como uma grande força no desenvolvimento da economia do país.22

50% da população da cidade; em 1907, os italianos já excediam os brasileiros na 
proporção de dois para um.23 A entrada de imigrantes no estado era muito grande, 
conforme demonstra a Tabela IX.24

21 No original: São Paulo's modem phase of development began with the production of coffee, especially after 1869. During the 
earlier part of the nineteenth century, the West Indies. Ceylon. and Java dominated World coffee production. However. Brazil s 
hare of world production rose gradually throughout the century - from 20 percent in the 1820's to 52 percent in the 1850"s, and 
finally to 75 percent after the tum of the century. (KATZMAN, Martin T. São Paulo and Its Hinterland. In: Manchester - São 
Paulo. Problems of paid Urban Growth Califórnia: Stanford University Press, 1978, p. 111.).

22 STEPAN, Nancy. Génese e Evolução da Ciência Brasileira. Oswaldo Cruz e a Política de Investigação Científica e Médica. 
1890-1920. .Rio de Janeiro: Artenova S.A., 1976. p. 128.

23 Id. Ibid., p.128.

24 Os nascimentos na região da Sé também demonstram a grande quantidade de estrangeiros que se encontravam na cidade. 
Afinal .conforme demonstram os dados na Tabela 5, nasciam mais filhos de estrangeiros do que de brasileiros.
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todos os tipos,

Boris Fausto, sobre a cidade de São Paulo, disse que

A industrialização em São Paulo, ainda que incipiente, mobilizou um

grande número de novos operários, contratados com baixos salários. Esses

operários imigrantes, em sua maioria europeus, contribuíram, juntamente com o

decréscimo da mortalidade, para a explosão demográfica da cidade de São Paulo,

que, de 26.040 habitantes em 1872, passou para 580 mil em 1920, conforme

demonstra a Tabela X.

64.934

A explosão populacional da cidade atingiu os diversos distritos que a 

compunham, como demonstra a tabela XI a seguir. No caso específico da região da 

Sé, entre os anos de 1890 e 1893, houve um incremento de cerca de 80%.

TABELA XI
Crescimento da População nos Dez Distritos da Cidade de São Pau o nos anos de 1890 e 1893

Distritos 1890
16.395
14.025
13.337
16 807
60.554
2.209
2.161

1893
29.518
42.715
21.311
32. 387
125.931

1.128
2.350
1.366

130.775

Sé_________________________
Santa Efigênia_____________________
Consolação_______________________
Brás_____________________________
Subtotal(núcleos urbanos)__________
Penha___________
Nossa Senhora do O________________
São Miguel________________________
Subtotal (núcleos urbanos + isolados)________________

Fonte: Morse, apud: Piccini, Andrea. Cortiços na Cidade: concerto e preconceito na reestruturação do centro urbano de
São Paulo. São Paulo: AnnaBlume, 1999.

Habitantes
26.040
47.697
65.000

239 820 
286.000 
580.000

TABELA X 
Crescimento da População da Cidade de São Paulo 

na Passagem do Século 
Ano 
1872 
1886 
1890 
1900 
1910 
1920

Fonte: Valadares, 1983, apud PICCINI, Andrea Cortiços na Cidade. Conceito e 
Preconceito na Reestruturação do Centro Urbano de São Paulo. São Paulo: AnnaBlume, 1999

"A década de 1890, caracterizada pelo crescimento populacional a 
uma taxa geométrica de quase 14% ao ano, pode ser vista como 
momento dramático de passagem de São Paulo para a maioridade, 
quando alguns problemas novos surgem e outros ganham 
intensidade. Em diferentes níveis aparece a preocupação de 
controlar, de classificar, ligada aos objetivos das elites de instituir a 
ordem urbana."25

25 FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1880-1924) São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 11

e os que chegavam eram bem-vindos por trazerem novas 

perspectivas e práticas comerciais capazes de ajudar o desenvolvimento do Estado.
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Para atender às crescentes necessidades de moradia da nova
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Fonte: GERODETTI, João Emilio. Lembranças de São Paulo: a capital paulista nos cartões-postais e álbuns de lembranças. 
São Paulo: Studio Flash Produções Gráficas, 1999. p. 111.
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população urbana, empreendedores privados parcelaram e lotearam inúmeras 

chácaras existentes nos arredores da cidade, construindo áreas residenciais 

diferenciadas. Destacaram-se nessa prática os loteadores dos Campos Elísios em 

1880/90, Glete e Nothmann; os de Higienópolis em 1890, Buchard e Nothmann; e os 

da Avenida Paulista em 1890 (FOTO I), Joaquim Eugênio de Lima; e ainda, os 

bairros-jardins, a partir de 1914, loteados pela Cia. City, de capital inglês27. Esses 

bairros foram ocupados pelas parcelas mais abastadas da sociedade.

OT 5

26 Essas ruas eram a São Bento, a 15 de Novembro e a Direita, as quais representavam o triângulo central da colina, a partir 
do qual edificou-se inicialmente a cidade. Toledo, Benedito Lima. São Paulo: três cidades em um século. São Paulo: Duas 
Cidades, 1983, p. 13.

27 VILLAÇA, Flávio. A estrutura territorial da Metrópole sul-brasileira. São Paulo.FFLCHUSP,1978, p. 33.

II.3 O ordenamento do espaço social

O crescimento populacional e económico verificado no final do 

século XIX e início do XX levou a mudanças na ocupação espacial da cidade. 
Grandes empresas e estabelecimentos bancários escolheram as ruas centrais26 

para instalar-se. Valorizaram-se em muito os terrenos ali situados, os quais 

deixavam de servir de residência.

........
-
X

.......
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USO e

Pela Lei de Arruamento 1.666, de 1913, os novos arruamentos 

deveriam seguir uma malha viária simples, do tipo xadrez. Porém, nos loteamentos 

dos bairros de elite, as casas haviam sido implantadas no lote

"com recuos laterais e de frente formando 'jardins' - com padrões 
que garantiam a higiene e a salubridade. Adiantavam-se assim, ao 
poder público, propondo leis especiais para controlar e garantir o 
padrão pretendido, constituindo um aprimoramento às leis vigentes 
preocupadas apenas em garantir a largura das ruas".28

Estes empreendedores conseguiram proteger os bairros de elite, 

separando as atividades, assegurando o uso estritamente residencial 

estabelecendo recuos como medidas higiénicas e de embelezamento. A criação 

desses novos bairros trazia implícito um "projeto" de cidade, em que o espaço é 

utilizado de forma segregada e diferenciada pelas classes sociais. Nesse sentido, os 

interesses do poder público e das elites urbanas coincidiam.29 O bairro Higienópolis 

é um exemplo, que traz em seu nome as intenções dos planejadores.

Os bairros operários, a seu turno, como Brás, Belenzinho, Mooca, 

Luz e Bom Retiro, surgiram próximos às indústrias, em terrenos mais baratos, 

situados nas várzeas e seguindo as estradas de ferro.30 As casas eram de pequeno 

e médio portes, produzidas em série, com áreas coletivas, formando conjuntos 

arquitetônicos homogéneos (FOTO II e FOTO III). Estes dividiam o espaço com 

galpões industriais e com estabelecimentos comerciais .

28 VILLAÇA, Flávio. A estrutura territorial da Metrópole sul-brasileira São Paulo.FFLCHUSP,1978, p 6

29 ld. Ibid., p. 7

30 Memória Urbana: a Grande São Paulo até 1940 São Paulo Arquivo do Estado, Imprensa Oficial, 2001. p. 49. (Publicação 
baseada em obra de autoria da EMPLASA, intitulada “Reconstituição da Memória Estatística da Grande São Paulo", vol. 1 e 2, 
editados em 1980 e 1983.

31 GROSTEIN, Marta Dora Expansão Urbana e Habitação da Classe Trabalhadora: da Vila Operária ao Lote Popular 
Texto apresentado no Seminário Internacional "Instrumentos de Intervenção Urbanistica". FAUSP, Set. 1993. p.6
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FOTO II

Vila Operária em São Paulo

"^X. 4-

Vila com as casas abrindo para o pátio - São Pauto Fonte: FSP

Brasil 1880-1920 Cadernos de Pesquisa do LAP - FAU/USP São PauloFonte: REIS, Nestor Goulart. Habitação Popular no
2, set-out 1994. p. 24



Vila Operária

- tanto que, desde 1886, o Poder
Público legislou procurando controlar as condições sanitárias dessas habitações33.

Fonte NEGRETTI. Adriana et AI. Bibliografia Comentada Industrialização, Urbanização e Migrações São Paulo - Séculos 
XIX e XX. São Paulo: FFLCH/USP, 1995, p. 93.

32As normas relativas aos cortiços já estavam no Código de Posturas Municipal de 1886, e permaneceram nos arts.283 a 
292 do Ato 663/34.Somente em 1955, na revisão das diretrizes sobre as construções (Lei n. 4.615 /55) é que desaparecerá do 
corpo da Lei a figura do cortiço. Entretanto, isto não significou o seu desaparecimento. Tanto é que hoje, ano 2001, os cortiços 
estão distribuídos em um grande número de áreas da cidade, inclusive na região central.

Uma terceira alternativa de habitação eram os cortiços (Foto IV)
Eles eram reconhecidos e tolerados socialmente 32
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Fonte: FSP

Fonte; FSPCortiço na Rua Consefheíro Ramaího - São Pauto 
5a

Fonte: REIS, Nestor Goulart. Habitação Popular no Brasil: 1880-1920. Cadernos de Pesquisa do LAP - FAU/USP. São 
Paulo, 2, set.-out.1994.p..22.

FOTO IV 
Cortiços na Cidade de São Paulo

.. i
Cortiço na Rua Conselheiro Rameího • Sãs Pauto

33 Na cidade de São Paulo, o Código de Posturas do Município de São Paulo de 1886, que integrava e completava o 
Padrão Municipal de 1886, normatizou as construções e reformas de edificações. Incluiu "os cortiços, casas de operários e 
cubículos" como habitação, ou seja, admitiu a existência dos primeiros e determinou a área mínima da edificação e locais para 
serem construídos, vetando a sua existência na zona central da cidade. (LEMOS, Carlos A C. A República ensina a morar 
(melhor). São Paulo. Hucitec. 1999. p .18-23)
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"o medo não era infundado. Foi a falta das redes de água e esgoto, 
por exemplo, que provocou a epidemia em 1893 em São Paulo, no 
Bairro de Santa Efigènia. Nesse bairro, segundo a análise das 
causas no relatório de Motta (1894), as casinhas de cortiço tinham 
latrinas com fossas fixas. Com a dificuldade de água, os esgotos 
danificados e insuficientes contaminaram a água dos poços e 
conseqúentemente os moradores".35

34 Há um número grande de definições de cortiço encontradas em Motta, 1894, Ant, Kowarick e Veras, 1981; e Bonduki, 1994. 
e Piccini, 1999, mas todas apontam para habitações precárias coletivas de aluguel, destinadas como moradias das camadas 
mais pobres, de baixo preço de aluguel, ou cedidas para um tempo curto, com específicos problemas de superlotação de 
moradores e coabitação forçada, localizadas principalmente em áreas próximas ao centro, de alta concentração espacial, 
sem verticalização, em geral, e com instalações sanitárias precárias para uso em comum.

35 PICCINI, Andréa. Op. cit. p. 45.

36 SÃO PAULO (Cidade) Câmara Municipal. Relatório da Comissão de Exame e Inspeção das Habitações Operárias e 
Cortiços no Distrito de Santa Ephigênia. São Paulo; Tip. Vanorden & Comp., 1894. Apud PICCINI, Andréa. Cortiços na 
Cidade. São Paulo: Anablume, p.28-29.

O Poder Público, então, buscava eliminar das áreas mais centrais as 

moradias insalubres, juntamente com os seus moradores.

Essa limpeza habitacional e social da área central fazia parte do 

crescente ideário saneador e higienista da passagem do século. O Código Sanitário 

do Estado de São Paulo de 1894, por exemplo, proibia que alguns tipos de 

Habitações da Classe Pobre, ou seja, os cortiços, fossem formados, e ordenava a 

destruição dos já existentes. Nesse mesmo ano, o "Relatório da Comissão de 

Exame e Inspeção das Habitações Operárias e Cortiços no Distrito de Santa 

Efigènia"36 indicava-os como local insalubre, devendo ser feita a operação "limpeza 

urbana", como era conhecida, ou seja, que fossem destruídos, eliminados os 

cortiços.

Os primeiros núcleos de cortiços34 surgem por volta de 1870 nos 

bairros centrais da elite paulistana, como Sé, Santa Efigènia, Bela Vista, e nos 

bairros operários Mooca e Brás. Essas habitações eram coletivas e serviam como 

moradia para trabalhadores de menor qualificação profissional.

Os cortiços eram considerados locais insalubres, abrigando um 

número excessivo de pessoas sem os mínimos equipamentos sanitários e serviços 

higiénicos e, em geral, com infra-estrutura precária. Eram, portanto, foco de febres, 

de gripes, de epidemias e de doenças ameaçadoras. As crianças nesses locais 

tinham poucas chances de sobreviver.

Os bairros centrais não possuíam infra-estrutura; logo, o medo de 

que as doenças infecciosas pudessem se espalhar para outros bairros levava a 

intervenções em áreas com grande número de cortiços.
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11.3 O Abastecimento de Água

A garantia da saúde na cidade de São Paulo, na virada do Século 

XIX para o XX, não dependia apenas da salubridade da moradia. Havia também 

outros fatores que repartiam a atenção dos higienistas. Um desses era a questão da 

água.

A preocupação com a salubridade das habitações era de fato uma 

constante no discurso higienista da virada do Século XIX para o XX. Afinal, o 

acúmulo de pessoas vivendo em péssimas condições de higiene favorecia a 

proliferação de doenças. A grande mortalidade que daí advinha atingia a todos, 

principalmente as crianças.

Nos EUA, situações semelhantes estavam ocorrendo. Com a 

expansão industrial, os bairros de cortiços faziam parte da paisagem das cidades, 

"no ocaso do século XIX esse problema se tornou agudo". O crescimento urbano e 

uma nova onda de imigração criaram regiões com adensamento populacional, "nas 

quais milhares de pessoas se amontoavam em moradias inacreditavelmente 

inadequadas, sem algumas das mais elementares exigências da vida civilizada. 
Pobreza, desnutrição, doença e vício se difundiam."37

A cidade, na sua origem, era abastecida diretamente pelos rios 

Anhangabaú e Tamanduateí; o fornecimento à freguesia da Sé era com a água das 

nascentes do Anhangabaú. Posteriormente, em fins do século XVIII, iniciou-se o 

processo de captação e transporte da água para caixas, chafarizes e bicas. O 

abastecimento era complementado por pipas ambulantes que recorriam às cisternas 

abertas próximas do rio Tamanduateí e do córrego Lava-pés. Esse sistema misto 

era precário, pois era em muito dependente das chuvas38.

A situação começou a modificar-se com a Companhia Cantareira, 

concessionária responsável pela distribuição d'água na cidade. Essa empresa, em 

1882, já abastecia alguns chafarizes; porém, ainda assim, as necessidades da 

população não eram atendidas. Muitos continuaram a utilizar-se das fontes naturais 

e das casas de banho39 (FOTO V).

37 ROSEN, George. Uma História da Saúde Pública. São Paulo: Hucitec/Unesp, 1994. p. 268.

38 FREITAS, Afonso Antonio de. Tradições e Reminiscências Paulistanas. São Paulo: Edusp, 1985. p. 32-33.

39 BRUNO, Ernani Silva, História e Tradições da Cidade de São Paulo. V. III, São Paulo: Hucitec, 1991. p. 1105.
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IMMI

FOTO V
Banhos da Sereia - Final do século XIX

Fonte: BRUNO, Ernaní Silva. Históna e Tradições da Cidade de São Paulo. V. III. São Paulo: Hucitec, 1991. p. 1107

Em 1888, a Companhia Cantareira levava água a quinhentos 

prédios, os quais representavam cerca de 7% do total de edificações da cidade. O 

restante da população era abastecida pela rede de chafarizes40, que não eram 

interessantes para a Companhia Cantareira. Em 1893, ela mandou demolir diversos 

deles, procurando fazer com que os moradores de certos bairros fossem forçados a 

ter água diretamente em suas casas 41.

O abastecimento de água somente foi ampliado no final do século 

XIX e início do século XX. Construíram-se os reservatórios da Consolação (1897), 

do Araçá (1907) e do Belenzmho (1909). Mais tarde, em 1914, procedeu-se à 

captação das águas do Ribeirão de Cotia, inaugurando-se no mesmo ano outros três 

reservatórios.42 A deficiência no fornecimento de água, porém, era crónica, uma 

vez que o crescimento do volume fornecido era sempre insuficiente para fazer frente

40 PICCINI. Andrea. Cortiços na Cidade Conceito e Preconceito na Reestruturação do Centro Urbano de São Paulo. São 
Paulo: AnnaBlume, 1999. p. 45.

4 BRUNO. Ernaní Silva, Históna e Tradições da Cidade de São Paulo. V III, São Paulo: Hucitec, 1991. p.1124

42 id. Ibid . p 1127
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A qualidade da água que abastecia a cidade de São Paulo no início 

do século XX era de fato medíocre. Estudo publicado em 1909, de autoria de José 

Pereira Barreto, demonstrou esse fato, afirmando que todas as amostras 

examinadas continham o bacillus coli communis, presente em dejetos fecais:
"Os resultados colhidos nessas pacientes investigações levaram ao 
nosso espírito a firme convicção de que não há uma só água de 
superfície, seja ela de montanha ou de planície, em que não se 
encontre o B. do cólon, em maior ou menor quantidade.
E, essa quantidade é, por via de regra, tão elevada que, se nos 
tivéssemos de cingir aos estreitos limites das escalas de 
potabilidade, teríamos, muitas vezes, não só de condenar as nossas

43 A situação, agravada ano a ano, somente foi amenizada em 1927, quando o Govemo Estadual recorreu às águas da 
Represa de Guarapiranga, em Santo Amaro, as quais abasteceram 78.980 dos 111.116 prédios existentes (O 
ABASTECIMENTO de Água da Cidade de São Paulo. O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 fev. 1952. Apud BRUNO, 
Ernani da Silva. História e Tradições da Cidade de São Paulo Rio de Janeiro: José Olympio, 1954. Vol. III, p. 1356).

44 BARRETO, José Pereira. As águas de S. Paulo. Revista Medica de S. Paulo. São Paulo, XII (20): 401-406, 1909., 402.

45 Id. Ibid., p 402.

46 Elaborado pelo engenheiro Rebouças, este plano previa a depuração das águas do Tietê por meio de sulfato de alumínio, a 
elevação das águas até a Penha e a distribuição pela gravidade a uma parte da cidade. As vantagens do projeto, segundo o 
diretor da Repartição de Águas e Esgotos, Dr. Arthur Motta, eram económicas, pois a elevação e a canalização das águas 
teriam um custo reduzido. Propunha, porém, ao invés do uso de sulfato de alumínio, o emprego de filtros de areia e a 
ozonização.

47 RIBEIRO, Maria Alice Rosa. História sem fim... inventário da Saúde Pública. São Paulo: UNESP, 1993., p. 146

ao crescimento da população. Assim, em torno de 1920, repetiam-se as graves 

crises de abastecimento, agravadas no período da seca.43

A qualidade da água, porém, sempre foi um problema. Os 

higienistas associavam a febre tifoide à potabilidade da água44. A despeito dessa 

correlação, os bairros do Brás e do Belenzinho eram abastecidos, no início do 

Século XX, por águas do Rio Tietê. Pereira Barreto verificou, porém, a redução dos 

casos dessa doença entre os habitantes daqueles bairros45, a tal ponto de ser 

defendida a tese de se estender à cidade inteira o abastecimento pelas águas 

daquele rio.46

De fato, não havia correlação entre a febre tifoide e a água. Passou, 

porém, desapercebido o fato de que as águas contaminadas acarretavam doenças 

no aparelho digestivo. No Brás, por exemplo, a maior parte das causas da 

mortalidade de crianças menores de cinco anos era ocasionada por moléstias 

como gastroentehte, enterite e diarréia.47 Ademais, como demonstrado na Parte I, 

as doenças relacionadas ao aparelho digestivo eram a principal causa de 

mortalidade infantil em toda a cidade.
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Devido às inúmeras deficiências, a Companhia Cantareira foi 
encampada pelo Governo Estadual em 1893, criando-se a Repartição de Águas e 

Esgotos. Esse procedimento administrativo demonstra a preocupação do Poder

águas como impotáveis, mas, o que seria alarmante, de indicá-las 
como perigosas à saúde pública".48

Pereira Barreto concluiu seu estudo afirmando que as águas não 

representam um real perigo porque o fato de estarem contaminadas não faz 

aumentar o número de casos de febre tifoide.

"Mesmo na área servida pela Cantareira existem casas onde, 
receosos de entupir as latrinas e por isso pagarem trinta mil réis de 
multa, os proprietários e inquilinos ainda se utilizam das antigas 
cloacas, que são simples poços abertos na terra, cobertos ou 
descobertos, e prestando-se a todas as evaporações e filtrações 
porque não têm revestimento algum impermeável em suas 
paredes"51.

potabilidade da água e a ocorrência daquela doença. Na verdade, concluiu ele, em 

1909, que a febre tifoide era ocasionada pelas deficiências na rede de esgotos da 

cidade, pois "uma vez modificadas e melhoradas as condições dos esgotos, 

instaladas as water-closets de acordo com os preceitos de higiene, desaparece da 

casa beneficiada a febre tifoide, apesar de continuarem os seus habitantes a usar a 
' ii 49 mesma agua

Ribas verificou que a febre tifoide atingia também as classes mais 

abastadas, que moravam em habitações com mais conforto e higiene. Assim, a 

doença atingia bairros melhores, como Vila Buarque, Campos Elísios e Santa 

Efigênia. Ela somente foi eliminada com a reforma das instalações sanitárias, 

impedindo a proliferação das moscas, que eram o vetor da doença.

De fato, os serviços de esgotos, mesmo no final do Século XIX, não 

eram eficientes. Havia, até outubro de 1885, 4.231 prédios ligados à rede de 

esgotos50. Eram poucas as casas servidas e mesmo estas enfrentavam problemas 

de higiene, como se pode verificar a partir do relatório de 1887 do Inspetor de 

Higiene Dr. Marcos Arruda:

48 BARRETO, José Pereira, op. cit. p. 402.

49 RIBAS, Emílio. A higiene no estado de S. Paulo. Revista Médica de S. Paulo. São Paulo, XI 1(14): 276-282, 1909. p 280.

50 Relatório apresentado Á Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo pelo Presidente da Província João Alfredo Corrêa 
de Oliveira no dia 15 de fevereiro de 1886 São Paulo, Typographia a Vapor de Jorge Seckler & Cia, 1886. p. 86

Emílio Ribas também observou não estarem relacionadas a
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a

"Parece-me, entretanto, que os encarregados de execução destas 
(das posturas municipais), talvez preocupados com os trabalhos de 
outra ordem, que lhes absorvem o tempo, não têm prestado a sua 
atenção para esse importante ramo, como atestam os focos 
miasmáticos, existentes dentro desta cidade; a falta de asseio de

51 SÁ, A. Nogueira, "Notas a Margem de um Relatório', Revista do Arquivo Municipal, XXIX, p. 78. Apud BRUNO, Ernani da 
Silva. História e Tradições da Cidade de São Paulo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954. p. 1124.

52 PICCINI, Andrea. Cortiços na Cidade Conceito e Preconceito na Reestruturação do Centro Urbano de São Paulo São 
Paulo: AnnaBlume, 1999. p. 45.

53 FERRAZ, João Pereira. Engenharia Sanitária. Contribuição para o estudo do abastecimento da água potável. REVISTA 
MEDICA DE S. PAULO, n. 4, p. 62-4, 1898. A Companhia Cantareira foi organizada em 1877. Para abastecer de água a 
Capital e construir a rede de esgoto. A água foi captada na Serra da Cantareira através da instalação de 14,5 km de canos que 
canalizaram água para o reservatório localizado na Consolação

54 ÁLVARES. João Teixeira. Mortalidade das Creanças em São Paulo. (Conselho ás Mães de Familia). São Paulo: Tipographia 
Carlos Gerke & Cia, 1894. p. 20.

55 Id. Ibid. p. 13.

11.4 A questão do Lixo

A cidade de São Paulo era considerada uma cidade pouco asseada 

no final do século XIX55. A falta de limpeza de suas ruas representava um foco 

constante de doenças, como atesta o relatório a seguir:

"habitações da colónia italiana e outras, com muito poucas exceções, 
representam lagoas pontinas em miniatura; o acúmulo de vinte, trinta 
pessoas em uma só casa, o alojamento de cinco, seis pessoas em 
um só quarto, dormindo juntas na mais revoltante promiscuidade, 
desprezando as mais rudimentares noções de limpeza, basta á 
formação de um pântano acidental que dê saída às formas letais do 
paludismo. E não é só isto, muitas vezes nestas pequenas casas 
não há latrinas e todos fazem suas necessidades num canto 
determinado, de modo a se formar em pouco tempo um monte 
de fezes dentro das habitações. E nem se diga que semelhante 
horror é uma ficção, um exagero, não; porque eu já o observei em 
companhia do meu distinto amigo, Sr. Dr. Virgílio de Rezende, então 
Delegado de Higiene, numa casa habitada por italianos.”54 (grifos 
meus)

Público com a questão higiénico-sanitária da cidade52. Afinal, em quinze anos de 

monopólio, a Cantareira não realizara as obras constantes no contrato e 

população continuava sem água suficiente e sem uma rede de esgoto eficiente53.

As deficiências de esgotamento sanitário eram mais perceptíveis nas 

construções encortiçadas. Teixeira Álvares, em 1893, fez críticas a essas 

habitações, principalmente às:

Evidentemente, essas condições de higiene em que vivia a 

população paulistana representavam uma porta aberta para as mais variadas 

doenças, elevando a mortalidade geral e, principalmente, a mortalidade infantil.
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. "É frequente ter pequenos animais mortos, em começo de decomposição, 
em volta desses detritos, que são revolvidos pelos cães e de onde 
desprende-se um cheiro nauseabundo.
"É à custa dos restos dos alimentos contidos no lixo das habitações, que 
engorda e prolifera a aluvião de ratos, que à noite cruzam os passeios e as 
ruas mais\” .59

certas ruas, hotéis e principalmente cocheiras, algumas das quais, 
como a do Mercado, pertencente à Companhia de Bonds, acham-se 
no centro das ruas principais, cujos moradores são constantemente 
vítimas dos efeitos deletérios de tão incómoda e prejudicial 
vizinhança".56

56 OLIVEIRA, João Alfredo Corrêa de Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo pelo 
Presidente da Província João Alfredo Corrêa de Oliveira no dia 15 de fevereiro de 1886 São Paulo: Jorge Seckler, 1886 
Anexo 7 p. 31.

57 RIBEIRO, Maria Alice Rosa. História sem fim... inventáno da Saude Publica. São Paulo: UNESP, 1993. p. 136.

58 TERNI, Camillo. Lymphatite e Peste Bubônica. Diagnostico Pathogenia, cura e prophylaxia da peste. In REVISTA 
MEDICA de S. PAULO, . n." Anno III.-1900. Escola Typ. Salesiana S Paulo p. 183.

O estado de sujeira das ruas facilitava a proliferação de ratos. A 

presença desses roedores tornou-se um problema de tal gravidade que foi 

necessária uma campanha específica para combatê-los. Emílio Ribas, então Diretor 

do Serviço Sanitário, em 1899, instituiu a campanha contra roedores, pagando 

duzentão por cabeça57. O esforço para reduzir a praga tinha o efeito colateral de 

utilizar-se de muitas crianças para o serviço (FOTO VI e FOTO VII), apesar de 

estudo do Dr. Camillo Terni, sobre a peste bubônica, publicado nessa mesma época, 
ter indicado "serem mais atacados no início da epidemia os meninos".58

Realmente, o Serviço de Limpeza pública na virada do século XIX 

para o XX era deficiente. O lixo domiciliar era em geral, colocado em caixões, cestos 

ou vasilhas de folha e reunido à margem externa do passeio ou na sarjeta, de onde 

era tirado para a carroça que recolhia o lixo. Esta, nas regiões centrais, passava 

mais cedo e com regularidade, de tal sorte que os detritos ficavam menos tempo 

expostos na via pública. Em outros pontos da cidade, porém, o lixo ficava 

depositado na frente das casas desde as primeiras horas da noite até o meio da 

tarde do dia seguinte, concentrando odores e ratos:
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"\7"enc3.a cie ZE^atcs-

Fonte: GODINHO, Victor. As nossas gravuras Revista Medica de S. Paulo São Paulo, III (7): 174-183, 1900. p. 181

FOTO VI
Venda de Ratos

56 CAVALCANTI, Francisco de Almeida. Contribuição para a Hygiene de S. Paulo (Limpeza Pública). Revista Medica de S. 
Paulo São Paulo, III: 211-222, 1900 p 212.
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FOTO VII 
Vendedores de Ratos

Vendeàsies <5.e Batos.
Fonte GODINHO. Victor As nossas gravuras Revista Medica de S. Paulo São Paulo, lll (7): 174-183, 1900. p 182

Essa diferença de tratamento também era observada no serviço de 

varrição das ruas: "O serviço de varredura faz-se com regularidade, todos os dias, 

nas ruas de maior trânsito. Começa em geral às 12 ou à 1 hora da madrugada, 

levantando as vassouras densa nuvem de pó, que muitas vezes as pessoas que 

saem dos teatros, ou que, por qualquer motivo, se retardam na rua, são obrigadas a 

respirar"60. As ruas de menor movimento eram varridas com intervalos de dois, e até 

de oito dias: as ruas do subúrbio não recebiam esse benefício em dia algum

O destino dado ao lixo era motivo de críticas pelo Serviço Sanitário. 

Os resíduos, em sua quase totalidade, eram transportados pelo Tietê e lançados a 

cerca de um quilómetro do Bairro da Ponte Grande. O acúmulo de dejetos ao ar

60 CAVALCANTI. Francisco de Almeida Contribuição para a Hygiene de S. Paulo (Limpeza Pública). Revista Medica de S. 
Paulo São Paulo. III 211-222, 1900 p. 212
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Em última

. “Que a água jorre em abundância, por toda parte, lavando e vivificando 
casas e habitantes;

livre ocupava, em 1900, uma área de cerca de 25.000 metros, com três metros de 
altura.61

A precariedade da situação do lixo gerado pela cidade perdurou 

mesmo após a encampação do serviço público pela Prefeitura, em 1912. Em 1921, 

por exemplo, Emílio Ribas fazia o seguinte comentário acerca do destino dado ao 

lixo: destoa do nosso grau de progresso, deprime os foros de civilização da cidade 

de São Paulo e é condenado pela saúde pública 62

61 CAVALCANTI, Francisco de Almeida. Contribuição para a Hygiene de S. Paulo (Limpeza Pública). Revista Medica de S. 
Paulo. São Paulo, III: 211-222, 1900. P. 213.

62 RIBEIRO, Maria Alice Rosa. História sem fim... inventário da Saúde Pública. São Paulo: UNESP, 1993.p. 144

63 Deve-se lembrar que o Governo Italiano proibiu, no inicio do século, por meio do Decreto Prinetti, a imigração subvencionada 
para São Paulo. (Ribeiro, op. cif., p. 86).

64 João Alvares Teixeira era um médico muito respeitado em sua época. Era membro da Sociedade de Obstetrícia da França e 
Professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. ALVARES, João Teixeira Mortalidade das crianças em São Paulo 
(Conselho às mães de família). São Paulo: Typographia Carlos Gerke, 1894. p.164.

11.5 O Discurso Sanitarista e a Criação dos Institutos

O incremento demográfico de São Paulo trouxe consigo muitas 

mazelas, pois a cidade, a Administração Pública e suas concessionárias de serviço 

público não estavam preparadas para atender às demandas de uma população 

crescente. Assim, a habitação, os serviços de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário e de limpeza pública eram cronicamente deficientes. A 

insalubridade que daí decorria era o principal alvo do discurso higienista.

A importância de manter a cidade saneada não era apenas 

decorrente do desejo de atrair mais imigrantes63. Associava-se também à 

preocupação de deter a mortalidade geral e a mortalidade infantil.

análise, objetivava-se também atender aos interesses da classe dos cafeicultores, 

que desejavam mão-de-obra e prosperidade para seus negócios.

João Teixeira Álvares, ao escrever, em 1894, sobre a mortalidade 

das crianças em São Paulo, sugere algumas medidas para higienizar a cidade 

Suas idéias eram uma mostra do discurso médico da época, que, como visto 

giravam em torno dos mesmos temas centrais aos higienistas: habitação, água 
esgoto e limpeza pública. As medidas por ele propostas eram as seguintes:64
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em

0 discurso sanitarista, apesar de algumas divergências, guiava as 

ações do Poder Público, mais precisamente as dos órgãos estatais responsáveis 

pela definição e execução da política de saúde. Afinal, como bem disse Ribeiro, 

"não há razões para conflitos entre a sociedade e os órgãos do Estado voltados para 

a saúde pública, pois, na verdade, em ambas as instituições os nomes se 

repetiam."65 Tratavam-se, na verdade, dos mesmos atores da elite com prestígio na 

sociedade paulista, a mesma elite que antes e após instaurado o regime republicano 

detinha o saber.

A atuação desses atores é fundamental. Até antes de 1889, o 

estado de São Paulo era mal servido de instituições médicas e sanitárias e poucas 

medidas haviam sido tomadas contra as doenças epidémicas. Em 1881, as 

primeiras leis que estabeleciam um sistema sanitário racional e completo foram 

aprovadas pela legislatura estadual, mas só foram consolidadas dez anos após. 

Nessa ocasião, em 1891, havia o Laboratório Farmacêutico, o Laboratório 
Bacteriológico66, o Laboratório de Análises Químicas e o Instituto Vacinogênico.67

O desenvolvimento das práticas sanitárias na Velha República, em 

São Paulo, não é fortuito. É neste período que a região se consagrou como pólo 

económico social nacional; portanto, com necessidade de responder às demandas

. que um perfeito sistema de esgotos estenda-se por toda a cidade, 
drenando as habitações, deglutindo os detritos morbificos para ir vomitá- 
los longe da população;
. abram-se avenidas largas e espaçosas para veículo do ar puro e 
ensolarado;
. drenem-se os terrenos alagadiços, verdadeiras praças mameis;
. enxugue-se o sub-solo;
. alamedas de eucaliptos e outros vegetais desfilem pela cidade e 
almargeas que nos cercam;
. ergam-se cais no rios; desvie-se o curso das águas, esgotem-se as 
estagnadas, drenem-se os terrenos alagadiços, cremem-se as 
esterqueiras, remova-se o lixo das habitações, a horas próprias e por 
sistemas convenientes;
.isole-se o solo nocivo do contato do ar pelo aterros e o calçamento;

abatam-se os comoros de materiais orgânicas vegetais 
decomposição;
.desenvolva-se a cultura da terra circuitando os paludes;
. cimente-se, asfalte-se, macadamise-se-,
. edifique-se para as classes pobres, e o paludismo desaparecerá como 
por encanto."

65 RIBEIRO, Maria Alice R.,1993. Op. cit. p. 149.

66 Mais tarde, em 1896, tornou-se Instituto Bacteriológico. ANTUNES, José Leopoldo Ferreira et al. (orgs ). Instituto Adolfo 
Lutz - 100 anos do Laboratório de Saúde Pública. Sâo Paulo: Letras & Letras, 1992.p. 29

67 A imunização contra a varíola se tomou em todo o estado obrigatória em 1891
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emergentes, de modo a assegurar a continuidade do desenvolvimento. A questão 

sanitária, assim, constituiu-se em questão política, materializando-se por meio de 

leis e decretos e de novas estruturas criadas pelo Poder Público.

Essas estruturas foram criadas no âmbito estadual e nos diversos 

municípios do estado, atendendo-se à Constituição Estadual de 1891, que conferia 

maior autonomia às municipalidades. Na Capital, porém, a atuação do Serviço 

Sanitário foi direta, pois o município renunciara às suas atribuições, inclusive 

extinguindo a Intendência de Higiene e Saúde em 1898, repassando-as ao estado68. 

Emílio Ribas, então Diretor do Serviço Sanitário, em 1905, elogia a atitude do 

Prefeito:

68 SÃO PAULO (CIDADE). Secretaria de Higiene e Saúde da Cidade de São Paulo. História e Memórias Documento 
comemorativo de quadragésimo aniversário. São Paulo, 1985 p. 61.

69 RIBAS, Emílio. Hygiene Municipal. Revista Medica de S. Paulo. São Paulo, VIII (22): 508-516, 1905. p. 510.

Deve esta Diretória fazer agradável referência à boa vontade com a 
Prefeitura de S. Paulo, no seu afã de melhorar as condições desta 
Capital, atendido a todas as solicitações e o auxílio que lhe tem 
trazido a verdadeira orientação do ilustre Prefeito, fazendo 
desaparecer a higiene municipal e entregando a solução de todas as 
questões que se relacionam com a saúde pública à repartição 
estadual.69

A organização estadual criada para tratar da questão higienista criou 

seus contornos efetivos no final do século XIX. Por meio da Lei 43, de 18/07/1892, 

extinguiu-se a Inspetoria de Higiene e criou-se o Serviço Sanitário do Estado, ligado 

à Secretaria do Interior. O novo órgão assumiu todas as atividades ligadas à saúde 

pública, excetuando-se as relativas ao saneamento.

Ligado ao Serviço Sanitário, encontravam-se diversos institutos, 

como o Laboratório Bacteriológico e o Instituto Vacinogênico. A fragmentação das 

atribuições relacionadas à saúde pública denota, assim, uma tendência à 

especialização, em cada instituto, das atividades antes concentradas na antiga 

Inspetoria.

A atuação do Serviço ganhou relevo com o advento do Decreto 

233/1894, que aprovou o primeiro Código Sanitário do Estado. Este regulava o 

espaço público e o privado, estendendo aos habitantes normas pertinentes a 

construções, abastecimento de água e esgotos, além de diversos outros aspectos 

da vida. "Nada escapava ao código. Nas épocas de epidemias, a presença do
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É

“Na realidade o Instituto Bacteriológico foi o primeiro centro científico 
do Brasil organizado segundo linhas modernas de laboratório, e seu

fiscal, do desinfetador e do inspetor sanitário tornava-se mais visível e o exercício de 
polícia sanitária mais rigoroso"70

O inspetor sanitário era o principal responsável pelas práticas de 

policiamento e de vigilância sanitária. Sua função era de fazer cumprir o Código 

Sanitário, além de colher elementos para as pesquisas realizadas nos institutos 

subordinados ao Serviço.

O Serviço Geral de Desinfecção ocupava posição estratégica no 

Serviço Sanitário, pois atuava diretamente no combate às epidemias, 

interessante, porém, ressaltar que a orientação microbiana seguida pelo Instituto 

Bacteriológico divergia da concepção adotada pelo Serviço Geral de Desinfecções, 

cujas ações eram baseadas na teoria contagionista.
O Instituto Bacteriológico, fundado em 1892, era o responsável pela 

pesquisa científica. Dirigido por Adolfo Lutz desde 1893, estudava os problemas 

microbiológicos e bacteriológicos em geral, especialmente os relativos à etiologia 

das epidemias e das doenças endémicas e pizoóticas encontradas mais comumente 

no Estado.

A lei 432, de 1896, reestruturou o Serviço Sanitário. Diz Merhy que, 

a partir dessa reforma, inicia-se o que é denominado de "era pasteuriana" da saúde 

pública paulista. Emílio Ribas assume os serviços sanitários do Estado e, com ele, 

"concretiza-se a filiação definitiva das práticas sanitárias à corrente bacteriológica no 

Estado de São Paulo"72 Ao serviço estavam vinculados o Instituto Bacteriológico, o 

Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas, o Instituto Vacinogênico, o 

Serviço Geral de Desinfecção, a Secção de Estatística Demografo-Sanitána, os 

Hospitais de Isolamento, o Laboratório Químico e Farmacêutico e os distritos 

sanitários.

”O serviço sanitário era organizado de forma a que o inspetor sanitário 
exercesse controle médico sobre a população em geral (e não sobre o 
indivíduo) e sobre a casa, a água, o esgoto, a ventilação e o lixo. Os 
médicos intervinham na organização do espaço da casa e da cidade. 
Nesse sentido, eles foram os organizadores e administradores do espaço 
coletivo".71

0 RIBEIRO, Maria Alice Rosa. História sem fim... inventário da Saúde Pública. São Paulo: UNESP, 1993. p. 28

71 Id. ibid., p. 46.

72 MERHY, Emerson. O Capitalismo e a Saúde Pública. São Paulo: Papirus, 1983. p. 77.
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0 estudo das febres paulistas por Lutz levou-o a um choque com 

vários médicos da cidade de São Paulo. O embate foi motivado pelo fato de que 

Lutz utilizava uma classificação de doenças baseada em organismos causadores, o 

que contrariava as classificações tradicionais baseadas em sinais e sintomas 

clínicos76. Apesar de ter sido voto vencido, o seu estudo forçou posteriormente uma 

mudança no registro dessas febres no Estado. Assim, as estatísticas oficiais 

mostraram um lento declínio no número assinalado de casos de “febres paulistas” e 

de malária, os quais foram substituídos por casos registrados como de “febre 

tifoide”.77

Sua primeira intervenção vitoriosa deu-se quando do surto da cólera 

asiática em 13 de agosto de 1893, na Hospedaria dos Imigrantes74, na periferia da 

cidade. Na oportunidade, Lutz procedeu à análise bacteriológica e confirmou o 

diagnóstico de cólera. Sofreu oposição e desconfiança de vários membros da classe 

médica, que se recusavam a aceitar o diagnóstico, afirmando que estavam 

ocorrendo simplesmente casos de diarréia.75

O Instituto Bacteriológico começou a estudar em 1895 as chamadas 

"febres paulistas”. Acreditava-se que estas febres geralmente fossem consequência 

do clima de São Paulo, daí o nome. O exame bacteriológico feito por Lutz revelou 

que não havia nenhum sinal do plasmódio da malária, ao contrário do que a maioria 

dos médicos pensava. Na verdade, os casos eram de febre tifoide e ocorriam 

devido às péssimas condições higiénicas em que vivia parte da população da cidade 

de São Paulo.

73 STEPAN, Nancy. Génese e Evolução da Ciência Brasileira Oswaido Cruz e a Política de Investigação Cientifica e Médica. 
1890-1920. Rio de Janeiro: Artenova, 1976. p 132.

74 Hoje, Museu dos Imigrantes

75 STEPAN, Nancy. op. cit., p.132-133.

76 Sobre a clínica baseada em sinais e sintomas, Foucautt diz que 'E a intervenção de uma consciência que transforma o 
sintoma em signo, - um ato de olhar que toma visível a totalidade do campo da experiência - O sintoma torna-se, portanto, 
signo sob um olhar sensível à diferença, à simultaneidade ou a sucessão e à frequência". (FOUCAULT, Michel. O Nascimento 
da Clínica Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p 104 )

77 STEPAN, Nancy. op. cit. p.133.

trabalho incluiu a primeira aplicação sistemática da bacteriologia e da 
parasitologia à saúde pública no país. Não obstante a hostilidade de 
vários médicos da cidade, Lutz, juntamente com o dr. Emílio Ribas, 
que se tomara diretor dos serviços sanitários do Estado em 1898, foi 
responsável pela grande melhoria da saúde pública em São Paulo. 
Conseguiram reduzir o índice de mortalidade de 30,73 em 1894 para 
(...) 18,14 em 1899".73
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Os estudos sobre febre amarela Institutoa ocorreram no

infectados.

Somente em

fundação do Instituto Soroterápico, dirigido por Vital Brasil, no Butantã. Sua criação

foi motivada pela eclosão de uma epidemia de peste bubônica em Santos em 1899

Por isso, esse instituto deveria se especializar em fabricar vacinas contra a peste

A origem virótica da febre amarela e o mosquito Aedes aegipty como 

seu vetor somente foram definitivamente confirmados em 1903, quando Emílio Ribas 

e Adolfo Lutz, além de outros voluntários, deixaram-se picar por mosquitos

Os bons resultados alcançados pelo instituto Bacteriológico, porém, 

não foram suficientes para garantir sua sobrevivência. Cansado da crónica falta de

Inicialmente vinculado ao Instituto Bacteriológico, o Soroterápico em 1901 se tornou 

independente, ligando-se diretamente ao Serviço Sanitário83.

recursos, Adolfo Lutz dele saiu em 1908. A partir daí, o instituto definhou e acabou 

fechando em 1925, quando foi incorporado ao Instituto Butantan.81

1931, em um período de expansão institucional e de revitalização das ciências em 

São Paulo, o Instituto foi ressuscitado com o nome de Instituto Adolfo Lutz.82

Dessa forma, confirmou-se a teoria havanesa da doença, criada com 

base nos resultados da Comissão Reed em Havana, em 1900.80

Bacteriológico desde sua criação78. Essa moléstia, porém, não era comum na 

capital paulista. Só era endémica ao longo do litoral e em certos municípios do 

interior. Devido a essa peculiaridade da capital, acredita Morse que esse foi um dos 

fatores que favoreceram o crescimento da cidade.79

Em 1899, alterou-se a estrutura do Serviço Sanitário, com a

78 Na época em que a febre amarela avançou para o interior do estado em São Paulo, Emilio Ribas já estava tateando no 
sentido de compreender a doença. Ribas havia entrado nos serviços sanitários do Estado em 1895, como inspetor da cidade 
de Campinas, que estava sofrendo uma epidemia de febre amarela. Ele notou que os imigrantes chegados recentemente a 
cidade, hospedados no Hospital de Isolamento eram suscetíveis à infecção, mas que as crianças ali hospedadas muitas vezes 
não pegavam a doença mesmo que ficassem em contato íntimo com os adultos infectados.
Em razão destas observações, Ribas concluiu que as más condições sanitárias, mais do que o contato direto eram 
responsáveis pela transmissão. Assim, deu ordem para realizar um programa geral de saneamento e obras publicas na 
cidade, com a cooperação dos médicos residentes. Ruas e esgotos foram limpos, poças de água doce estagnadas foram 
secadas, e os prédios anti-hígiênicos, condenados. Já algumas destas medidas resultaram na destruição dos locais de 
reprodução dos mosquitos. Após esse sucesso em Campinas, Ribas foi nomeado diretor dos serviços sanitários do Estado em 
1898.

79 MORSE, R.M. Formação Histórica de São Paulo: de comunidade à Metrópole. São Paulo: Dífel, 1970. p. 18

80 STEPAN, Nancy. op. cit. p.134. A confirmação, no Brasil, de que o mosquito Aedes era o único transmissor da febre amarela 
foi uma ajuda adicional para Oswaldo Cruz, ao iniciar sua campanha de saúde pública no Rio de Janeiro naquele mesmo ano

81 CAMARGO, Ana Maria Faccioli de. Instituto Bacteriológico (1892-1934): Tendências das Políticas de Saúde Pública em São 
Paulo. In ANTUNES, José Leopoldo Ferreira et al. (orgs.). Instituto Adolfo Lutz • 100 anos do Laboratório de Saúde 
Pública. São Paulo: Letras & Letras, 1992. p. 98

82 Stepan, Nancy, op cit., p 137-141. ver também ANTUNES, José Leopoldo Ferreira et al. (orgs ). Instituto Adolfo Lutz - 100 
anos do Laboratório de Saúde Pública São Paulo: Letras & Letras, 1992.

83 STEPAN, Nancy. op. cit.. p.134.
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0 Instituto Soroterápico convivia com a falta de verbas e de 

instalações. Somente em 1918, durante a reorganização dos serviços sanitários do 

Estado sob Arthur Neiva, o Instituto Butantã foi revitalizado e transformado num 

centro científico moderno.84

A reforma Paula Souza, que se seguiu, em 1925, é considerada 

como a primeira da linha "médico-sanitária". Seus fundamentos foram antecipados 

pela Reforma de 1917/1918 e convergiram para a unificação das ações sanitárias a 

nível local. Por meio dessa reforma "É na cidade de São Paulo que se inaugura o 

centro de saúde como nova forma de prática de saúde pública brasileira."89 assim, 

os postos e centros de saúde deveriam se constituir primeiramente como espaço

84 STEPAN, Nancy. Génese e Evolução da Ciência Brasileira Oswaldo Cruz e a Politica de Investigação Científica e Médica. 
1890-1920. Rio de Janeiro: Artenova, 1976 p.139

35 . MASCARENHAS, Rodolfo dos Santos. A História da Saúde Pública no Estado de São Paulo. Revista de Saúde Pública 
São Paulo, 7: 433-446, 1973. Apud SÃO PAULO (Município) Secretaria de Higiene e Saúde da Cidade de São Paulo. 
Documento comemorativo de quadragésimo aniversário. [São Paulo] 1985, p. 41.

88 MERHY, Emerson. O Capitalismo e a Saúde Pública. São Paulo: Papiirus, 1983. p. 87

87 HOCHMAN, Gilberto. A Era do Saneamento São Paulo: Hucitec/Anpocs, 1998. p. 210.

88 Bertolli Filho, Cláudio. História da Saúde Pública. São Paulo, Ática. 1996 p,16.

89 Paula Souza trouxe esta alternativa de seu curso de saúde pública na Escola John Hopkins, de Baltimore SÃO PAULO 
(Município). Secretaria de Higiene e Saúde da Cidade de São Paulo, op. cit., p. 43-44.

Em 1906, houve uma nova reorganização do Serviço Sanitário do 

Estado. O poder estadual fortaleceu-se em detrimento do municipal. Segundo 

Rodolfo Mascarenhas, definem-se nessa reforma as funções do Inspetor sanitário 

dos 14 distritos sanitários distribuídos pelo Estado, extinguindo as atividades 

municipais de Saúde Pública.85

A reforma do Serviço Sanitário de 1911 levou à concentração dos 

recursos na capital do estado. Em contrapartida, os municípios tornaram-se os 

responsáveis pelas práticas sanitárias locais, como a realização das vacinações, a 

elaboração das informações estatísticas e a manutenção dos hospitais de 

isolamento. O serviço sanitário estadual, a seu turno, preveniria e controlaria as 

epidemias, atuaria no registro das estatísticas sobre mortalidade e na aprovação dos 

programas locais.86

É relevante assinalar que o processo de implantação do serviço 

sanitário do Estado de São Paulo, é tido como um exemplo de sucesso87. Os 

pesquisadores afirmam que aquele órgão foi a mais sofisticada organização de 

prevenção e de combate às enfermidades do país, servindo de exemplo para outros 

estados 88.
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para implantação de novas práticas pelo poder público e, mais tarde, como centro de 
atividades relacionadas com a assistência à primeira infância.90

90 SÃO PAULO (Município). Secretaria de Higiene e Saúde da Cidade de São Paulo. Op. Cit., p. 42. Atualmente, com base 
nessa linha, há o atendimento às mães e a criança, com vacinação e puericultura.
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PARTE III
Práticas Sanitárias no combate à Mortalidade Infantil

1 SOUZA, Maria Lucia de Barros Mott. Parto. Parteiras e Parturientes. Tese (doutorado). FFLCH: USP. 1998, p 56-68

Era clara também no período a tentativa higienista de valorizar 

somente o saber médico. Somente ele poderia orientar o bem-estar das crianças, 

excluindo todas as demais formas de saberes existentes. Só o médico poderia ser o 

agente da saúde; portanto, eram excluídos os próprios pais, que eram tidos por 

ignorantes e que deveriam ser orientados. Exemplares nesse sentido são as várias 

conferências de Clemente Ferreira nas entregas de prémios nos concursos de 

robustez por ele promovidos, pois em nenhuma delas parabenizava-se, ou pelo 

menos mencionava-se o nome da mãe vencedora.

III.1 As Parteiras e a mortalidade infantil
Nas duas primeiras décadas da República havia "uma abundante 

legislação estadual regulamentando o exercício profissional das parteiras, levando 

repetidamente à redução de suas atribuições"1. Essas leis demonstravam a 

responsabilidade atribuída pelos médicos á parteira por parcela da mortalidade 

infantil; sinalizavam ainda, que a utilização desses serviços continuava generalizada 

nesse período, hipótese reforçada pela ausência de alternativas quando do parto.

Os higienistas da virada do século XIX para o século XX utilizaram- 

se de diversas práticas sanitárias com o intuito de combater a mortalidade infantil. 

Essas providências manifestaram-se em medidas assistenciais de proteção aos 

lactentes e de orientação às mães. Procurava-se, dessa forma, regulamentar a 

profissão de parteira, ter o controle sobre o serviço de amas-de-leite, implantar 

creches para atender às mães operárias, e incentivar a amamentação natural pela 

própria mãe, suplementando-a ou suprindo-a apenas em casos nos quais ficasse 

patente sua insuficiência ou inviabilidade.

As justificativas que permeavam a maioria dessas práticas traziam 

consigo ideais de beleza e comportamento higienistas. A boa mãe tinha de se 

dedicar ao lar e amamentar pessoalmente seus filhos. As crianças, por sua vez, 

eram consideradas belas e bem nutridas quando correspondiam ao ideal de “raça” 

branca.
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"Art. 85. Para exercer sua profissão, é a parteira obrigada a 
registrar o seu titulo na Diretória Geral do Serviço Sanitário.

Pena de cem mil réis
Art. 86. É proibido às parteiras:
a) Anunciar consultas, dar receitas ou aplicar quaisquer 

medicamentos que não sejam os aconselhados na prática da 
assepsia obstétrica, salvo os medicamentos destinados a evitar ou

Essa função nas cidades paulistas, à semelhança do que ocorria nas 

áreas rurais, era realizada sobretudo por parteiras práticas, parentes ou vizinhas da 

gestante. Havia um número reduzido de médicos e a população não tinha recursos 

para arcar com seus honorários. Os hospitais, apesar do grande aumento no número 

de serviços filantrópicos durante a Primeira República, eram insuficientes para 

atender a uma parcela maior das gestantes. Como resultado, tanto no interior quanto 

na capital do estado, a quase totalidade dos partos ocorria em domicílios.2 Diante 

dessa situação era comum a mãe e o recém-nascido só contarem com a parteira 

para sobreviver.

A legislação de 1892 determinava que, em caso de problemas no 

parto, a parteira deveria solicitar a presença do médico, empregando, até que este 

se apresentasse, somente os meios conhecidos para prevenir qualquer acidente. 

Era este um dispositivo de difícil aplicação e fiscalização, que desconsiderava serem 

poucos os médicos e elevados os seus honorários, além do fato de a figura do 

médico “caridoso” apresentada pelo Relatório de 1892 não parecer ser a regra. Em 

1908 foram acrescentados novos dispositivos restringindo mais ainda as atividades 

das parteiras, proibindo-lhes a prática da ginecologia, fosse ela referente a curativos 

ou a pequenas operações, limitando sua atuação à prestação dos serviços 

indispensáveis a parturientes e a recém-nascidos.3

A Revista Médica de S. Paulo4 publicou , em 1911, o Regulamento 

do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo. Nele eram estabelecidas normas para 

todo o serviço sanitário dos estado, disciplinando em vários artigos as limitações ao 

exercício da obstetrícia pelas parteiras, o que demonstra a preocupação de evitar 

sua concorrência com trabalho do médico:

2 TELAROLI JÚNIOR, Rodolpho. Poder e Saúde As Epidemias e a formação dos Serviços de Saúde Pública em São 
Paulo São Paulo: UNESP, 1996, p. 59.

3 SÂO PAULO (ESTADO). Decreto n.° 87, de 29 de julho de 1892 [s.n sl„ s.d.]. e SÂO PAULO (ESTADO). Lei n.° 1134, de 7 
de outubro de 1908. [s.n., s.l., s.d.].

4 SÂO PAULO (ESTADO).. Regulamento Sanitário do Estado de S Paulo Revista Médica de S. Paulo, São Paulo, XIV 420- 
451,1911.
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111.2 A Mãe Trabalhadora e a Mortalidade Infantil

combater acidentes graves que possam comprometer a vida da 
parturiente ou a do feto ou recém-nascido;

b) praticar a ginecologia, quer em pequenas operações, 
quer mesmo em curativos, sob sua exclusiva responsabilidade;

c) praticar qualquer manobra em caso de dystócia, salvo 
quando se tomar impossível a presença de médico, que sempre e 
sem demora deverá ser chamado;

d) receber parturientes ou gestantes em sua residência ou 
em outro qualquer local que tenha caráter de maternidade ou de 
enfermaria.

Pena de duzentos mil réis de multa e suspensão do 
exercício da profissão por tempo indeterminado.”5

A profissão de parteira não era a única exercida pela mulher para 

garantir sua sobrevivência. Ela também trabalhava como lavadeira, passadeira 

babá, carregadeira e em funções exercidas na fábrica.

O papel feminino como força de trabalho esteve presente, na época, 

também nos hospitais. Na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, por exemplo, 

desde 1872 toda a administração interna fora confiada às Irmãs de S. José, de 

Chambery (França). Esse hospital, ressalte-se, consistiu durante muito tempo no 

único local de atendimento médico para as mães e as crianças, assim como para 

toda a população pobre.6

Art. 87. As parteiras limitar-se-ão a prestar os cuidados 
indispensáveis às parturientes e aos recém-nascidos, nos partos 
naturais, evitando quaisquer manobras inoportunas.

Art. 88. Será suspensa do exercício da profissão, por um a seis 
meses, e incorrerá na multa de duzentos a quinhentos mil réis;
a) a parteira que, por inobservância dos preceitos da 
assepsia obstétrica, ocasionar moléstia de natureza infecciosa á 
parturiente ou ao recém-nascido;

b) a parteira que, por imperícia ou por emprego de 
manobras inoportunas, der lugar a que sobrevenha uma dystócia;

c) a parteira que, por inobservância dos preceitos 
obstétricos, determinar lesões irreparáveis e acidentes graves que 
possam comprometer a saúde e a vida da parturiente e do feto.

Art. 89. Não será permitido o exercício da profissão à parteira 
afetada de tuberculose ou de outra qualquer moléstia infecciosa, 
contagiosa ou asquerosa, comprovada em exame perante junta 
médica.

5 SÂO PAULO (ESTADO).. Regulamento Sanitário do Estado de S Paulo. Revista Médica de S. Paulo. São Paulo, XIV 420- 
451, 1911, p. 423.

6, Tolstói de Paula. Subsídios para a História da Assistência Social em São Paulo. Revista do Arquivo Municipal São 
Paulo, jun. 1940. p. 17
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longas jornadas de trabalho durante as quais a operária grávida, ou em fase de 

amamentação, estava, regra geral, submetida à insalubridade do meio industrial. 

Destarte, além de deixar de amamentar seus bebés, ao voltar para casa, levava 

doenças para ele.

As taxas de mortalidade infantil eram realmente expressivas entre a 

população operária no período, assim como a incidência de natimortos era 

igualmente elevada. Moura relacionou essas questões principalmente com as altas 

taxas de natalidade entre essa camada económica da população.

Na região da Sé, que concentrava uma heterogeneidade de 

nacionalidades de imigrantes, predominava o trabalho no comércio para os homens. 

O trabalho da mulher aparece como sendo do lar, doméstica e, em alguns casos,

O trabalho feminino foi então responsabilizado pelas expressivas 

taxas de mortalidade infantil e de natimortos. Esses fatores ocorriam devido às

"a situação da mão-de-obra explorada em função de condições de 
trabalho comprovadamente insatisfatórias é, sem dúvida, o ponto de 
partida na argumentação que se constrói contra a tendência já 
definitivamente instalada, na década de 1910, de incorporara mulher 
no mercado de trabalho. Assim, no contexto das discussões no 
Congresso Nacional, o trabalho feminino é visto como fator de 
desorganização da família, uma vez que enquanto produtora, a 
mulher toma-se menos disponível para suas atribuições de mãe e 
esposa..."8

Verifica-se, como Hobsbawn disse, que a luta pré-industrial abriu 

espaço para as mulheres participarem do trabalho ao lado dos homens7. Moura 

acentuou, porém, que:

7 HOBSBAWN, Eric. J. Mundos do Trabalho. Novos estudos sobre a classe operária Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, 
p.136.

8 MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de, Trabalho Feminino e Condição Social do Menor em São Paulo (1890-1920). 
São Paulo: CEDHAUUSP, 1988, p. 5-21.

9 Id. Ibid., p. 21.

"A mortalidade de crianças correspondia, na cidade de São Paulo, 
nesse mesmo período, mais especificamente de 1897 a 1919, 
sempre a mais de 50% do total de óbitos apurados, sendo mais 
expressiva na primeira infância, isto é, até os dois anos de idade. O 
Brás contribuía, então, com cerca de 30% da mortalidade infantil 
registrada, atingindo, no ano de 1908, a significativa porcentagem de 
40% Quanto aos natimortos, representavam, no geral, cerca de 10% 
dos totais anuais de mortalidade para a Capital, sendo que o Brás 
atingia, então, cifras semelhantes às do Distrito de Santa Ifigênia, 
onde a Secção de Demografia assinalava a existência da 
Maternidade9.
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10

mulheres das classesas

"as mulheres de camadas médias já tinham transformado o 
magistério na primeira profissão respeitável a que a mulher poderia 
ter acesso, canalizando para as escolas normais as moças que 
aspiravam a um aprimoramento cultural e uma forma de penetrar 
nos outros ramos do ensino médio e superior - até então reservados 
às camadas mais abastadas."13

Devido a esse discurso, o papel feminino esperado, na São Paulo 

que estava se industrializando, possuía conteúdo biológico e era destinado à 

gravidez e à amamentação. Nela, a mulher era idealizada como a rainha do lar, 

imagem na qual era enfatizada sua responsabilidade pela união familiar. Tentava-se, 

assim, enquadrar a mulher operária ao ideal feminino de vigilante do lar'2, 

responsabilizando-a também pela alta incidência de natimortos e pela mortalidade 

infantil.

Contudo, as mulheres das classes populares sempre 

desempenharam um papel importante no mercado de trabalho, fosse ele na lavoura 

ou nas fábricas. Quanto às demais classes,

como ajudante no comércio.10 Ali, a natimortalidade também era alta, atingindo a 

taxa acima de 10% por ano, em igual período, dentre os registros para Óbito (Tabela 

6), acompanhando a tendência para a cidade de São Paulo, como destacou 

Moura11.

10 Essa conclusão pude aferir a partir dos dados levantados no 1.“ CRCSé.

11 MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de, op. CU, p. 5-21.

12 “Rainha do lar e vigilante do lar" Expressões usadas por Margareth Rago, Apud MOURA, op, cit. p. 26.

13 LEITE, Míriam Moreira. A mulher das camadas médias entra no mercado de trabalho, p. 193, Apud MARCÍLIO, Maria L.uiza 
(org.) Família, Mulher, Sexualidade e Igreja na História do Brasil. São Paulo: Ed. Loyola, 1993. p. 193-194.

14 TRINDADE, Judite Maria Barbosa. O abandono de crianças ou a negação do óbvio. Revista Brasileira de História. São 
Paulo. 19(37): 35-58, 1999. p.51-52.

Diante da realidade da mulher, mãe trabalhadora, que não 

conseguia amamentar seu filho e com a função de facilitar a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, as creches surgiram no Século XIX; primeiro nos EUA e, 

posteriormente, na Europa. Aos poucos, porém, tornaram-se locais onde se 

aconselhava a mãe sobre cuidados básicos de higiene que ela deveria tomar acerca 

de seu filho.14 Dessa forma, passaram a ser vistos como instrumentos para 

combater a mortalidade infantil.

No Brasil, antes de serem efetivamente instaladas, as creches foram 

objeto de discussões entre os higienistas. Alguns, adeptos do contagionismo, 

reprovavam-nas por serem um terreno fértil para propagação de doenças.
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Filho.

Representativo, assim, é o discurso dos contrários à concepção de creche, no 

relatório de 1893 encaminhado por Cesario Motta, então Secretário do Interior de 

São Paulo:

"Que as Creches são centros produtores de epidemias na primeira 
infância" é a mais forte das objeções levantadas contra estes 
estabelecimentos. Que assim seja: preferimos um centro produtor de 
epidemias, ali onde a ciência pode procurar a causa e eficazmente 
combate-la, do que nessas tristes mansardas onde a morte vai 
ceifando vidas e onde jamais a higiene poderá entrar."15

15 SÃO PAULO (ESTADO). Secretaria dos Negócios do Interior. Relatório apresentado ao Senhor Doutor Presidente do 
Estado de S. Paulo pelo Dr. Cesário Motta Jr. Secretário dos Negócios do Interior. São Paulo, 1893 p. 202-203 Ver 
também sobre a questão das creches em Kuhlmann Júnior, Moisés. As Grandes Festas Didáticas. A Educaçáo Brasileira e 
as Exposições Internacionais. (1862 - 1922), Tese - História/USP, 1996.

“um importantíssimo estabelecimento desse gênero (Creche) 
fundado pelo Governo do Estado, anexo à Escola Normal. Desde 
logo admitindo cerca de 300 alunos, e sob modelar organização, não 
tardou revelasse essa Obra a sua inconcussa utilidade, jamais 
parando de dar os mais sazonados frutos.”

III.3. Moncorvo Filho e os Modelos Institucionais de Proteção á Infância

Papel essencial na assistência à criança foi o exercido por Moncorvo 

Suas ações se deram no sentido de criar um modelo institucional de 

assistência à infância. Com base neste, Moncorvo acreditava que o Governo 

deveria criar um sistema nacional de proteção aos menores carentes. Verifica-se, 
assim, que Moncorvo pleiteava a intervenção do Estado nas áreas sociais.16

Em 1901, Moncorvo Filho assume a direção do Serviço de Pediatria 

da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, antes a cargo de Moncorvo Pae, que fora 

nomeado Adjunto (Chefe da Clínica) em 1892. Nesse período, teve conhecimento 

da situação da infância doente, maltratada, abandonada e faminta. Suas 

observações e estudos no terreno da higiene infantil mostravam que havia excessiva 

mortalidade de crianças, "quer no abandono moral, quer ainda no tocante aos 

deploráveis desastres da ignorância, do preconceito e do analfabetismo." O próprio 

Moncorvo Filho sofreu com a morte de seu primeiro filho. Essa perda o levou a se

Prevalecia, porém, a idéia de serem úteis para combater a 

mortalidade infantil. Dessa forma, em 1896 surgiu na Capital de São Paulo,

16 Antecipando o modelo que viria mais tarde a ser chamado de Estado social, ou Estado-providência.
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17 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção à Infância no Brasil. 1500-1922. Rio de Janeiro: Pongetti,1926.
p. 128.

18 Id. Ibid., P. 138-139.

19 Id. Ibid., p. 139-143.

20 Será tratado mais adiante quando da discussão sobre a “Gotá de Leite"
21 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Op. Cit., p. 165

22 WADSWORTH, James E. Moncorvo Filho e o problema da infância modelos institucionais e ideológicos da assistência à 
infância no Brasil. Revista Brasileira de História. São Paulo 19 (37) 103-124. 1999.p. 106.

compromissar com grande interesse em cuidar das crianças “deserdadas da 

fortuna". Para tanto, tornou-se necessário conhecê-las no meio em que viviam17.

Moncorvo Filho levantou o que ele mesmo chamou, uma verdadeira 

cruzada em prol da criança. Assim, procurou introduzir no Brasil mecanismos que já 

existiam em diversos países, estabelecendo uma enérgica e extensa propaganda de 

higiene infantil, "ensinando-se ao povo a puericultura," para que pudesse o Brasil 

alcançar, ao cabo de algum tempo, o ideal dos povos civilizados - o melhoramento 

de sua raça pela aplicação utilíssima das regras da Eugenia.”18 Com esse intuito, 

em maio de 1899, na residência de Moncorvo Filho, à rua da Lapa, 93, foi fundado o 

“Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro”, com setecentas 

assinaturas de jornalistas, políticos, médicos, engenheiros, advogados, comerciantes 

e filantropos. A inauguração contou inclusive com a presença do Presidente da 

República Campos Salles.19

Outros estados também se engajaram na luta pela defesa da 

criança. São Paulo, além da iniciativa legislativa do Poder Público, procurou resolver 

o problema da regulamentação das amas-de-leite de outras formas. Com efeito, o 

pediatra Francisco de Queiroz Mattoso instalou e fez funcionar regularmente, em 

1905, o programa da “Gotta de Leite”, criado anexo à Policlínica da Santa Casa de 

Misericórdia.20

Em Minas Gerais, em 1904, foi anunciada a criação de um 

“Instituto de Proteção à Infância”, promovida pela “Associação do Pão de Santo 

Antonio”. No Rio Grande do Sul, já havia sido instalada a “Associação Protetora da 

Infância”, completando a obra do “Dispensário para crianças pobres”, criada em 
1890 e remodelada em 1900 pelo Professor Olinto de Oliveira.21 Em Pernambuco, 

Sabino Pinho, em 1906, fundou mais uma filial do Instituto com ajuda de Annibal 

Freire e Augusto Lins e Silva, os quais moveram uma intensa campanha na 

imprensa. O crescimento dos estabelecimentos criados por Moncorvo atingiu tal 
monta que, no início de 1921, já havia 17 em todo o país.22
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“1°. - Que os Governos Federal e Municipal, aproveitando a 
existência já gloriosa e fecunda em serviços prestados à infância 
desta Capital, do Instituto de Proteção e Assistência à Infância, 
subvencionem este estabelecimento de modo a permitir o 
desdobramento e desenvolvimento dos seus serviços, que outros 
não são senão os da verdadeira assistência, colocando-o em 
condições de ampliar o serviço de “creches”, no mesmo já 
inaugurado e também todos os outros serviços como os de 
assistência médica e cirurgia, o exame das amas-de-leite, a Gota de

23 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção à Infância no Brasil. 1500-1922 Rio de Janeiro: Pongetti.1926.
p. 174.

24 Id. Ibid., p. 175.

O Instituto de Assistência à infância apresentou também, por meio 

de outros participantes seus, uma proposta legislativa. Esta versava sobre a 

subvenção das atividades do instituto, visando sua expansão para abarcar outras 

atividades. Estabelecia também o dever de o setor público cuidar da higiene infantil 

nas escolas públicas do Distrito Federal. Nesse sentido, o Major Carlos Alberto do 

Espírito Santo, do “Instituto” apresentou a proposta com abaixo-assinado de 

Congressistas, como o Desembargador Ataulpho de Paiva, Rocha Faria, Fernandes 

Figueira e outros:

A atuação de Moncorvo atingia diversos outros campos, sempre 

visando a estender ao máximo a assistência infantil. Assim, além de promover 

trabalhos assistenciais voltados às crianças, ele publicou inúmeras obras e realizou 

pesquisas acerca da alimentação de crianças e das suas doenças. Ao pesquisar as 

condições do trabalho infantil, em 1907, efetuou inspeções médicas nos menores 

aprendizes que atuavam nas oficinas da Imprensa Nacional e da Casa da Moeda. 

As conclusões foram dramáticas: “das 88 crianças examinadas naquelas oficinas 

(tantas quantas ali militavam) 63 eram tuberculosas, quer dizer 71 “/o”.23

Por ser um entusiasta da proteção à infância e atuar em campos tão 

diversificados, Moncorvo fez inúmeras propostas legislativas. Assim, em 1904, 

redigiu projeto de lei com disposições relativas à proteção à infância, o qual voltou a 

ser apresentado em 1908. Apresentou também, no mesmo ano de 1904, um projeto 

sobre regulamentação das atividades das amas-de-leite. Em 1908, propôs uma 

emenda que possibilitava "a fiscalização ao trabalho e a inspeção médica dos 

menores nas fábricas e mais estabelecimentos industriais e comerciais, bem como 

das pequenas indústrias exercidas pelos menores nas ruas" 24 Nenhuma dessas 

iniciativas foi adotada.
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Moncorvo e seu instituto preocuparam-se também com a questão do 

menor infrator. Essa inquietude derivou da constatação de que pouco se tinha feito 

no Brasil em matéria de assistência jurídica à infância. Afirmou, assim, ser falha a 

proteção jurídica à criança, que desde os tempos primeiros da nossa civilização, a 

infância continua moralmente abandonada e delinquente. Essa situação acontecia 

em razão da quase ausência de uma legislação apropriada, além da escassez de 

estabelecimentos especiais para tal fim no Brasil, sendo que os que existiam eram 

absolutamente precários. Moncorvo recorre a Ataulpho de Paiva para afirmar que:

Diante de sua amplitude, o movimento iniciado por Moncorvo teve 

repercussões também no exterior. Por exemplo, em 1904, houve a deliberação da 

senhora Leyden, Presidente da “Associação de Senhoras de Berlim”, esposa do 

Conselheiro Leyden, professor da universidade daquela Capital.

Leite e a consulta de lactantes, a assistência à mulher pobre antes e 
depois do parto, completando o seu vasto programa com a criação 
de suas sucursais nesta Capital e fora dela, e bem assim as suas 
outras instalações previstas nos seus Estatutos (Jardins de Infância, 
Hospital infantil, Escolas profissionais, Oficinas, etc.)..

2° . - Que, entre as atribuições da Assistência Pública Municipal, seja 
incluída a da assistência médica à infância escolar, estabelecendo-se 
inspeções quinzenais nas escolas municipais e particulares, de modo 
a evitar-se a propagação de afecções contagiosas, que não inibem 
os alunos de freqúentar as escolas e que entretanto, podem 
determinar a disseminação de futuros males.
Assim, escapando à inspeção leiga dos professores, não escapará à 
dos inspetores profissionais”.25

“nunca foi lisonjeira a esfera de ação geralmente fornecida pela 
gerência tutelar da infância, e toda atividade das instituições não 
logrou resultado algum apreciável. A simples repressão, que 
constituiu a idéia fundamental dos códigos, sempre confundiu a 
causa do menor, deixando ao desamparo do Direito e da Justiça. A 
crise tremenda em que se vê a delinquência juvenil assumiu 
proporções assustadoras, principalmente em sua comparação com a 
criminalidade dos adultos, aí está para atestar eloqúentemente a 
imprestabilidade dos velhos moldes e dos processos 
anacrónicos...”26

25 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção à Infanda no Brasil. 1500-1922 Rio de Janeiro: Pongetti 1926 
p. 176.

26 PAIVA, Ataulpho. Justiça e Assistência, 1916, apud MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. op. cit. 72-73.

"Esta benemérita Senhora, de um lado se entusiasmando pelo 
patriótico programa da nossa querida instituição, de outro 
considerando não haver então naquela adiantada cidade uma só 
obra com um concurso de fins filantrópicos semelhantes, 
principalmente no tocante à proteção, como fazemos, das
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criancinhas recém-nascidas, dignou-se de mandar solicitar-nos 
Estatutos, documentos e informações de todas as publicações que 
possuíamos, de modo a poder fundar na Capital da Alemanha uma 
congénere nossa.”27

111.4. As Práticas Sanitárias na Europa

O movimento pela saúde da mãe e da criança tem raízes profundas 

nos abusos da industrialização. No Brasil, entre o final do século XIX e início do 

século XX, quando médicos higienistas e a sociedade civil tomaram consciência de 

que a mortalidade infantil era um problema social e económico sério, seguiram os 

passos já traçados por seus colegas europeus. É interessante, dessa forma, realizar 

uma rápida incursão por essa caminhada.

John Bunnel Davis, médico inglês, em 1816, criou um dispensário 

para atender crianças em Londres. Fazia orientação e distribuição de folhetos 

explicativos às mães enquanto uma equipe fazia visitas em seus domicílios.28

Na França, em 1854, Morei, prefeito de Villers-le-Duc, ofereceu um 

prémio a cada mãe cujo filho conseguisse viver até a idade de um ano. Com essa 

medida, reduziu a mortalidade infantil da aldeia de trezentos para duzentos, por mil 

nascidos vivos. Seu filho, mais tarde também prefeito, melhorou o programa e, entre 

1893 e 1903, conseguiu "reduzir a mortalidade infantil a zero. O plano era um 

programa completo de bem-estar da maternidade e da criança. Toda mulher, ao 

comunicar sua gravidez, recebia imediatamente a visita de um clínico, que mais 

tarde também examinava o recém-nascido e o atendia nas enfermidades; e a cada 
duas semanas se pesavam o bebés".29 Fez também uma campanha intensiva para 

que cada mãe amamentasse seu filho ao menos por um ano e providenciasse uma 

ama-de-leite, caso não pudesse aleitar.

Em 1860, em Paris, o clínico Alfred Caron tratou de um ramo 

especial da higiene. Denominou-o puériculture. Mais tarde, Friedrich Ahlfed, de

27 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção à Infância no Brasil. 1500-1922 Rio de Janeiro Pongetti,1926. 
p. 167.

28 Posteriormente, Davis publicou suas experiências no livro "Uma investigação rápida sobre algumas das Principais Causas 
de Mortalidade de Crianças, com a Intenção de Ajudar a Melhorar o Estado da Geração Crescente quanto à Saúde. 
Moralidade e Felicidade. Título original "A Cursory Inquiry into some of the Principal Causes of Mortality among 
Children, with a view to Assist in Smeliorating the State of the Rising Generation in Health, Morais and Happiness. Id.. 
Ibid., p. 272.

29 ROSEN, George. Uma História da Saúde Pública. São Paulo Hucitec/Unesp, 1994., p. 272-3.
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Como se percebe, as comunidades urbanas, tanto as européias 

quanto as americanas, na passagem do Século XIX para o XX, adotaram as 

mesmas linhas gerais nos cuidados com a criança. Instalaram primeiro as estações 

para esterilização do leite, a fim de fornecê-lo sem impurezas. Posteriormente, essas 

estações transformaram-se em clínicas de crianças, onde se examinavam os recém- 

nascidos e as crianças de maior idade, além de orientarem as mães quanto aos 
cuidados que deveriam ser dispensados às suas crianças.33

Essas clínicas tinham em mãos algumas informações sobre os 

motivos de tantas mortes de crianças. Primeiro, as diarréias, que causavam a morte 

principalmente em crianças de até dois anos de idade, ocorriam principalmente no 

verão, quando se consumia leite insalubre e contaminado. Sabiam também que a 

mortalidade dos bebés que eram amamentados ao seio era menor do que a dos que 

eram alimentados de modo artificial. Portanto, a conclusão segura era a de estimular 

a amamentação ao seio, preferencialmente ao da própria mãe e, na impossibilidade, 

ao de uma outra mulher sadia.

30 ROSEN, George. Uma História da Saúde Pública. São Paulo Hucitec/Unesp, 1994., p. 273. Posteriormente, Alfred Caron 
detalhou sua experiência por meio do livro La Puériculture ou la Science dÉlever Hygiéniquemente et Pysiologiquemente les 
Enfants.

31 Id. Ibid., p. 279.

32 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Hygiene Infantil. Hygiene Privada da Infanda preleções do "Curso Popular" 
realisado em 1915 no Instituto de Protecção e Assistência à Infancia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1917.p. 32.

33 ROSEN, George. Op. Cit p. 272.

Leipzig, introduziu a prática de pesar bebés. Uma grande preocupação de pediatras 

do período era com alimentação dos bebés.30

Em 1890, Adolph Pinard, obstetra francês, estabeleceu o primeiro 

“dispensário maternal”, na Maternité Baudelocque, em Paris. Pinard estava 

consciente da conexão entre o bem-estar maternal e o infantil e propôs que a mãe 

fosse a enfermeira, remunerada, de seu filho. Em outras palavras, a mãe, quando 

necessário, deveria receber uma pensão, auxílio-maternidade, e outros subsídios, 

como garantia de que a criança teria os cuidados devidos.31

Pierre Budin, professor de Obstetrícia em Paris, em 1892, 

estabeleceu um sistema pioneiro de centros de consultas de crianças, chamado de 

consulta de lactantes. O lactário, ou Gota de Leite, foi organizado por Dufour em 

1894.32



96

111.5 0 aleitamento em São Paulo

Essas experiências e descobertas foram verificadas em vários 

países, como Inglaterra, EUA, Espanha e na América do Sul, com Brasil, Argentina e 

Uruguai. Nesse campo da higiene e puericultura uns repetiam a experiência de 

outros, introduzindo algum elemento novo na instalação de seus programas 

materno-infantis.

Devido à alta incidência de mortes infantis ocasionadas por doenças 

gastrointestinais, os médicos paulistas preocupavam-se muito com a questão da 

alimentação das crianças, que era tida como imprópria. Era comum, assim, a crítica 

dos higienistas aos pais que não alimentavam corretamente suas crianças.

João Teixeira Alvares, em 1894, atribuía a morte das crianças 

paulistanas à ignorância das suas mães. Segundo ele, a miséria de fato explicava a 

mortalidade infantil nas cidades européias, mas não a registrada na Capital paulista. 

Em São Paulo, incrimina ele, a principal causa de morte decorre da "ignorância da 

mãe de família" que muito cedo administra "farinha láctea, banana e caldo de feijão" 

para os recém-nascidos. Concluía ele que "as mães são assassinas dos próprios 

filhos"35

34 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Hygiene Infantil. Hygiene Privada da Infanda preleções do "Curso Popular 
realisado em 1915 no Instituto de Protecção e Assistência a Infancia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1917. p. 9

35ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo (Conselho às mães de família). São Paulo: Typographia 
Carlos Gerke, 1894. p. 57.

O discurso dos médico higienistas do final do século XIX ia além. 

Afirmava que a ignorância era pior "nas classes desfavorecidas", principalmente nas 

"famílias indigentes de imigrados", pois, entre eles, seriam praticados horrores em 

termos de alimentação. Como exemplos, mencionavam: "a torrada de carne seca,

Com base nesse aprendizado, os médicos brasileiros aproveitaram 

as experiências bem sucedidas de seus colegas europeus, que ao longo do tempo 

conseguiram armazenar um arsenal de informações sobre como cuidar do bebê e de 

sua mãe. No Brasil, o higienista Moncorvo de Figueiredo, aproveitando a 

experiência principalmente de Budin e Pinard, introduziu a pediatria por meio da 

iniciativa de criar o primeiro curso nessa área 34
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0 Dr. Jaime Serva era uma das vozes desse discurso. Afirmava ele

aosea

suja de terra e de excremento ", a qual servia para distrair a criança enquanto a mãe 

cuidava dos afazeres domésticos.

que a ignorância da alimentação correta a ser dada às crianças de até dois anos era 

comum a todas as famílias brasileiras, mas a situação era pior para as estrangeiras.

Segundo esses higienistas, a amamentação natural, fornecida pela 

própria mãe, era o melhor alimento para as crianças de até um ano de idade. Para 

Teixeira Álvares, porém, era difícil convencer as mães de que o leite materno era o 

único alimento indispensável às crianças. Para ele, o hábito de amamentar era logo 

abandonado por causa do trabalho das mães, que eram "levadas pela ganância de 

ganhar a vida e fazer fortuna, estas mães desnaturadas abandonam as criancinhas" 

37e iam trabalhar fora, deixando as crianças o dia todo com alguma parenta velha 

Esta, não querendo ouvir choro, dava às crianças:

Não é raro vermos meninos com uma grande banana a ingerirem, e 
com ela um veneno, cujas consequências só mais tarde somos 
chamados a remediar: em geral, o feijão e o arroz, pode-se dizer, 
constituem a base de toda a alimentação das pobres criancinhas 
nesta cidade. E, se isto dá-se entre as famílias brasileiras, é fácil de 
calcular-se o que se deve passar entre as estrangeiras, em cujo 
número predominam as de italianos, em sua maioria composta de 
indivíduos de educação completamente diferente, e cujo estado de 
adiantamento é sem dúvida inferior ainda ao nosso.36

Mesmo a alimentação artificial e os suplementos que 

acompanhavam eram criticados. Segundo o Dr. Guilherme Ellis, era muito comum 

procurarem ajudar, como diziam, a criação das crianças com mingau de "diversas 

farinhas, debaixo de diversos nomes, e feitas em diferentes países"39. Estes,

36 ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo (Conselho às mães de família). São Paulo: Typographia 
Carlos Gerke, 1894., p. 77.

37 Id. Ibid., p. 58.

38 Id. Ibid. , p 58.

39 Id. Ibid. , p. 85

"pão duro, azedo, desmanchado n'água, caldo de feijão com 
farinha de mandioca, restos de macarrão com queijo, pão molhado 
em vinho zurrapa etc. Outras mães mais conscienciosas compram 
uma garrafa de leite aguado e administram aos meninos numa 
mamadeira fin de siècle, que rola constantemente pelo chão e que 
nunca se lava, nem mesmo que passasse um rio pela porta E 
incrível!"38
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juntamente com o leite de animais, seriam exemplos de alimentação imprópria que 

levavam as crianças à morte:

Assim, verifica-se que a escala de prioridades prevista para a 

alimentação das crianças pelos higienistas do final do século XIX era clara. 

Primeiramente deveria ser preferida a amamentação proporcionada pela mãe; 

depois, a mercenária; por fim, a artificial. Em nenhuma hipótese, porém, deveria ser 

a criança alimentada com a comida dos adultos.

"eu tive 8, 10, ou 12 filhos e criei tudo com banana assada, leite de 
uma vaca só, e mingau de alho. Outras vezes: todos os meus 
filhos foram criados com farinha Láctea, phosphatina, ou Mellinsíord 
e não se lembram que a criança, que nasceu perfeita, começa a ficar 
defeituosa, e doente recebendo no estômago material impróprio à 
sua alimentação"41 (grifos meus)

Pode uma criança com poucos meses de idade produzir uma reação 
química e tirar alimento do leite de vaca? Respondo que não. O 
estômago e intestinos da criança estão representando um papel de 
canudo, sofrem com a passagem por eles, e a pobre criança fica 
mais pobre e mais fraca, pois que tem necessidade de gastar mais, 
do que o benefício que podia tirar dessa alimentação.40

Os erros iniciavam, segundo Guilherme Ellis, quando a mãe não 

tinha leite para amamentar. Assim, passava a alugar amas de leite e, como 

nenhuma servia, passava a usar a mamadeira. Nesse procedimento, levavam à 

morte vários bebés por incorrer nos mesmos erros, seja por caírem no descuido de 

não lavá-la adequadamente, ou mesmo por seguirem o conselho de uma "comadre 

velha, uma solteirona, ou uma contraparente, que se faz de conselheira da casa, em 

casos de moléstias". Ela encarrega-se de ridicularizar as recomendações que o 

médico faz, dando contra-exemplos:

Ellis conclui que o melhor caminho a seguir, na falta do leite 
materno, é usar-se a amamentação mercenária:

Antigamente, quando desconhecia-se a existência dessas farinhas e 
mamadeiras, as mães que não podiam alimentar os filhos mandavam 
procurar amas em S. Amaro, S. Miguel, Conceição, Itapecerica e 
vinha uma mulher do campo, sem educação, sim, mas sadia e forte e 
nos grandes seios trazia a vida, lançando os alicerce de uma 
existência como deve ser entendida42.

40 ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo (Conselho às mães de família). São Paulo: Typographia 
Carlos Gerke, 1894. p. 85.

41 Id. Ibid. p. 86-87.

42 Id. Ibid. p. 87.
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III.6 O Aleitamento Mercenário - "As Amas-de-Leite"

a

«I

A amamentação mercenária era um costume que vinha desde os 

tempos da colónia. Desde então, era comum a mãe rica entregar às suas escravas 

a tarefa de amamentar seus filhos.

Cabe observar que a realidade da mulher das classes menos 

favorecidas não permitia uma escolha tão simples. A ela, premida pela necessidade 

de trabalhar para manter-se e à sua família, não restava outra alternativa senão a de 

abandonar a amamentação natural. Tampouco podia pagar por uma ama-de-leite, 

ou por leite de vaca. Apenas restava-lhe usar a alcunha de ignorante e servir uma 

alimentação inadequada ao seu filho 43.

o serviço de amas, entre nós, é um verdadeiro estímulo para o 
aumento dos infanticídios e da mortalidade das crianças. [Assim, ele 
concluía que] o serviço de amas em São Paulo é uma coisa 
verdadeiramente deplorável; não havendo disposição alguma da

43 Análise nesse mesmo sentido pode ser encontrada em RIBEIRO, Maria Alice Rosa. História sem fim... inventário da 
Saúde Pública. São Paulo: UNESP, 1993. p. 118.

44 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças Realizadas no Dispensário do Instituto 
de Assistência á Infância do Rio de Janeiro pelo Dr. Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. p. 41-42.

Esse costume, porém, veio a sofrer muitas críticas na segunda 

metade do século XIX. Como discutido na Parte I do trabalho, inúmeras teses nas 

faculdades de medicina apresentaram os riscos do aleitamento mercenário, 

culpando-o pela transmissão de inúmeras doenças. A amamentação mercenária, 

porém, era tida como um mal necessário. Uma vez entendida dessa forma, pode-se 

entender a preocupação em regulamentá-la e fiscalizá-la.

Com esse intuito, Moncorvo, em 1906, criou o Serviço de exame de 

amas-de-leite em seu instituto. Nas inspeções realizadas nessas mulheres, chegou- 

se ao surpreendente número de 30% a 50% de reprovações. Estas ocorriam pelos 

mais variados motivos, tais como doenças transmissíveis, como sífilis e tuberculose, 

alcoolismo e falta de higiene corporal. Assim, diante dessas constatações 

empíricas, Moncorvo concluiu "quão necessário se toma, entre nós, 

regulamentação da profissão da ama-de-leite, para que não esteja a nossa 
população à mercê dos perigos que, no tocante ao assunto, ora a assoberbam".44

Em São Paulo, as críticas não eram menores. Em 1894, Teixeira 

Alvares via nas amas uma das causas de mortalidade de crianças. Segundo ele,
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Junta Sanitária a esse respeito, tudo se faz a trouxe e mouxe, sem 
luz, sem higiene, sem consciência"45

As críticas de Alvares ocorreram apesar de o município ter editado 

sucessivas legislações. Com efeito, a Lei n°. 9 de 1892, no seu parágrafo 5o, 

atribuiu a fiscalização do serviço de amas-de-leite à Intendência de Higiene e Saúde 

Pública. Apesar disso, o serviço só iria ser organizado em 1894, com a Lei 126, que 

regularizava o serviço de aluguel ou contrato de amas-de-leite.

De acordo com essas leis, as mulheres (criadeiras) que se 

prestavam a esse serviço eram submetidas a exame médico e, além disso, eram- 

lhes impostas obrigações e deveres. Podiam, inclusive, ser submetidas a multas. Na 

verdade, a preocupação do município por essa questão estava diretamente ligada 

aos interesses das classes abastadas em defender a saúde de seus próprios filhos.

A partir do Decreto 1.294, de 19/7/1905, que regulamentou o Serviço 

de Inspeção das amas-de-leite, este passou a ser de competência do governo 

estadual.

Esse Serviço sofreu uma reestruturação com o Regulamento do 

Serviço Sanitário do Estado de São Paulo de 1911. Essa lei veio a formalizar a 

seção fundada por Clemente Ferreira, pediatra paulistano, que a criara nos mesmos 

moldes das instalações do Instituto comandado por Moncorvo no Rio de Janeiro.

"Art. 62. A seção de Proteção da primeira infância e Inspeção de 
Amas de Leite destina-se ao exame das nutrizes no ponto de vista da 
saúde geral, aptidão para o aleitamento e natureza do leite de que 
dispõem.
§ único. Terá a seção um consultório para lactantes, filhos de 
indigentes.

Art. 63. Esta secção terá o pessoal seguinte:
1 Diretor (médico), 2 Ajudantes (médicos), 1 Escriturário (3o), 1 
Enfermeira, 1 Servente, Uma servente"46.

45 ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo (Conselho às mães de família). São Paulo: Typographia 
Carlos Gerke, 1894. p.121-122.

46 SÃO PAULO (ESTADO). Regulamento Sanitário do Estado de S. Paulo. Revista Médica de S. Paulo, São Paulo, XIV 420- 
451, 1911 ,.p. 429.

Esse dispositivo do Regulamento do Serviço Sanitário de São Paulo 

foi elogiado vivamente pelo Jornal do Comercio logo após sua publicação. O 

periódico aplaudiu as medidas tomadas, principalmente as que se referiam à 

execução de serviços especiais, como "a inspetoria de amas-de-leite, com seu 

consultório para lactantes, (...) a relevância que S. Paulo compreende merecer estes
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assuntos, nos quais, como em vários outros, toda a Federação enxerga com 

desvanecimento uma sábia orientação a aplaudir e um poderoso exemplo a imitar"47.

Porém, Synesio Rangel Pestana, encarregado do Asilo de Expostos 

e da Secção de Amas-de-Leite da Santa Casa de Misericórdia de S. Paulo, fez 

críticas à legislação. Para ele, não era suficiente a existência de uma legislação com 

poder de fiscalizar as amas a distância. Era necessário trazê-las para perto dos 

médicos, para que fossem mais bem disciplinadas.

O sistema de aleitamento pelas amas foi tolerado enquanto não se 

firmava outra alternativa para alimentar a criança. Assim, no início da década de 20, 

o Dr. Leoncio de Queiroz ainda apresentava orientações sobre como escolher amas 

adequadas. Recomendava aquele pediatra paulistano que a escolha fosse sempre 

feita por intermédio do médico, sendo, porém, a saúde do filho da ama um bom 

indicativo da capacidade de amamentar desta. Destacava ele ainda que "Uma ama 

não tem necessidade de uma alimentação especial, tão pouco necessidade de 

restringi-la sob qualquer pretexto, havendo vantagem em lhe ser dado diariamente 
um litro de leite".48

(...) “A batalha do leite foi deflagrada em várias frentes: prevenção da 
tuberculose das vacas; higiene dos estábulos; controle do transporte 
do leite; verificação das operações de conservação (pasteurização, 
esterilização) e da fabricação (leite condensado, leite em pó) eram as 
questões sobre as quais se debruçavam os cientistas europeus e 
norte-americanos.”50

Verifica-se dessa forma que, mesmo com o desenvolvimento de 

novas tecnologias, o sistema das amas-de-leite ainda perdurou em São Paulo. Sua 

utilização, porém, estava com os anos contados49. O aleitamento artificial a viria a 

tornar-se seu substituto depois das várias técnicas e profilaxias desenvolvidas para 

tornar o leite de vaca confiável para consumo. Sobre o estímulo ao uso do leite 

artificial, Marcílio diz:

47 O Serviço de Higiene em S. Paulo Revista Médica de S. Paulo São Paulo, XIV:432-433, 1911. p.432.

48 QUEIROZ, Leoncio de Moléstias dos lactentes e seu tratamento (interpretação de accordo com os mestres allemães da 
Escola Moderna). São Paulo: Monteiro Lobato & Cia., 1924 p 29

49 Ainda assim, somente em 1936 foi extinto o sistema de amas mercenanas das rodas dos expostos (MARCÍLIO, Maria Luiza. 
História Social da Criança Abandonada. São Paulo: Hucttec 1998 p 251)

50 MARCÍLIO, Maria Luiza. Op. Cit. p.246.
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111.7. O Aleitamento Materno - O "Concurso de Robustez"

No Brasil foram

Moncorvo afirma ter ele criado essa sistemática de distribuição de 

recompensas, e ter seguidores:

A crítica ao aleitamento mercenário e o incentivo ao aleitamento 

materno se fez presente em estudos, discursos e orientações de médicos desde 

meados do século XIX, como já foi ressaltado. Uma das práticas usadas para 

incentivar o aleitamento pela própria mãe, no início do século XX, era o Concurso de 

Robustez, criado em 14 de julho de 1902, no Rio de Janeiro, por Arthur Moncorvo 

Filho. Sua realização era semestral e distribuía vários prémios em dinheiro às mães. 

Segundo o seu criador, o Concurso de Robustez era

O exemplo do "Concurso de Robustez" não tardou a ser imitado 
dentro e fora do Brasil, os mais adiantados países estabelecendo-o 
como uma das medidas de higiene infantil de maior alcance social, o 
que muito nos satisfazia por ter de nós partido a idéia.52

Uma iniciativa que imagináramos destinada a concorrer para a 
diminuição da mortalidade infantil: era a emulação das mães para 
que elas próprias amamentassem seus filhos. O instituto nomeava 
um júri de médicos, exigia a documentação necessária provando ser 
a genitora pobre, não ter a criança mais de um ano e haver sido 
alimentada exclusivamente por aquela, pelo menos até o 6° mês.51

A iniciativa de Moncorvo realmente espalhou-se.

criados Concursos de Robustez em Santos e Curitiba; no exterior, na Europa e na 

América. De acordo com Clemente Ferreira, em 1917, a outorga desses prémios 

era recomendada por diversos especialistas da área da infância. Tornou-se tão 

comum que, "na Alemanha, nada menos de 100 municipalidades concedem prémios 

de lactação às mães proletárias".53

A realização desse concurso, no Instituto de Proteção à Infância do 

Rio de Janeiro, dava-se em meio a muitas comemorações, quando era realizada a 

verdadeira festa da Criança. Ocorria em datas como dias de Natal, Ano Bom e Reis. 

quando ocorriam também "grandes distribuições de socorros em vestes, alimentos e 

brinquedos, um banquete para 2 e 3 mil crianças, um Bolo de Reis, etc., etc.”54

51 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Histórico da Proteção à Infância no Brasil. 1500-1922. Rio de Janeiro: Pongetti.1926 
p. 156.

52 Id. Ibid. p. 156.

53 FERREIRA, Clemente. Discursos e Conferencias. 1892-1939 (Puericultura e Tisiologia). São Paulo: Typographia 
Rossolillo, [s.d.]. p.65.

54 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Op. Cit., p. 247-249. É interessante ressaltar que, quando a Prefeitura Municipal do Rio 
de Janeiro criou o Dia da Criança em 1917, instituindo-o como sendo o dia 2 de outubro, Moncorvo reagiu prontamente,
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Em 1914, o médico Clemente Ferreira criou a congénere paulistana 

do certame, o qual distribuiu no ano seguinte seus primeiros prémios. Sua adoção, 

ressalta o médico, não deveria ser dissociada do Consultório de Lactentes, sendo 

que "tanto quanto possível não se devendo instalar um sem instituir o outro"55. 

Dessa forma, a instituição de prémios visava exatamente a estimular a assiduidade 

materna.

O Concurso de Robustez seguia o ideário veiculado no período. 

Assim, ressaltava que manter o rostinho da criança branca "rosicléf", robusto e 
saudável, era um dever de todos os países de elevada cultura higiénica e social.58

As excelências, as virtudes da amamentação ao seio são 
transparentes, indiscutíveis. A natureza o proclama, mostrando-nos 
o que se passa com os outros animais, e os dados estatísticos 
demonstram que ao passo que das crianças que recebem o seio 
sucumbem no primeiro ano 15 sobre 1.000, na média, sobre 1.000 
lactentes criados com mamadeira, esta mortalidade se eleva a 75. 
(...)

Considerando que as criancinhas de hoje serão os homens de 
amanhã, depreende-se que serviço de monta destarte se presta à 
sociedade e ao país, protegendo os lactentes, subtraindo-os aos 
riscos sérios da mamadeira, aos perigos ameaçadores da aleitação 
artificial.57

"Toda criança tem direito ao leite de sua mãe, toda mãe tem o dever 
de amamentar seu filho", proclamou vibrantemente a Academia de 
Medicina de Paris pela voz oracular do benemérito puericultor Pinard. 
De fato, a mais poderosa arma contra a mortalidade dos lactentes é 
a amamentação, como judiciosamente afirma Quadflieg, e Bonnaire 
doutrina "que a melhor mamadeira não vale o mais pobre seio 
materno.

afirmando que o autêntico dia da criança já tivera sido criado pelo seu Instituto, sendo exatamente os dias em que realizava 
essas festas.

55 FERREIRA, Clemente. Discursos e Conferencias. 1892-1939 (Puericultura e Tisiologia). São Paulo: Typographia 
Rossolillo, [s.d.].. p.43.

56 id. Ibid. p.35.

57 Id. Ibid. p. 35.

58 Alguma discussão sobre as distinções de gênero e raça envolvidas no concurso de robustez é estudada em WADSWORTH, 
James E. Moncorvo Filho e o problema da Infância: Modelos institucionais e ideológicos da assistência à infância no Brasil. 
Revista Brasileira de História. São Paulo, 19(37): 103-124. 1999

um ano.

O concurso de robustez paulistano era realizado anualmente. 

Clemente Ferreira, em sessão solene, fazia distribuição dos prémios às mães que 

conseguiam amamentar seu próprio filho por pelo menos um ano.56 Na 

oportunidade, quando eram concedidos prémios de robustez às crianças e de 

assiduidade às mães, o higienista ressaltava os benefícios da amamentação natural 

e os malefícios do aleitamento artificial:
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111.8 O Aleitamento Artificial e "A Gota de Leite"
O aleitamento

“O leite da cabra, da cadela ou da jumenta, diretamente mamado 
pelo pequenino, tem a vantagem de ser sugado puro, mais ou menos 
isento de micróbios e com o calor necessário. (...)
“No aleitamento direto na mama do animal usam-se das mesmas 
regras que no aleitamento materno, isto é, espaço de duas ou três 
horas entre as mamadelas, mesmo número destas durante o dia e a 
mesma quantidade de leite em cada uma. Deve-se lavar sempre a 
teta antes de administrar o leite, tendo-se também sempre toda a 
higiene com o animal.”61

59 ELLIS, Guilherme. Discurso proferido pelo Dr. Guilherme Ellis na Sessão de 7 de Março. Revista Médica de S. Paulo São 
Paulo, 11(1): 91-97. 1899. p. 94.

60 ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo (Conselho às mães de família). São Paulo: 
Typographia Carlos Gerke, 1894. p. 135-136.

61 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças Realizadas no Dispensário do Instituto de 
Assistência à Infância do Rio de Janeiro pelo Dr. Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. p. 44-45.

A amamentação artificial poderia se dar de forma direta ou indireta. 

A direta (FIGURA III), ocorria quando a criança sugava o leite diretamente das tetas 

do animal, sendo o método mais elogiado pelos higienistas Nesse sentido, Teixeira 

Alvares, em 1894, acentuava que "é preciso que entre nós as mães de família que 

não podem amamentar seus filhos, nem alugar uma boa ama, os acostumem ao 

aleitamento artificial por meio de uma cabra, mas segundo o sistema europeu, 

mamando o menino no próprio animal"60. Moncorvo, em 1906, detalhava um pouco 

mais o procedimento exigido:

artificial, como já mencionado, 

recomendado pelos higienistas em último caso. Havia mesmo médicos que não 

recomendavam seu uso em nenhuma hipótese, como o médico paulista Guilherme 

Ellis, que, em 1899, afirmava que "uma criança criada por meios artificiais é 

semelhante à muralha que os chineses fazem, de panos pintados, que à primeira 

bronquite mata como a primeira bala atravessa".59 A maioria dos médicos, porém, 

aceitava o aleitamento artificial como meio subsidiário quando não fosse possível 

alimentar o lactente de outra forma.

somente era



105

FONTE: ALVARES João Teixeira Mortalidade das crianças em São Paulo (Conselho às mães de família). São Paulo 
Typographia Carlos Gerke, 1894 p 136.

FIGURA III 
ALEITAMENTO ARTIFICIAL DIRETO
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Havia, contudo, sérios empecilhos contra a utilização do leite de 

origem animal. O primeiro deles referia-se à própria qualidade do leite, pois a 

qualidade do leite paulistano era muito criticada, uma vez que não era raro 

encontrarem-se vacas tuberculosas e submetidas a precárias condições de higiene. 

Em 1894. João Teixeira Alvares descrevia que "o estrangeiro que percorre as ruas
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de S. Paulo, das 6 às 10 da manhã, fica admirado de vê-las transformadas em uma 

Este costume é anti-higiénico, pouco asseado, pouco 

Já não bastasse a pouca higiene mencionada, o leite consumido na 

capital também era constantemente adulterado, tendo sido descoberta pelo 

Laboratório de Análises Químicas, em 1894, a adição de bicarbonato de sódio e 

miolo de vitelas.63

O Dr. Haroldo Fomm Schutel, em 1907, mencionou a existência de 

dois tipos de Gotas de Leite. A primeira funcionava junto aos serviços de parto, 

atendendo exclusivamente às crianças nascidas no próprio serviço, possuindo um 

caráter profilático. O outro modelo funcionava isoladamente e atendia a todas as 

crianças indistintamente, tendo um caráter médico.66

As Gotas deveriam possuir, segundo seus idealizadores, alguns 

pressupostos. Primeiramente, deveria ser garantida a boa origem do leite de vaca 

utilizado; portanto, as vacas deveriam ser inspecionadas e seu leite, examinado, 

devendo, em seguida, ser esterilizado. Em segundo lugar, as mamadeiras devem 

ser esterilizadas. Por fim, além das dependências físicas, tais como salas de espera 

e de exames, deveriam as Gotas de leite contar com balanças para acompanhar o 

desenvolvimento dos lactentes.67

verdadeira vacaria. 
decente"62

Devido a motivos como esses, 

considerado perigoso. Essa imagem somente começou a mudar a partir do exemplo 

que veio da França, onde, em 1890, J. Comby estabeleceu a primeira " goutte de 

lait"\ apesar de a influência maior ter sido de Gaston Variot, que as instituiu em 1892 

no dispensário de Belleville.64 Duford Fecamp, em 1894, por sua vez, foi quem 

primeiro denominou Gota de Leite a essa instituição, praticada em seu dispensário 

na França.65

o aleitamento artificial era

62 ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo (Conselho às mães de família). São Paulo: Typographia 
Carlos Gerke e Cia, 1894. p. 137-138.

63 Ribeiro, Maria Alice Rosa. História sem fim... inventário da Saúde Pública. São Paulo: UNESP, 1993. p, 45

64 ROSEN, George. Uma História da Saúde Pública. São Paulo: Hucitec/Unesp, 1994.., p. 273

65 BRITO, Souza. Gota de Leite ou consulta de lactentes. Revista Medica de S. Paulo, São Paulo, 1907, X (4): 202-204. p. 
203.

66 SCHUTEL, Haroldo Fomm. As Gottas de Leite. Revista Medica de S. Paulo, São Paulo, X (12): 286-292, 1907 p. 288 No 
Brasil, pela documentação que pude levantar, somente existiu o modelo de Gota de Leite que atendia a todos as crianças 
indistintamente.

67 Id. Ibid. passim.
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No nossoEssa prática higienista teve grande difusão no Brasil, 

país, a primeira Gota de leite foi criada por Moncorvo, em 1902, como parte de seu 

Instituto de Proteção e Assistência à Infância.

Segundo Moncorvo Filho, grande ênfase deveria ser prestada aos 

exames realizados nos lactentes. Assim, as verdadeiras "Gotas-de-Leite" deviam ter 

anexas as "Consultas de lactantes", que representavam as legítimas escolas de 

mães, nas quais os lactentes eram "carinhosamente e cientificamente" examinados, 
pesados e tratados.68 Na verdade, a Gota de Leite de Moncorvo fazia parte de seu 

instituto, o qual buscava atender às crianças da forma mais ampla possível. Assim, 

a "cada manhã procedia-se à distribuição de cestas de mamadeiras personalizadas 

a cada mãe carente, pesava-se semanalmente a criança cadastrada, ministravam- 

lhe vacina antivariólica e davam-se conselhos às mães. Com isso procurava-se 

também evitar ao máximo o abandono de bebés nas Rodas, ou em qualquer outra 

parte."69

68 MONCORVO FILHO, Arthur. Hygiene Infantil. Hygiene Privada da Infancia. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 1917 p 
303.

69 MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998. p. 252.

70 MONCORVO FILHO, Arthur. Op. cit., 1917, p. 169.

71 MONCORVO FILHO, Arthur. Histórico da Protecção à Infância no Brasil. 1500 - 1922. 2‘ ed. Rio de Janeiro: Paulo 
Pongetti & Cia, 1926. p. 172.

A Gota de Leite comandada por Moncorvo rendeu-lhe participações 

em diversos encontros internacionais. Ele tomou parte do 1° Congresso 

Internacional das Gottas de Leite, em Paris, em 1905 e no de “Assistência Pública e 

Privada’’, em Milão, reunido em 1906.70 No 2° Congresso Internacional das Gottas 

de Leite, em Bruxelas, em 1907, enviou trabalhos sobre a “Gotta de Leite”, sobre a 

“Mortalidade infantil no Rio de Janeiro”, e sobre a “Legislação relativa à inspeção da 

produção e venda de leite” na Capital.71

Na capital paulista, no início do Século XX, havia duas entidades 

que seguiam o modelo trazido por Moncorvo. Uma dessas era o Serviço de 

Consulta para Lactantes, que funcionava na Diretória do Serviço Sanitário do 

Estado. Chefiado por Clemente Ferreira, sua atuação centrava-se na orientação às 

mães, abarcando questões acerca de higiene e de aleitamento materno. No dizer 

de Haroldo Fomm Schutel, era "uma escola de aleitamento natural, favorecendo o 

ensino higiénico das mães e a vulgarização entre as classes proletárias, dos 

preceitos de higiene infantil em geral, e especialmente da higiene alimentar da
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III.9 O Instituto da Gota de Leite de São Paulo

assunto, informou a revista A Cigarra daquele ano:

Os critérios básicos de matrícula na Gota-de-Leite eram os de

"Na primeira dessas instituições, a criança pobre, privada do 
aleitamento natural, encontra gratuitamente leite esterilizado para a 
nutrição. O leite é distribuído em pequenos vidros graduados, bem 
fechados, com a quantidade suficiente para cada vez, pronto para 
ser utilizado".74

Inicialmente, a Gota de Leite da Policlínica recebia apenas os 

recursos financeiros que vinham da Santa Casa. No mesmo ano de sua fundação, 

porém, a Gota recebeu a ajuda de senhoras paulistas, que fundaram a Associação 

Protetora da Gota de Leite. Essa ajuda, juntamente com um pequeno auxílio da 

Municipalidade, permitia um funcionamento autónomo da instituição.

Mais tarde, em 1914, a Gota passou a receber também o auxílio da 

Sociedade Feminina de Puericultura. Esta organização mantinha duas instituições 

de benemerências: A "Gota-de-leite" e a Creche Baronesa de Limeira. Sobre esse

Havia também o Instituto da Gota de Leite ligado à Polyclínica de 

São Paulo, junto à Santa Casa de Misericórdia. Este fora fundado em 1905 em 

razão da elevada e extraordinária mortalidade das crianças de até 2 anos.73 

Francisco Queirós Mattoso foi o seu primeiro diretor. Convicto de que a mortalidade 

era devida aos "vícios da nutrição infantil", ele resolveu iniciar uma campanha em 

defesa da infância, pondo em prática os recursos da puericultura, já conhecidos na 

Europa.

primeira infância"72 Além dessas tarefas, distribuía leite esterilizado às crianças que 

dele necessitassem.

72 SCHUTEL, Haroldo Fomm. As Gottas de Leite. Revista Medica de S. Paulo, São Paulo, X (12): 286-292, 1907. p. 292.

73 MATTOSO, Francisco de Queirós. Gotta de Leite da Polyclínica ■ pelo Dr. Queirós Mattoso. In Revista Médica de S. Paulo. 
Anno IX - São Paulo, (4) 29 Fev. de 1906. p. 51-56.

74 A Cigarra. São Paulo, 1914. ano I, no. II, 30 de março Apud MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança 
Abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998. p, 251.

75 O custo do leite era muito alto, tornando-o, às vezes inacessível para as classes menos favorecidas. Nesse sentido, ver 
pronunciamento do Dr. Carlos Botelho, realizado em 1/7/1911. na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Estado de S. Paulo 
(Revista Médica de S. Paulo, 1911, XIV: 238-239. p. 238)

selecionar as crianças cujas mães possuíam leite insuficiente ou não o tinham, e 
cujo estado de pobreza não lhes permitia adquiri-lo e esterilizá-lo75. As matrículas 

eram estendidas também às crianças cujas mães não sendo inteiramente
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desprovidas de recursos, pagavam uma mensalidade razoável, conforme as suas 

posses (em geral, essas contribuições sequer eram suficientes para fazer frente ao 

custo do leite). Passavam assim, todas elas a fazer parte do programa de 

"fiscalização domiciliar1', realizada por um agente mantido pela Gota-de-Leite. Esse 

agente verificava as condições de pobreza da beneficiada, seu estado de saúde, e 

o que mais necessitasse naquele momento.

Após ser matriculada, a criança era pesada, inscrita em livro 

especial e recebia uma ficha com alguns preceitos sobre a higiene da alimentação 

infantil, além de uma escala para o registro das pesagens mensais.

"Quase todas as crianças se têm apresentado com um peso muito 
inferior ao que deveriam ter. Em geral o aumento de peso tem sido 
regular..". A pesagem é feita em balança especial, em que uma das 
conchas é substituída por uma rede de tecido de algodão, e que se 
muda depois de cada pesagem, de sorte que toda a criança tem a 
sua rede, não havendo perigo de contaminações".76

76 MATTOSO, Francisco Queirós. A "Gotta de Leite" em S. Paulo. (Da Clínica Pediátrica do Hospital da Santa Casa 
Polyclinica, Gotta de Leite e Asylo de Expostos). Revista Medica de S. Paulo São Paulo, VIII (4). 1905, p 469.

77 Id. Ibid., p 469.

As pesagens aconteciam aos domingos, sendo necessárias para 

verificar o progresso das crianças e orientar sua alimentação. Esses procedimentos 

contavam com a presença do médico que, ao examinar a criança, indagava sobre as 

suas condições e verificava a evolução de seu peso. Com base nessas 

informações, aconselhava as mães sobre os cuidados que deveriam ser seguidos, 

prescrevendo a higiene apropriada e orientando sobre a alimentação e a medicação 

(Anexo V - A evolução dos aparelhos de pesagens)

Dizia Queirós Mattoso que "as preleções sobre as questões de 

higiene da infância, como ficou dito, constituem uma das partes do programa da 
GOTTA DE LEITE que, assim, forma uma escola de mães".77

No primeiro ano da "Gota-de-Leite" 106 crianças foram matriculadas 

e receberam o aleitamento artificial ou misto. Adotavam a alimentação mista quando 

as mães tinham algum leite. Muitas das crianças matriculadas em alimentação mista 

tiveram o benefício do aleitamento materno exclusivo ao fim de algum tempo, por 

haver restabelecido por completo, em quantidades suficientes, a secreção láctea de 

suas mães. Quando isso não era possível, conseguiu o Instituto que algumas mães 

entregassem às amas-de-leite, a parentas ou a amigas os seus filhos para 

amamentá-los, livrando-os assim dos riscos do aleitamento artificial.
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A amamentação mista era também recomendada quando as mães

Segundo Mattoso, atuação da Gota de Leitea

foi de 22,6%, conforme demonstra a TABELA XII a seguir. Esse dado, comparado

com o da mortalidade das crianças da mesma idade e em igual tempo em São

Paulo, era muito favorável à Gota-de-Leite, pois a mortalidade de crianças de até 

dois anos era em média, na cidade, de 50%.

Em 1907, após 30 meses de funcionamento, a Gota de Leite obteve 

a confirmação de redução da taxa de mortalidade entre as crianças que atendia. 

Com efeito, foram atendidas 335 crianças nesse período, vindo a falecer 65 delas 

Esses números refletem uma taxa de mortalidade de

Segundo a análise de Mattoso, o resultado mais favorável à Gota de

Leite foi obtido ao ser estudada a mortalidade pelas gastroenterites. Na Gota de

TABELA XII 
Movimento do Instituto da "Gota-de-Leite no Ano de 1905 

106 
Í2~

6
8
13
24

Matrícula
Ãltã

Retiraram-se : Motivos
Volta da secreção láctea ou amamentação 
mudança de S. Paulo 

sem explicação

Faleceram

5
3~
4~
F
8
F
F
24

Gastro-enterite

Sarampão

Heredo syphilis

Coqueluche 
Sem assistência

Bronchite Capillar

Athrepsia

Total de óbitos
Fonte: MATTOSO, F. Queirós. A Gotta de Leite da Polyclinica. Revista Médica de S. Paulo n.° 4, 1906, p .54.

Leite ela foi de 4%, no seu primeiro ano, e de 3%, após trinta meses, ao passo que a 

mortalidade por essa moléstia era em média de 33%, na cidade. Mattoso encontrou 

justificativas para a existência de sua Gota de Leite com esses números, pois são 
"bastante eloquentes e capazes de convencer aos que, 
teoricamente, debaixo de um ponto de vista absoluto, teimam em

tinham de trabalhar. Nesse caso, "durante a noite e pela manhã, a criança será 

alimentada ao seio materno e durante o dia será submetida ao aleitamento 

artificial".78

até a idade de 2 anos. 
19,4% 79

8 MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças Realizadas no Dispensário do Instituto 
de Assistência à Infância do Rio de Janeiro pelo Dr. Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906. p. 42.

9 MATTOSO, Francisco de Queirós. A “Gotta de Leitte" em S. Paulo. Revista Medica de S. Paulo, Ano X, 1907, p. 466

conseguiu 

efetivamente reduzir a mortalidade entre os que dela eram beneficiados. Assim, o 

coeficiente de mortalidade na Gota-de-leite, no seu primeiro ano de funcionamento,
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aleitamento, defendendo as Gotas de Leite:

80

condenar as instituições da Gota de Leite como inúteis para corrigir 
os males da alimentação artificial.

Eu poderia ainda deduzir dos falecidos de gastroenterites, três casos 
de falecimentos com menos de 4 dias de matrícula, a qual foi feita 
apesar das crianças já se apresentarem em estado grave.
É preciso ter sempre em vista que a Gota de Leite tem recebido 
crianças em estado muito precário de desenvolvimento ou de saúde, 
pois o mais comum é se apresentarem com o peso muito menor do 
que o que deveriam ter."80

A Gota de Leite, apesar desses bons resultados, sofreu diversas 

críticas durante sua existência. A principal delas foi a acusação de privilegiar o 

aleitamento artificial, em detrimento ao natural.

A resposta, porém, era uníssona. Os defensores da Gota afirmavam 

que o Instituto só aceitava crianças cujas mães tivessem secreção láctea insuficiente 

ou nula, ou quando houvesse contra-indicação formal do aleitamento materno. Dizia 

Queirós Mattoso que "A Gota-de-Leite não tem servido e nem servirá para a 

propaganda ou facilidade do aleitamento artificial. Além disso, a "Gota-de-leite não 

compreende que se discuta a superioridade do aleitamento natural em relação ao 

artificial - é questão resolvida e aceita por todos que estudaram um pouco os 

processos da alimentação na primeira infância".81

Nesse sentido, alertava Mattoso que o aleitamento artificial era "uma 

dura necessidade, um mal social". Assim, dirigia esse processo de alimentação 

ensinando a sua técnica e fornecendo leite, "em condições de fazer o menor mal 

possível." Dizia ele ainda que “penso que estão em erro os que combatem, com 

louvável receio da propaganda do aleitamento artificial, a organização das Gotas-de- 

Leite, porque nenhuma dessas instituições faz essa propaganda".82

Moncorvo Filho também se referiu às críticas a essa forma de

"(...) As belíssimas obras, mesmo, que consistem nas "Gotas de 
leite", "consultas de Lactantes" e "Creches", têm sido atacadas por 
cientistas diversos e não raras vezes hão surgido discussões 
intensas e apaixonadas a ponto de perturbarem a opinião pública. 
Eis porque se torna de maior vantagem que, para atingir-se ao alvo 
da higiene infantil, se divulguem de maneira profícua as noções

MATTOSO, Francisco de Queirós. Gotta de Leite da Polyclinica. Revista Medica de S. Paulo. São Paulo, IX (1): 51-56, 
1906.

81 MATTOSO, Francisco de Queirós. As Gottas de Leite. (Do Hospital de Misericórdia e Policlínica.). Revista Medica de S. 
Paulo São Paulo, VIII (4): 73-78, 1905. p. 75

82 MATTOSO, Francisco de Queirós. As Gottas de Leite. (Do Hospital de Misericórdia e Policlínica.). Revista Medica de S. 
Paulo São Paulo, VIII (4): 73-78, 1905. p. 75
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na velha e conhecida

As Gotas de Leite, na Década de 30, ainda recebiam críticas. 

Assim, em 1933, quando da realização da Conferência Nacional de Proteção à 

Infância, o professor Raul Carneiro, representante do oficial do Estado do Paraná, 

durante a apresentação do trabalho "A Mortalidade Infantil", disse que deveria

essenciais sobre o assunto de modo a se as incutir com precisão e 
suavemente no espírito dos profanos."83

Impor por lei, à mulher, o estudo prévio da puericultura, não 
consentindo permissão para ao casamento sem o diploma (teórico- 
pratico) de curso regular. (...)

As crianças não morrem, matam-nas, 
expressão, a ignorância das mães, (...)

Há passos, evidentemente, que só se executam com grande proveito 
para o homem, dentro da fórmula, de uma imposição.

Que valem hospitais, gotas de leite, creches, cozinhas dietéticas sem 
a compreensão das mães de sua finalidade? Servem, na 
generalidade, para estudo dos que dirigem, aproveitando somente 
um pequeno núcleo de crianças, ficando a grande massa em 
abandono."84

Talvez o Prof. Raul Carneiro estivesse certo em parte de suas 

críticas, afinal a educação das mães deveria preceder, embora de forma não 

imposta, a todas as práticas assistenciais. Ocorre, porém, que diante da pobreza e 

da morte iminente das crianças, práticas como a Gota de Leite eram indispensáveis. 

Ademais, o serviço de consulta de lactantes, que deveria funcionar conjuntamente 

às Gotas, era responsável exatamente pelo serviço de orientação às mães.

Por fim, quanto às críticas relativas ao pequeno núcleo de crianças 

atendido, cabe lembrar que o número de crianças atendidas era limitado pelos 

recursos financeiros disponibilizados às Gotas. Daí vem o sonho de Queirós 

Mattoso em 1907: "estou certo que, se as GOTAS DE LEITE já se tivessem 

generalizado a ponto que em todos os bairros das cidades se encontrassem essas 

instituições, os seus resultados se fariam sentir de um modo indiscutível na 

porcentagem da mortalidade total das crianças de 0 a 2 anos".85

83 MONCORVO FILHO, Hygiene Infantil. Hygiene Privada da Infancia. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, p. 11.

84 Carneiro, Raul. A Mortalidade Infantil. Conferencia Nacional de Proteção á Infância. Rio de Janeiro, 1933. p 3-7.

85 MATTOSO, Francisco Queiroz. A “Gotta de Leite" em S. Paulo. Revista Médica de S. Paulo, ano X. 1909. São Paulo, 1909, 
p. 466.
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111.10 A Criança e a Propaganda de Remédios e suplementos alimentares

O cuidado com as crianças, no fim do século XIX e nas primeiras 

décadas do século XX, fez incrementar na indústria a utilização da imagem da 

infância para a propaganda. Utilizaram-se, para tanto, os temas da higiene e da 

saúde nos mais diferentes produtos, tais como remédios, alimentos e mesmo em 

eletrodomésticos e móveis. Relacionavam-nos à criança, à família, à "melhoria da 

raça" e ao "progresso" da nação.

Nesse período, era enorme a taxa de mortalidade infantil e de 

crianças maiores de 1 ano. "A higiene era precária, mesmo entre as famílias ricas. 

O leite de vaca transmitia tuberculose; as carnes, verminoses mortais; a água, febre 

tifoide. Para exorcizar o fantasma da morte, centenas de remédios, benzimentos e 

poções eram ministrados às crianças".86

Surgiram, então, produtos da indústria de remédios para curar as 

moléstias infantis. Vieram também os suplementos alimentares para as crianças, 

como o leite artificial de vaca, a farinha láctea e outros. Esse cenário trouxe lucro e 

fez prosperar boticários e indústrias emergentes de medicamentos e de alimentos.

A via de divulgação eram os jornais de grande circulação e 

principalmente as revistas e periódicos especializados na área médica. A Revista 

Médica de São Paulo, além da Revista Pediátrica de São Paulo foram algumas das 

fontes utilizadas para essa propaganda.

Essas revistas, com circulação em várias cidades do Estado de São 

Paulo e em vários estados do Brasil, recebiam artigos de pesquisadores locais e de 

colaboradores de outros países da Europa e da América. Traziam em suas centenas 

de páginas, entre seus artigos médico-científicos, inúmeras propagandas de 

medicamentos ou de suplementos alimentares. Entre esses textos, encontravam-se 
• • R7matenais como

"O melhor leite para creanças encontra-se na Leiteria 
Modelo. Encomendas Rua Ypiranga, 8 - Dr. A. Vieira de Carvalho.”

“PAPAINA DR NIOBEY - Preparado Nacional 
empregado, com suma vantagem, no tratamento das dispepsias, 
gastrites, enjoos do mar, vómitos da gravidez e das crianças, 
disenterias, diarreia das creanças, atonia do estômago dos velhos, 
diabetes, convalescenças, etc. Depósito Araújo Freitas & C., Rua dos 
Ourives, 114, Rio de Janeiro "

86 NOSSO SÉCULO São Paulo: Abril Cultural, 1980. Vol 1 p 124

87 NOTÍCIAS. A Revista Médica de S. Paulo. São Paulo Vll( 10) 1904 p. 248.
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88 NOTÍCIAS. A Revista Médica de S. Paulo São Paulo. VI1(10). 1904. p. 248.

89 SANTOS FILHO, Licurgo de Castro. História Geral da Medicina Brasileira. São Paulo: HUCITEC/EDUSP, 1991.2 v , V 1 
p. 378.

90 " Xarope das Creanças, contra a Coqueluche das Creanças" O Est. 27/5/1895., in Revista "Nosso Século." 1895-1899

Em outros momentos, eram veiculadas notícias relacionadas a 

produtos farmacêuticos: "Recebemos a visita o Sr. Francisco Rodrigues Baptista, 

representante da antiga e acreditada drogaria do Rio de Janeiro Granado & Cia., 

que tem grande consumo no Estado de São Paulo, o que se explica pela confiança 

que inspira a pureza dos referidos produtos."88.

No final do século XIX e início do século XX, nas cidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro, farmácias foram transformadas em laboratórios. Estes 

fabricavam preparados que tiveram grande aceitação em todo o país, incrementados 

com uma grande dose de propaganda em suas fórmulas. Alguns tiveram tanto 

sucesso que se tomaram prósperos, ao ponto de receberem propostas de grupos 

estrangeiros da indústria farmacêutica mundial. A propaganda desses remédios 

acontecia por meio de "viajantes-comerciais" ou, como são chamados hoje de 

propagandistas-vendedores, que visitavam médicos e farmácias distribuindo 

"amostras gratuitas" para serem experimentadas.89

Havia os remédios que tinham um texto mais explícito sobre a saúde 

infantil. Assim, no momento em que os médicos estavam preocupados em diminuir 

a mortalidade infantil, a propaganda fazia anúncios destacando remédios contra 

diarréias, coqueluche, gripe e bronquite. Às vezes, davam destaques para algum 

sintoma como a tosse ou a rouquidão. Muitos deles tinham seus nomes gravados no 

imaginário popular. Porém, se existisse alguma dúvida, poderia ser consultado em 

qualquer farmácia o Formulário Chernoviz, que era um dicionário de Medicina em 

dois volumes, contendo as explicações sobre qualquer remédio.

Apresentarei a seguir algumas propagandas praticadas à época 

Na FIGURA IV, tem-se o "Xarope das creanças - Poderoso Remédio contra a 
Coqueluche das Creanças", da Pharmacia Castor, rua do Commercio, S. Paulo"90
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FIGURA IV: Xarope das Creanças

micróbios useprevina-se contra osPara curar a gripe, tosse,

1914.

FIGURA V: Pastilhas Valda

6. Revista Csrtrta (RJ) ■

Aparece o remédio

em 1910, trazendo uma criança, com rosto saudável e bem penteada em primeiro

plano e, num segundo, um homem com um grande peixe sobre suas costas,

acompanhada de dizeres em letras

Fonte: O Estado de São Paulo São Paulo. 27 mal. 1895.
apud NOSSO SÉCULO São Paulo: Abril Cultural, 1980. 5 v. Vol. 1895-1899

Fonte: Careta. São Paulo. 16 mai. 1914. apud 
NOSSO SÉCULO São Paulo. Abril Cultural. 1980. 5 v. Vol. 1913-1914.
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"Emulsão de Scott", em propaganda publicada

"Pastilhas Valda" (FIGURA V), publicada na Revista Careta (RJ) em 16 de maio de

"garrafais", prometendo ser robustecedor.
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FIGURA VI Emulsão de Scott

energético e poderoso: Esta criança foi curada de Escrófula com a Emulsão de 

Scott" (Fig. VI).
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Havia ainda o ''Óleo de São Jacob", 0 grande Remédio Allemão 

Para curar com promptidão 0 Rheumatismo, Nevralgia, Gota, Sciatica e Dor nas 

Costas, Queimaduras, Inchações, Dores da Garganta, de Cabeça, Dentes e 

Ouvidos, Deslocações e Contusões e varizes. Todas as espécies de dores e 

pontadas. Á venda em todas as Boticas e Pharmacias do Brasil. Esse remédio 

milagroso (FIGURA VII) era fabricado e importado dos Estados Unidos, com rótulo 

trazendo o endereço de um depósito localizado na Rua da Candelária do Rio de 

Janeiro. A publicidade era da "A Província de São Paulo, 19/11/1899

Outros exemplares de propaganda da época podem ser encontrados 

na FIGURA VIII e na FIGURA IX A primeira delas anuncia um remédio contra 

rouquidão feito a partir de alcatrão e jataí preparado pelo farmacêutico Honório do 

Prado. A FIGURA IX mostra um remédio chamado Somatose Líquida, o qual 

prometia recuperar a alegria, o brilho dos olhos e o apetite. 0 fabricante, a empresa 

BAYER, ressaltava que o preparado deveria ser ministrada às meninas e que 

possuía sabor doce.

V

ESTA CRÍANCA FOI CURADA DE | 

I Escrófula j j |

Fonte: Revista Fon-Fon 1913, apud

NOSSO SÉCULO São Paulo Abril Cultural. 1980 5 v Vol 1913-1914.
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FIGURA VII: Óleo de São Jacob
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Fonte A Província de São Paulo São Paulo. 19 nov. 1899 apud 
NOSSO SÉCULO São Paulo: Abril Cultural, 1980. 5 v. Vol. 1895-1899
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FIGURA VIII: Rouquidão
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FIGURA IX. A Somatose Líquida

NOSSO SÉCULO São Paulo Abril Cultural. 1980 5 v. Vol 1895-1899.

Fonte O Estado de São Paulo. São Paulo. 2 fev. 1895 apud 
NOSSO SÉCULO São Paulo: Abril Cultural. 1980. 5 v. Vol. 1895-1899

"Wàèi ■'

WQTOAO '

-111

-*4
W

4W&W

ISi 5Ó (iffluitt i 3* 
<’tfêit s>e-a<2ne»;,z''""":

* WM
4» »in< x. JWWATfWR vwoflb»» «w : §

ràwiwi wwto
í Á. SOMATOSE UQUÍDA

<4$ ■>*<>*
•: -nwítWltJik ftlMiViM (íl

: jiwk.iw »■* UM»» 4». Offt.
W 'feMMUU 4» »»t», W»4UMK

«*k '»»* «u »u»« »***. xmini ♦

4V*. «tftr»» » «wU ♦ Wfwmfc-.MM» *•*?»<

W* W «BM WMes W t W •«»«’ 
n m «swíeúiàm» mbkk

Éíilfc

s'-'y.



1 19

FIGURA X. Leite Puro em Pó

1. Revista Fon-Fon! (RJ) - 2 W1913

Fonte: Revista Fon-Fon. Rio de Janeiro. 21 jun. 1913 apud 
NOSSO SÉCULO Sâo Paulo: Abril Cultural. 1980. 5 v. Vol 1900-1910.

LEITE PURO EM PÓ ! 
importado directaniente da Noraiamfta

Famosa quanto a esses complementos alimentares era a Nestle 

Company, de Henri Nestlé. Essa empresa entrou no mercado no Brasil, introduzindo 

seus produtos, como a farinha láctea (FIGURA XI) e leite condensado, pelo Sudeste 

e Nordeste, na virada do século XIX para o século XX. Paralelamente, a Nestlé 

também organizava eventos para os profissionais da Saúde, como concursos de 

puericultura e pediatria, estimulando produções académicas. Isso tudo fazendo parte 

da estratégia de propaganda para vender e testar seus produtos para o mercado 

brasileiro.

A propaganda de leite, de leite condensado, de farinhas e de outros 

complementos alimentares para a criança eram chamativas, também fazendo 

promessas tentadoras. Como o "Leite Puro em Pó! Importado directamente da 

Normandia - A Providencia do Lar! Saúde e economia domestica! (FIGURA X), 

publicado na Revista Fon Fon! (RJ) - em 21/6/1913.
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FIGURA XI. FARINHA LÁCTEA

4. ftswaí» ■ WWW

João Teixeira Alvares, em 1892:

Mais adiante, ele prescreve:

Os médicos questionavam sua utilização, pois concorria com a 

própria amamentação. Exemplar, nesse sentido, era a posição do médico paulista

(...) aconselhamos às mães de família que não dêem a seus filhos estas 
drogas nocivas.

Fonte: Revista Fon-Fon. Rio de Janeiro. 1 jan. 1916apud 
NOSSO SÉCULO São Paulo: Abril Cultural, 1980. 5 v. Vol. 1900-1910.

Lembramos mesmo à Diretória de Higiene Pública que obtenha do Governo 
imposto vexatório sobre estas massas sujas que os estrangeiros nos 

92 mandam, confiados na nossa ignorância e na nossa incúria.

91 ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo (Conselho às mães de família). São Paulo: 
Typographia Carlos Gerke e Cia, 1894. P. 150.

92 Id. Ibid. p. 150-151.

Estas substâncias são muito nocivas à saúde das crianças e devem ser 
absolutamente banidas da sua alimentação. A farinha láctea de Nestlé e 
suas congéneres são preparadas fora de nosso país, ordinariamente 
chegam entre nós alteradas, mofadas, cheias de micróbios e imprestáveis 
para a nutrição.91
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Posteriormente, as diversas campanhas publicitárias levadas a cabo 

pelas indústrias acabou por modificar a opinião dos médicos. Nesse sentido, João 

Aprígio Guerra de Almeida faz o seguinte balanço sobre essa evolução:

No final do século XIX, porém, quando o poder da propaganda não 

era tão intenso, os médicos franceses faziam o seguinte comentário acerca desses 

produtos:

Verifica-se, assim, que tanto as indústrias farmacêuticas como as 

alimentícias de laticínios utilizavam o poder e o saber médico para ajudar a vender 

seus produtos. Médicos brasileiros e estrangeiros cediam sua imagem, ou sua fala, 

para atestar a veracidade da propaganda. Esse procedimento de ajuda mútua fazia 

com que os produtos fossem vendidos; em contrapartida, tornavam-se algumas

Moncorvo Filho, em 1915, afirma não ser adequado o uso dessas 

farinhas pelos lactentes. Com efeito, ele afirma que não estava provado que seja 

possível o crescimento e o desenvolvimento normal com a alimentação exclusiva 

dos lactantes pelos farináceos. Dessa forma, ele admite seu uso apenas após o 

oitavo mes.

A indústria lançou mão de campanhas promocionais, com o grande 
objetivo de influenciar a difusão de informações científicas sobre 
nutrição do lactente, além de tentar monopolizar e se apropriar do 
saber médico. A propaganda enganosa dos sucedâneos do leite 
materno em revistas especializadas, a utilização de profissionais de 
saúde como promotores de venda no ambiente hospitalar, a 
publicação de informes técnicos up to date, direcionados 
prioritariamente a puericultores, e a promoção de eventos científicos, 
consistiram, até há bem pouco tempo, em fatores componentes da 
estratégia de marketing das empresas. Como resultado, o médico 
absorveu completamente a idéia de que o leite materno precisava ser 
complementado, mesmo nas situações em que não se diagnosticava 
hipogalactia. A prescrição frequente dos leites industrializados 
passou a figurar como elemento de profilaxia da desnutrição 
infantil.94

Leites condensados, farinhas lácteas, leite de Liebig, leites artificiais 
de toda espécie, e de qualquer natureza, são tantas drogas 
venenosas, que um reclame imprudente tem vulgarizado, e cuja 
aplicação tem custado a vida a milhares de recém-nascidos - o 
aleitamento artificial causa já, por si só, grandes estragos, se se 
substui ao leite estes alimentos insadios, mal compostos, mal 
definidos, torna-se desta vez o assassinato verdadeiro.95

93 MONCORVO FILHO, Hygiene infantil. Hygiene Privada da Infancia. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1917, p 315-316

94 ALMEIDA, João Aprígio Guerra de. Amamentação. Um híbrido natureza-cultura. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1999 P. 40.

95 ALVARES, João Teixeira, op. cit. p. 150.
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vezes os médicos eternos consultores e controladores de seus pacientes; em outras, 

eram os próprios médicos expropriados de seus saberes em prol da verdade 

vendida pela indústria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

examinado.

1 MARCILIO, Maria Luiza. A Cidade de São Paulo. Povoamento e População - 1750-1850 Com base nos registros 
paroquiais e nos recenseamentos antigos. São Paulo: Pioneira/EDUSP,1974. p. 173-174.

Pude verificar que o efeito da redução da mortalidade infantil na 

Região da Sé foi mais acentuado. Um dos motivos que levaram a esse efeito 

pode ter sido o fato de a Sé encontrar-se no centro das mudanças promovidas 

pelo Poder Público para melhorar a salubridade da cidade. Outro motivo pode ter

O estudo sobre a mortalidade infantil em São Paulo na passagem 

do século XIX para o XX permitiu-me traçar um retrato de como a infância era 

vista pelo saber médico da época. Como consequência, reconstruí muito das 

características da população e do meio urbano da capital paulista, os quais eram 

os destinatários do discurso higienista.

O instrumento que usei para detectar a dimensão do problema da 

mortalidade infantil foram as estatísticas obtidas a partir de dados do período. Por 

meio dos números levantados, foi-me possível constatar que, em 1890, a 

mortalidade infantil na cidade de São Paulo não diferia em muito da verificada, à 

mesma época, em diversas cidades européias. Situava-se, na verdade, em uma 

situação intermediária.

Ao recorrer a dados anteriores, datados da virada do século XVIII 

para o XIX, pude verificar que o índice verificado na capital paulista era de 239 

mortes para cada mil crianças nascidas vivas1. Em todo o período por mim 

pesquisado (1892-1921), raras vezes o coeficiente de mortalidade infantil da 

cidade aproximou-se desse valor. A conclusão lógica da comparação é a de que 

as medidas adotadas pelo Serviço Sanitário Paulista e pelas práticas médicas do 

período tiveram sucesso. A vitória pode ter sido motivada pela capacidade 

demonstrada pela medicina brasileira de importar e implantar com êxito as 

teorias e práticas médicas inovadoras do período, além de induzir efetivamente, 

com seu discurso, a população a adotar as medidas higiénicas propugnadas. O 

sucesso dos higienistas paulistas tem um peso maior quando é levado em conta o 

extraordinário crescimento populacional da Capital Paulista no período
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Embora a redução verificada na Sé possa ter sido motivada pela 

ocorrência de sub-registros de óbito de crianças, não acredito nessa hipótese. 

Primeiro, porque não encontrei explicação plausível que levasse a Região da Sé a 

apresentar essa característica em maior escala do que a apresentada em outros 

bairros. Segundo, porque os dados coletados no Cartório da Sé de 1892 até o 

ano de 1898 indicaram taxas de mortalidade infantil semelhantes ao total da

sido a melhor aceitação do ideário higienista pela população que residia no bairro 

da Sé.

cidade; somente a partir do início do século XX ocorreu a tendência de queda 

para o bairro da Sé.

Os dados apresentados no trabalho denotam que o motivo 

principal da morte de crianças, na cidade como um todo, eram as doenças 

gastrointestinais. Como ficou demonstrado no texto, os principais motivos que 

levaram à concentração descrita foram, de acordo com o discurso médico, o 

saneamento deficiente da cidade de São Paulo e os problemas de higiene 

verificados na alimentação.

O saneamento deficiente tinha suas raízes na precariedade das 

redes de água e esgoto e da coleta de lixo da capital. Os mananciais que 

abasteciam a rede hidráulica estavam contaminados e eram insuficientes para 

abastecer a toda a cidade. Apesar da ampliação verificada nesses serviços, o 

crescimento demográfico verificado no período fazia com que as necessidades 

fossem crescentes.

Os problemas de alimentação, a seu turno, foram os principais 

alvos dos discursos e das práticas médicas. O objetivo central foi o de livrar as 

crianças de comidas que os higienistas julgavam impróprias, centrando a 

alimentação no aleitamento natural proporcionado pela mãe. Assim, tanto a Gota 

de Leite quanto a Consulta aos Lactentes, que eram práticas que deveriam ser 

realizadas conjuntamente, bem como o Concurso de Robustez, explicitavam a 

idéia de que a própria mãe deveria amamentar seu filho. Essas práticas, apesar 

de terem atendido a um número limitado de crianças, foram instrumentos hábeis 

para disseminar o discurso médico entre a população.

O recurso a outras formas de alimentação somente deveria 

ocorrer quando houvesse a impossibilidade de a mãe amamentar. Enquanto o
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leite da vaca não se havia tornado um alimento confiável, estimulava-se o recurso 

às amas-de-leite. Era necessário garantir a higiene da ama mercenária; portanto, 

criaram-se diversos serviços para inspecioná-la e a seu leite.

O discurso médico criou um modelo de mãe ideal. Era ela quem 

amamentava seu próprio filho. Deveria dedicar-se integralmente a ele; portanto, 

não poderia ter outros afazeres a não ser os da casa. Era a rainha do lar, 

devendo os afazeres mundanos e o trabalho ser rejeitados em favor da criação e 

da alimentação do recém-nascido. Verifica-se, portanto, que o saber higienista 

reforçava determinados padrões de comportamento que apenas repetiam o 

ideário do período.

A mulher, porém, lançava-se ao trabalho e pouco tempo restava 

para dedicar-se ao filho. Nas classes menos favorecidas, esse fato não se tratava 

de um luxo; era, sim, uma necessidade. Dessa forma, para conciliar essa 

realidade com o ideário médico, surgiram as creches e a aceitação do aleitamento 

misto.

Por fim, o saber médico invadiu também a produção de 

medicamentos e de complementos alimentares. Como o discurso higienista era 

aceito como confiável e competente, ele passou a vender produtos na sua área 

Assim, demonstrei no trabalho as diversas propagandas que tinham por respaldo 

o conhecimento médico sobre as crianças.

É interessante ainda ressaltar, respondendo à última questão com 

que este trabalho procurou lidar, que o saber médico teve suas verdades 

alteradas por intermédio do próprio discurso que ajudou a criar. Foi o caso dos 

complementos alimentares que eram ministrados às crianças. No final do século 

XIX, eles eram tidos como altamente prejudiciais; depois, os médicos passaram a 

aceitá-los e até mesmo a incentivá-los. Em alguns casos, como demonstrei, 

inverteram-se as posições, pois o médico passou a ser objeto do discurso das 

grandes indústrias e passou a considerar que os suplementos alimentares eram 

essenciais, preferindo-os mesmo ao leite materno.

Como visto, o saber médico realmente invadiu toda a estrutura da 

população. Analisando-a, descrevendo-a e prescrevendo quais eram os padrões 

ideais de comportamento, o higienista excluiu outros saberes que poderiam com
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Com ele

ele concorrer. Foi o que ocorreu com a questão da mortalidade infantil: seu saber 

tornou-se dominante na São Paulo da época que estudo.

Acredito que este trabalho cumpriu seus objetivos.

pretendo dar uma contribuição ao estudo da mortalidade infantil na São Paulo da 

virada do século XIX para o XX. Deixo, algumas vezes, de forma proposital, 

outras, devido à pela falta de tempo para aprofundar, alguns temas que 

mereceriam estudos mais minuciosos. Entre eles, destaco as práticas médicas 

do Concurso de Robustez, da Gota de Leite e da Consulta aos Lactentes. De 

qualquer forma, creio que a discussão a que procedi pode servir de estímulo para 

outras pesquisas.



127

BIBLIOGRAFIA E FONTES

. Fontes Manuscritas

1.° Cartório de Registro Civil da Sé - São Paulo (1.° CRCSé)

Fontes impressas

Revistas, Livros,Teses e Artigos, Relatório.

Clínica e Puericultura. São Paulo, II (I): 11-29, mar. 1929.

Revista Mensal de ClinicaPediatria Prática.

. Causas e Remédios Sociais da Mortalidade Infantil São Paulo: [s.n ],

1945.

São Paulo: Livraria Luso-Espanhola e

127

. Mortalidade Infantil.

Infantil e Puericultura. São Paulo, VII (l-ll):43-49, jan.-fev. 1933.

ALVARES, João Teixeira. Mortalidade das crianças em São Paulo (Conselho às 

mães de família). São Paulo: Typographia Carlos Gerke, 1894.

AVILEZ, Saul de. 0 medico na sociedade do Futuro. (Memória apresentada ao 

Sexto Congresso Brazileiro de Medicina e Cirurgia). Revista Medica de S. Paulo 

São Paulo, 10 (12): 318-329, 1907.

. Higiene da Primeira Infância 

Brasileira, 1955.

Livros "C" para Registro de Óbito no Distrito da Sé, custodiados pelo 1.° Cartório de 

Registro da Sé. N.°s 01 a 04, correspondentes aos anos de 1892 a 1921.

ARAÚJO, Oscar Egídio de. Equistamentos étnicos. Revista do Arguivo Municipal 

São Paulo, mar. 1940.

Livro "A" para Registro de Nascimento no Distrito da Sé, custodiados pelo 1.° 

Cartório de Registro Civil da Sé. N°s 01 a 11, correspondentes aos anos de 1892 a 

1921.

ALCANTARA, Pedro de. As Escolas Allemã e Francesa de Pediatria, em face dos 

Distúrbios Alimentares da 1’. Infancia. Pediatria Prática. Revista Mensal de



128

Revista Medica de S.

CARNEIRO, Raul. A mortalidade infantil. Rio de Janeiro: [s.n.], 1933.

128

CAMARANO, João Baptista Capelli. Da Alimentação na primeiras idades - 

estudo crítico sobre os diferentes métodos de aleitamento Rio de Janeiro 

Tese, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1884.

CHIAFFARELLI, Olindo. Alimentação, infecção, constituição, sua importância e 

correlação nos lactantes. Annaes Paulistas de Medicina e Cirurgia. São Paulo, X 

(VI): 133-136, jun. 1919.

CAVALCANTI, Francisco de Almeida. Contribuição para a Hygiene de S. Paulo 

(Limpeza Pública). Revista Medica de S. Paulo. São Paulo, III: 211-222, 1900.

COSTA, Thomás Jose Xavier dos Passos Pacheco. Considerações gerais sobre 

os cuidados que se devem prestar aos recém-nascidos quando vemos no 

estado de Saúde e sobre as vantagens do aleitamento maternal. Rio de Janeiro. 

Tese, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1840.

CORRÊA, Simões. O Nosso Primeiro Aniversario. Pediatria Pratica. Revista 

Mensal de Clínica e Puericultura. São Paulo, II (I): 1 -2, mar., 1929.

BARRETO, José Pereira. As aguas de S. Paulo. Revista Medica de S. Paulo São 

Paulo, XII (20): 401-406, 1909.

BRETÃS, Agostinho José Ferreira, Dissertação inaugural sobre a utilização do 

Aleitamento material e os inconvenientes que resultam do desprezo deste 

dever. Rio de Janeiro. Tese, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1884.

BRITO, Souza. Gotta de Leite ou consulta de lactentes.

Paulo, São Paulo, X (4): 202-204, 1907.

COSTA, Bonifácio. A mortandade de crianças no Brasil. (Da Inspetoria de 

Fiscalização do Exercício de Medicina do D.N.S.P.). Revista de Hygiene e Saude 

Publica. Rio de Janeiro, VIII (4): 124-142, abr. 1934.

BRAZIL, Vital. Alguns casos de Diphteria tratados pelo serum anti-diphterico.

Revista Medica de S. Paulo. São Paulo, I (1): 51-56, 1898.

BRITO, Ezequiel. As gottas de leite como elemento de combate à mortalidade 

infantil. Revista Medica de S. Paulo, São Paulo, XI (15): 318-321, 1908.



129

129

FERREIRA, Tolstói de Paula. Subsídios para a História da Assistência Social em 

São Paulo. Revista do Arquivo Municipal. São Paulo, jun. 1940. p. 5-24.

LUTZ, Adolpho. Observações sobre as moléstias da cidade e do Estado de S. Paulo.

Revista Médica de S. Paulo. São Paulo, I 4-6, 1898.

MANGUE, Roberto, Hottinger, R., PAULA SOUZA, Geraldo H. .0 Problema do 

abastecimento de águas de São Paulo resolvido pela utilização do Rio Tietê. 

Revista Medica de S. Paulo. São Paulo, XVI (10): 189-196, 1913.

ELLIS, Guilherme. Discurso proferido pelo Dr. Guilherme Ellis na Sessão de 7 de 

Março. Revista Médica de S. Paulo São Paulo, 11(1): 91-97. 1899.

FERREIRA, Clemente. Discursos e Conferencias. 1892-1939. (Puericultura e

Tisiologia) São Paulo: Typographia Rossolillo, [s.d.].

GESTEIRA, Martagão. Noções de Puericultura individual e Social, natimortalidade e 

mortalidade infantil. In: ROCHA, J. M. (Org.). Compêndio de pediatria e 

puericultura. Rio de Janeiro: Atheneu, 1957. p.55-64.

FERRAZ, João Pereira. Engenharia Sanitária. Contribuição para o estudo do 

abastecimento da água potável. Revista Medica de S. Paulo. São Paulo, I (4): 62- 

64, 1898.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE. Anuários 

Demográficos da Secção de Estatística demographo-sanitária XVI. São Paulo, 

1909.

GODINHO, Victor. As nossas gravuras. Revista Medica de S. Paulo. São Paulo, III 

(7): 174-183, 1900.

. Vacinação em São Paulo. Revista Medica de S. Paulo. São Paulo, V (1): 

136-137, 1902.

MATTOSO, Francisco de Queirós. As Gottas de Leite. (Do Hospital de Misericórdia 

e Policlínica.). Revista Medica de S. Paulo São Paulo, VIII (4): 73-78, 1905.

KIDDER, Daniel & Fletcher. Reminiscências de Viagens e Permanências no 

Brasil (Províncias do Sul). São Paulo: Typografia do Correio Paulistano, 1880.



130

NOSSO SÉCULO. São Paulo: Abril Cultural, 1980. Vol. 1.

130

MESQUITA, Mario, GUIMARÃES FILHO, Álvaro, VIEIRA, F. Borges. Natimortalidade 

e mortalidade neonatal na cidade de S. Paulo. Instituto de Higiene de São Paulo. 

(Trabalho apresentado á Conferência Nacional de Proteção á Infância, realizada no 

Rio de Janeiro, em novembro de 1933). Revista de Hygiene e Saude Publica Rio 

de Janeiro, VIII (7): 207-224, jul. 1934.

. A "Gotta de Leite" em S. Paulo. (Da Clínica Pediátrica do Hospital da Santa 

Casa. Polyclinica, Gotta de Leite e Asylo de Expostos). Revista Medica de S. 

Paulo São Paulo, VIII (4): 465-470, 1907.

MEIRELES, Zeferino Justino da Silva. Breves considerações sobre as vantagens 

do aleitamento materno. Rio de Janeiro. Tese, Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, 1847.

MONCORVO FILHO, Carlos Arthur. Palestras sobre as moléstias das crianças

Realizadas no Dispensário do Instituto de Assistência à Infância do Rio de Janeiro 

pelo Dr. Moncorvo Filho. Rio de Janeiro: Portella, 1906.

. Hygiene Infantil. Hygiene Privada da Infanda preleções do "Curso 

Popular" realisado em 1915 no Instituto de Protecção e Assistência à Infancia do Rio 

de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1917.

. Histórico da Proteção à Infância no Brasil. 1500-1922. Rio de Janeiro 

Pongetti,1926.

. Gotta de Leite da Polyclinica. Revista Medica de S. Paulo São Paulo, IX 

(1): 51-56, 1906.

Gotta de Leite da Polyclinica - pelo Dr. Queirós Mattoso. In Revista Médica 
de S. Paulo. Anno IX - São Paulo, (4) 29 Fev. de 1906.

NEVES, Juvenal Martiniano das. Do aleitamento natural, artificial e misto e, 

particularmente do mercenário em relação às condições em que ele se ache no 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tese, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 

1873.

, Departamento da creança no BrasiL (Trabalho apresentado a 

Conferência Nacional de Proteção à Infância). Revista de Hyigiene e Saude 

Publica. Rio de Janeiro, VIII (10): 336-340, out. 1934.



131

São Paulo,

131

PAULA SOUZA, Geraldo H., VIEIRA, F. Borges. A mortalidade nas creanças de 1 a 

4 anos e suas principaes causas em São Paulo. (Apresentado à Conferência 

Nacional de Proteção à Infância). Revista de Hygiene e Saude Publica Rio de 

Janeiro, VIII (10): 317-328, out. 1934.

OLIVEIRA, João Alfredo Corrêa de. Relatório apresentado à Assembléia 

Legislativa Provincial de São Paulo pelo Presidente da Província João Alfredo 

Corrêa de Oliveira no dia 15 de fevereiro de 1886. São Paulo: Jorge Seckler, 

1886. Anexo 7.

PAULA SOUZA, Geraldo H.. Contribuição ao Estudo da Auto Depuração de 

Nossos Rios. Especialmente do Tieté. Rio de Janeiro. Tese, Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, 1913.

QUEIROZ, Leoncio de. Moléstias dos lactentes e seu tratamento (interpretação 

de accordo com os mestres allemães da Escola Moderna). São Paulo: Monteiro 

Lobato & Cia., 1924.

PORTUGAL, Olympio. Mortalidade Infantil em São Paulo. Revista Médica de S.

Paulo. São Paulo, XII(10): 220, 1910. p. 220.

REIS, Celso Eugênio dos. Do aleitamento natural, artificial e misto em geral e, 

em particular, do mercenário em relação às condições da cidade do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro. Tese, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1869.

NUNES. Dr. Christovão Pereira. Higiene da Infancia. Qualidade que deve possuir o 

leite e sua dosagem para amammentação artificial das creanças. Revista Médica de 

S. Paulo São Paulo, VIII (4): 78-80,1905.

. Relatório referente ao anno de 1906 apresentado pelo Dr. Emílio Ribas, 

Director do Serviço Sanitário ao Snr. Secretário dos Negócios do Interior. Revista 

Médica de S. Paulo. São Paulo, X(11): 213-235, 1907.

RIBAS, Emílio. RIBAS, Emílio. Hygiene Municipal. Revista Medica de S. Paulo. São 

Paulo, VIII (22): 508-516, 1905.

. A higiene no estado de S. Paulo. Revista Médica de S. Paulo. São Paulo, 

Xll(14): 276-282, 1909.

O Serviço de Higiene em S. Paulo. Revista Médica de S. Paulo

XIV:432-433, 1911. p.432



132

SÂO PAULO (ESTADO). Decreto n.° 87, de 29 de julho de 1892. [s.n., s.l., s.d.].

Relatório da Comissão de Exame das Amas-de-Leite [S.I.: s.n ], 1905.

. Lei n.° 1134, de 7 de outubro de 1908. [s.n., s.l., s.d.].

132

SÃO PAULO (CIDADE). Código de Posturas do Município de São Paulo 1886.

São Paulo: [s.n.], 1886

. Secretaria dos Negócios do Interior. Relatório apresentado ao Senhor 

Doutor Presidente do Estado de S. Paulo pelo Dr. Cesário Motta Jr. Secretário 

dos Negócios do Interior. São Paulo, 1893.

. Secretaria dos Negócios do Interior. Relatório apresentado ao Presidente 

do Estado de S. Paulo pelo dr. Cesário Motta Júnior Secretário d’Estado dos 

Negócios do Interior em 31 de março de 1895. São Paulo: Diário Official [do Estado 

de São Paulo], 1895B.

. Regulamento para Amas de Leite. Boletim da Sociedade de Medicina e 

Cirurgia de São Paulo. São Paulo, 1 (9): 14-18, mar. 1896.

. Serviço Sanitário do Estado de São Paulo. Nomenclatura Internacional 

das causas de óbitos e causas de morte intra-uterinas (Classificação de 

Bertillon) - 3a Sessão. São Paulo, 1924.

. Regulamento Sanitário do Estado de S. Paulo. Revista Médica de S. Paulo, 

São Paulo, XIV:420-451, 1911.

■. Directoria do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo. Annuario 

Demographico da Secção de Estatística Demographo-Sanitaria. São Paulo: 

Diário Oficial. (1920-1924).

SCHUTEL, Haroldo Fomm. As Gottas de Leite. Revista Médica de S. Paulo. São 

Paulo, X (12): 286-292, 1907.

. Relatório de 1911 apresentado á Câmara Municipal de São Paulo pelo 

Prefeito Raymundo Duprat, São Paulo, Casa Vanorden, 1912.

. Secretaria dos Negócios da Educação e Saude Publica. 1a Secção de 

Estatística e Archivo do Estado. Divisão dos Districtos de Paz da Capital São 

Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1935.



133

Bibliografia

Livros, Revistas, Teses e Artigos

. O Homem diante da Morte. Rio de Janeiro: Francisco Alves. 1989. 2 v.

133

. Causas da Mortalidade das Crianças no Rio de Janeiro. Memória 

apresentada à Imperial Academia de Medicina em resposta a esta questão posta a 

prémio na sessão de 6 de julho de 1886, e premiada em sessão magna de 30 de 

julho de 1887. Rio de Janeiro: [s.n.], 1887.

ACKERNECHT, Erwin H.. A Short History Of Medicine. Baltimore: The John 

Hopkins University, 1982.

TEIXEIRA, José Maria. Mortalidade na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:

Tipografia Central Brown & Evaristo, 1876.

ALMEIDA, João Aprígio Guerra de. Amamentação Um híbrido natureza-cultura 

Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1999.

ANTUNES, José Leopoldo Ferreira. Medicina, Leis e Moral. Pensamento médico 

e comportamento no Brasil (1870-1930). São Paulo: UNESP, 1999.

ANTUNES, José Leopoldo Ferreira et al. (orgs./ Instituto Adolfo Lutz - 100 anos 

do Laboratório de Saúde Pública. São Paulo: Letras & Letras, 1992.

SILVA, Cesidio da Gama e. O problema da Assistência Publica. Revista Médica de 

S. Paulo São Paulo, IX (1): 56-61, 1906.

ARIÈS, Philipe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC, 

1981.

VIANNA, Murilo Mendes. Do aleitamento natural, artificial e misto em geral e, em 

particular, do mercenário em relação às condições da cidade do Rio de 

Janeiro Rio de Janeiro. Tese, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1869.

ZAMITH, José Ribeiro dos Santos. Do aleitamento natural, artificial e misto em 

geral e, particularmente, do mercenário em relação às condições da cidade do 

Rio de Janeiro, [S I.: s.n ], 1869.



134

Political Anatomy of The body. Cambridge: Cambridge

. História Social da Tuberculose e do Tuberculoso: 1900 - 1950. São

Paulo. Tese (doutorado), FFLCH/USP, 1993. (mimeo).

. História da Saúde Pública no Brasil São Paulo: Ática, 1996

BORDIEU, Pierre. O Poder Simbólico Rio de Janeiro: Difel, 1989.

. Razões Práticas. Sobre a teoria da ação São Paulo: Papirus, 1997.

1'4

BERTOLLI FILHO, Cláudio. Epidemia e Sociedade. A Gripe Espanhola no

Município de São Paulo. São Paulo. Tese (mestrado), FFLCH/USP, 1986. (mimeo).

BENCHIMOL, Jaime L. (coord ). Manguinhos. Do sonho à vida - A ciência na 

Belle Époque Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, 1990.

BONDUKI, George Nabil. Origem do problema da Habitação Popular em São Paulo.

Espaço e Debates. São Paulo, 5: 81-100, 1992.

BARRETTO, Castro. Povoamento e População. Política Populacional Brasileira.

Rio de Janeiro: José Olympio, 1959. 2 v. V. 2.

. Londres e Paris no Século XIX: O espetáculo da pobreza São Paulo: 

Brasiliense, 1992.

ARMSTRONG, David.

University Press, 1986.

BRESCIANI, Maria Stella M. (org.) Imagens da Cidade. Séculos XIX e XX. São

Paulo: ANPUH/FAPESP/Marco Zero, 1993

. Domingos José Freire y Los Comienzos de La Bacteriologia en Brasil. In: 

CUETO, Marcos (org ). Salud, cultura y sociedad en Anérica Latina: nuevas 

perspectivas históricas. Lima: IEP/ Organização Panamericana de la Salud, 1996. 

p. 53-86.

BECKER, Roberto Augusto. Análise de Mortalidade. Delineamentos Básicos. 

Brasília: Fundação Nacional de Saúde/ Coordenação de Informações 

Epidemiológicas, 1991.

. Outline of a Teory of Pratice, Cambridge: Cambridge University Press, 

1977.

BREILH, Jaime. Epidemiologia. Economia, política e saúde. São Paulo: 

EDUSP/UNESP/HUCITEC, 1991.



135

DONZELOT, Jacques. >1 Policia das Famílias. Rio de Janeiro: Graal, 1986

EPSTEIN, Sam & Beryl. A organização Mundial de Saúde, [s.l.]: Record. [s.d].

135

CUETO, Marcos (org.). Salud, Cultura y Sociedad - en América Latina: nuevas 

perspectivas históricas. Lima: lEP/Organización Panamericana de La Salud, 1996

BRUNO, Ernani da Silva. História e Tradições da Cidade de São Paulo. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 1954.

CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril. Cortiços e Epidemias na Corte Imperial São 

Paulo: Cia. Das Letras, 1996.

COSTA, Jurandir Freire. Ordem Médica e norma familiar. Política e instituições 

de saúde(1850-1930). Rio de Janeiro: Graal, 1982.

DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. A Dinâmica dos Nomes na Cidade de 

São Paulo 1554-1897. São Paulo: AnnaBlume, 1997.

ENGEL, Magali Gouveia. O corpo como objeto da história: elementos para um 

debate. In: MARTINS, Ismênia de Lima, MOTTA, Rodrigo Patto Sá, IOKOI, Zilda 

Gricoli (orgs.). História e Cidadania: XIX Simpósio Nacional de História - ANPUH. 

São Paulo: Humanitas Publicações/ FFLCH-USP, 1998. 2v. V. 1, p. 215-222.

CANGUILHEM, Georges. O Normal e o Patológico. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1990.

DEAN, Warren. A Industrialização de São Paulo. (1880 - 1945). Rio de Janeiro 

Bertrand, 1991.

FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1880-1924) 

São Paulo: Brasiliense, 1984.

CARRARA, S.. Entre cientistas e bruxos: ensaio sobre dilemas e perspectivas de 

análise antropológica da doença. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza et al. (org ), 

Saúde e doença: um olhar antropológico Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1994. p. 33 - 

46.

CUNHA, Maria Clementina Pereira. Cidadelas da ordem. São Paulo: Brasiliense, 

1990.

DONNANGELO, Maria Cecília F. Saúde e Sociedade. São Paulo: Duas Cidades 

1976.



136

. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1995.

. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1997.

. O Nascimento da Clínica Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998.

. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

. Casa Grande e Senzala. Brasília: UnB, 1963.

. Vida Social no Brasil nos Meados do Século XIX. Rio de Janeiro/Recife:

ArteNova /Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1977.

136

HARDMAN, Francisco Foot (org.) Morte e Progresso. Cultura Brasileira como 

Apagamento de Rastros. São Paulo: UNESP, 1998.

GERODETTI, João Emilio. Lembranças de São Paulo: a capital paulista nos 

cartões-postais e álbuns de lembranças. São Paulo: Studio Flash Produções 

Gráficas, 1999.

FREITAS, Marcos Cezar de (org ). História Social da Infância no Brasil. São 

Paulo: Cortez/USF, 1997.

FREIRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. Rio de Janeiro/São Paulo: José Olímpio,

1951. 2 v. V. 2.

FREITAS, Affonso A . de. Tradições e Reminiscências Paulistanas. São Paulo: 

Itatiaia/EDUSP, 1985.

GARCIA, Juan Cesar. Medicina e Sociedade: as correntes de pensamento no campo 

da Saúde. In: NUNES, Everardo Duarte (org.). Medicina Social. Aspectos 

históricos e teóricos. São Paulo: Global, 1983, p. 95-132.

GROSTEIN, Marta Dora. Expansão Urbana e Habitação da Classe Trabalhadora: da 

Vila Operária ao Lote Popular. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL INSTRUMENTOS 

DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA, set. 1993, São Paulo. Anais... São Paulo: 

FAUSP, 1993. (mimeo)

História da Sexualidade 1: A vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal, 

1997.

FOUCAULT, MicheL A arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1995.



137

. Sobre a História. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

HOCHMAN, Gilberto. A Era do Saneamento. São Paulo: Hucitec/Anpocs, 1998.

KOWARICK, Lúcio et al. Cidade: usos e abusos São Paulo: Brasiliense, 1978.

LAPLANTINE, F. Antropologia da Doença. São Paulo: Martins Fontes, 1986.

. Nunca fomos tão modernos. Rio de Janeiro: 34, 1993.

LATOUR, Bruno, WOOLGAR, S. Laboratory Life Londres: Sage, 1979.

LAURENTI, Ruy et al. Estatísticas de Saúde. São Paulo: EPU, 1985.

. História: Novas Abordagens. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988.

LE GOFF, Jacques. As Doenças têm História Lisboa: Terramar, 1985.

. A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 1990.

137

LE GOFF, Jacques, NORA, Pierre. História: Novos Problemas. Rio de Janeiro:

Francisco Alves. 1988.

KATZMAN, Martin T. São Paulo and Its Hinterland. In: Manchester - São Paulo.

Problems of paid Urban Growth. Califórnia: Stanford University Press, 1978.

KUHN, Thomas. The structure ofscientific revolutions. Chicago: The University of 

Chicago Press, 1970.

IYDA, Massako. Cem anos de Saúde Pública: a cidadania negada São Paulo: 

UNESP, 1994.

LATOUR Bruno. Science in Action: How to follow scientists ans engineers 

through society. Cambridge: Havard University Press, 1987.

HOBSBAWM, Eric. Mundos do Trabalho. Novos Estudos sobre a História

Operária Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

IMHOF, Arthur E. A mortalidade europeia do Século XVIII ao XX: Resultados e 

problemas. In: MARCÍLIO, Maria Luíza (org.). População e Sociedade: Evolução 

das sociedades pré-industriais. Petrópolis: Vozes, 1984. p. 247-264.

HENRY, Louis. Técnicas de Análise em Demografia Histórica. Curitiba: 

Universidade Federal do Paraná, 1977.



138

LOBATO, Monteiro. Cidades Mortas. São Paulo: Brasiliense,1996.

. (org). Demografia Histórica. São Paulo: Novos Umbrais, 1977.

. História Social da Criança Abandonada São Paulo: Hucitec, 1998

Médicos,

46, 1973.

138

LOPES, Eliane Cristina. O Revelador do Pecado. Os Filhos Ilegítimos na São 

Paulo do Século XVIII São Paulo: AnnaLume/Fapesp, 1998.

MACHADO, Roberto. Ciência e Saber. A trajetória da Arqueologia de Foucault 

Rio de Janeiro: Graal, 1982 .

LESER, Willian. Relacionamento de Certas Características com a Mortalidade 

Infantil no Município de São Paulo de 1950 a 1970. Problemas Brasileiros São 

Paulo. 6 (1): 17-30, set. 1972.

MARCILIO, Maria Luiza. A Cidade de São Paulo. Povoamento e População - 

1750-1850. Com base nos registros paroquiais e nos recenseamentos antigos. São 

Paulo: Pioneira/EDUSP,1974.

MÉNDEZ, Emílio Garcia. Infância e Cidadania na América Latina. São Paulo:

Hucitec/lnstituto Airton Sena, 1998.

. População e Sociedade - Evolução das sociedades pré-industriais Rio 

de Janeiro: Vozes, 1984.

LEMOS, Carlos A C. A República ensina a morar (melhor) São Paulo: Hucitec, 

1999.

MARQUES, Maria Cristina da Costa. A Mortalidade Infantil na Colonização do 

Norte Novo do Paraná: O caso de Maringá. São Paulo. Tese (Mestrado), 

FFLCH/USP, 1994. (mimeo)

MARQUES, Vera Regina Beltrão. A Medicalização da Raça.

Educadores e discurso eugênico. Campinas: Unicamp, 1994.

MASCARENHAS, Rodolfo dos Santos. A História da Saúde Pública no Estado de 

São Paulo. Revista de Saúde Pública. São Paulo, 7: 433-

LOUREIRO, Amilcar Bruno Soares, CAMPOS, Silvia Horst. Guia para Elaboração e 

Apresentação de Trabalhos Científicos: Monografias, relatórios e demais 

trabalhos acadêmicos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999.



139

MILLET, Sérgio. Roteiro do Café e outros ensaios. São Paulo: Hucitec, 1982.

. O desafio do conhecimento. São Paulo: Hucitec/ABRASCO, 1992.

NOSSO SÉCULO. São Paulo: Abril Cultural. 1980. 5 Vol.

1'9

(org.) Velhos e Novos Males da Saúde Pública no Brasil: A evolução do 

país e de suas Doenças. São Paulo: Hucitec/Nupens/LJSP, 1995.

MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. Mulheres e Menores no trabalho

Industrial. Os fatores sexo e idade na dinâmica do capital. Petrópolis: Vozes, 1982.

MORSE, R.M. Formação Histórica de São Paulo: de comunidade à Metrópole.

São Paulo: Difel, 1970.

MOURA, Francisco José Coelho de. Do aleitamento natural, artificial e misto em 

geral e particularmente do mercenário em relação às condições em que ele se 

acha no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tese, Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro,1974. (mimeo).

MESGRAVIS, Laima. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. (1599? - 

1884): Contribuição ao Estudo da Assistência Social no Brasil). São Paulo. Tese 

(doutorado), FFLCH/USP, 1972. (mimeo).

NOGUEIRA, Inês Maria. Assistência Pré-Natal. Prática de Saúde a Serviço da 

Vida. São Paulo: Hucitec, 1994.

PAULA, Sérgio Goes de. Morrendo à toa. Causas da Mortalidade no Brasil. São 

Paulo: Ática, 1991.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Saúde e Sociedade. São Paulo: Duas Cidades, 

1976.

MONTEIRO, Carlos Augusto. Saúde e Nutrição das Crianças de São Paulo: 

diagnóstico, contrastes sociais e tendências São Paulo: HUCITEC/EDUSP, 

1988.

. Trabalho Feminino e Condição Social do Menor em São Paulo (1890- 

1920). São Paulo: CEDHAL/USP, 1988.

PASQUA, Suzana Podkolinki. Mortalidade e População no Processo de 

Urbanização da Cidade de São Paulo. (1890 - 1920) - O Caso do Brás. São 

Paulo. Tese (mestrado), FFLCH/USP, 1998



140

140

PORTOCARRERO, Vera. (org.). Filosofia, História e Sociologia das Ciências .

Abordagens Contemporâneas. Rio de Janeiro : Fiocruz , 1994.

REIS, João José. A Morte é uma Festa. Ritos Fúnebres e Revolta Popular do 

Brasil do século XIX. São Paulo: Cia, das Letras, 1991.

. Habitação Popular no Brasil: 1880-1920. Cadernos de Pesquisa do LAP - 

FAU/USP São Paulo, 2, set.-out.1994.

PICCINI, Andrea. Cortiços na Cidade Conceito e Preconceito na Reestruturação 

do Centro Urbano de São Paulo São Paulo: AnnaBlume, 1999.

REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao Estudo da Evolução Urbana do 

Brasil: (1500-1720). São Paulo. Tese (Livre-Docência), FAU/USP, 1964.

PERISSINOTTO, Renato M. Classes Dominantes e Hegemonia na República 

Velha Campinas: UNICAMP, 1994.

RIBEIRO, Márcia Moisés. A ciência dos Trópicos. A arte médica no Brasil do 

Século XVIII. São Paulo: Hucitec, 1997.

RIZZINI, Irene. Deserdados da Sociedade Os “Meninos de Rua” da América 

Latina. Rio de Janeiro: USU Universitária Santa Úrsula, 1995.

SANDES, Noé Freire. Saúde e Identidade Nacional. (1930 - 1960). Brasília Tese 

(mestrado), UNB, 1989.

ROMERO, Mariza. Do Bom Cidadão. As normas médicas em São Paulo. 1889-

1930 Tese (mestrado). São Paulo: FFLCH/USP, 1995.

RAGO, Margareth. Do Cabaré ao Lar. A utopia da cidade disciplinar. Brasil 1890-

1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

RIBEIRO, Maria Alice Rosa. História sem fim... inventário da Saúde Pública São 

Paulo: UNESP, 1993.

ROSEN, George. Uma História da Saúde Pública. São Paulo: Hucitec/Unesp, 

1994.

PRIORE, Mary Del (org.). História da Criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 

1992.

. Algumas experiências urbanísticas no início da República: 1890-1920

Cadernos de Pesquisa do LAP - FAU/USP. São Paulo, 1, jul.-ago. 1994



141

. História da Medicina no Brasil: do século XVI ao século XIX. São

Paulo: Brasiliense, 1947. 2 v

SOBRINHO, Alves Motta. A civilização do Café São Paulo: Brasiliense, 1978.

141

SÃO PAULO (MUNICÍPIO). Secretaria Municipal de Saúde. Mortalidade Infantil 

no Município de São Paulo (boletim PRO-AIM 03/1993). Disponível na Internet. 

http://www.prodam.sp.gov.br/sms/estatis/proaim/txbol0393.htm. 28 jun. 2001.

SÃO PAULO (ESTADO). Arquivo do Estado. Memória Urbana: a grande São 

Paulo até 1940. São Paulo: Imprensa Oficial, 2001.2v.

SEBE, José Carlos e BERTOLLI FILHO, Cláudio. História da Social da Saúde: 

Opinião pública versus poder, a Campanha da Vacina - 1904. Estudos Cedhal, São 

Paulo, (5), 1990.

 O espetáculo das raças.- cientistas, instituições e questão racial no 

Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

SEVCENKO, Nicolau. Orfeu, Extático na Metrópole. São Paulo: Sociedade e 

Cultura nos frementes anos 20. São Paulo: Cia. das Letras, 1992.

SILVA, Janice Theodoro da. São Paulo 1554-1880. Discurso Ideológico e 

organização espacial São Paulo: Moderna, 1984.

SILVA, Maria Odila da. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São 

Paulo: Brasiliense, 1995.

SINGER, Paul Campos, et al. Prevenir e curar: o controle social dos serviços de 

saúde. Rio de Janeiro: Forense, 1978.

SANTOS, Luiz A. de Castro. Pensamento Sanitarista na Primeira República. Dados.

Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, 28 (2): 193-210, 1985.

SÃO PAULO (MUNICÍPIO).

Paulo.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Os Guardiões da nossa História Oficial. São Paulo: 

IDESP, 1989.

Secretaria de Higiene e Saúde da Cidade de São 

História e Memórias Documento comemorativo de quadragésimo 

aniversário. São Paulo, 1985.

SANTOS FILHO, Licurgo de Castro. História Geral da Medicina Brasileira. São 

Paulo: HUCITEC/EDUSP, 1991. 2 v.

http://www.prodam.sp.gov.br/sms/estatis/proaim/txbol0393.htm


142

SONTAG, Susan. A Doença como Metáfora. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1984.

VOVELLE, Michel, Ideologia e mentalidades. São Paulo: Brasiliense, 1987.

142

. Famílias Abandonadas: Assistência à criança de camadas populares no Rio 

de Janeiro e em Salvador - séculos XVIII e XIX. Campinas: Papirus, 1999.

STEPAN, Nancy. Génese e Evolução da Ciência Brasileira. Oswaldo Cruz e a 

Política de Investigação Científica e Médica. 1890-1920. Rio de Janeiro: 

Artenova, 1976.

TELAROLI JÚNIOR, Rodolpho. Poder e Saúde. As Epidemias e a formação dos 

Serviços de Saúde Pública em São Paulo. São Paulo: UNESP, 1996.

TOLEDO, Benedito de Lima. São Paulo: três cidades em um século. São Paulo: 

Duas Cidades, 1983.

TRINDADE, Judite Maria Barbosa. O abandono de crianças ou a negação do óbvio.

Revista Brasileira de História. São Paulo. 19 (37): 35-58, 1999.

TRUZZI, Oswaldo. De Mascates a Doutores: sírios e libaneses em São Paulo 

São Paulo: FAPESP, 1991.

VENÂNCIO, Renato Pinto. Infância sem Destino: o Abandono de Crianças no 

Rio de Janeiro do século XVIII. São Paulo. Tese (mestrado), FFLCH/USP, 1988.

SPOSATI, Aldaíza de O. (org.) A Secretaria de Higiene e Saúde da Cidade de São

Paulo - História e Memória. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura/DPH, 1985.

. Mortalidade Infantil: Uma questão de Saúde Pública. São Paulo: 

Moderna, 1997.

VASCONCELOS, Maria da Penha C. (org ). Memórias de Saúde Pública. A 

fotografia como testemunha. Rio de Janeiro: Hucitec/Abrasco, 1995.

VILLAÇA, Flávio. A estrutura territorial da Metrópole sul-brasileira. São Paulo: 

FFLCH/USP,1978.

TASCHNER, Suzana Pasternak, MAUTNER, Ivone. Habitação da Pobreza: 
alternativas de moradia popular em São Paulo. São Paulo: FAU/USP, 1982.

SOUZA, Maria Lucia de Barros Mott. Parto. Parteiras e Parturientes. Mme - 

Durocher e sua Época. São Paulo. Tese (doutorado): FFLCH/USP. 1998.



143

143

WOOD, C.H., CARVALHO, J.A .M.. A demografia da Desigualdade no Brasil. Rio 

de Janeiro: IPEA, 1994.

WADSWORTH, James E. Moncorvo Filho e o problema da infância: modelos 

institucionais e ideológicos da assistência à infância no Brasil. Revista Brasileira 

de História São Paulo. 19 (37): 103-124. 1999.



I

16

2 1
1

1

10

12

Total
43

3 25

4043

(B)/(A)

[%]

1909-1911
2

(C)/(B) 
[%]

Obito geral 
(A)

Óbitos de 
crianças de até 

2 anos 
(B)
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(C)

1899-1901
1

TABELA 1
Principais causas de óbito no grupo etário de até 28 dias no Distrito Urbano da Sé 

Causas de óbito________________
I -Moléstias Gerais_______________
II - Moléstias do sistema nervoso e
dos órgãos dos sentidos___________
III - Moléstias do aparelho circulatório
IV - Moléstias do aparelho respiratório
(não tuberculosas)_______________
V - Moléstias do aparelho digestivo
VII - Estado puerperal_____________
X - Vicios de conformação_________
XI - Infância_____________________
XIV - Moléstias mal definidas_______
Total__________________________ ________________________________________________________

Fonte: Livros para Registro de óbito - "C" do 1 °. Cartório de Registro Civil da Sé (1 °. CRCSé) 1892 a 1921. São Paulo. 
* Sem natimortos
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1908
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1916
1917
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1919
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1921
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57.609
58.621
60.000
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71.000
72.210
73.000
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78.240
79.462
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844
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829
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w
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_3
_3
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3
1

2
1

_ i
__i
__i

11
5 

203

3
1

26
2

_2_2
______________________________________ 32____________________________________________  

Fonte: Livros para Registro de óbito -"C" do 1o. Cartório de Registro Civil da Sé (1°. CRCSé) 1892 a 1921. São Paulo. 
* Sem natimortos

TABELA 2
Principais causas de óbito no grupo etário de 29 dias a 1 ano no Distrito Urbano da Sé (*) 

1892-1895 
12

20_2
23

1896-1898
11

_5_2_2_222_2
29

_2_2
36

1909-1911
7

15
8

__2
_ 1
52
4

102

44
79

I - Moléstias Gerais________________
II - Moléstias do sistema nervoso e dos
órgãos dos sentidos_______________
III - Moléstias do aparelho circulatório
IV - Moléstias do aparelho respiratório
(não tuberculosas)________________
V - Moléstias do aparelho digestivo
VI - Moléstias do aparelho genito-
urinário e seus anexos_____________
VII - Estado puerperal______________
X - Vícios de conformação__________
XI - Infância______________________
XIV - Moléstias mal definidas________
TOTAL

45,0
50,5
53,1
45,4
40,9
45,7
48,2
49,0
49,1
51,4
46,2
47,9

39,99
32,4
43,5
43,5
37,9

38,5
36,3~
36,0
40,1
35,7
38,0
41,7
44,4
42,7
43,2
59,3
34,6
45,8
41.5
47,2
39.8
36,8

371_________
427_________
347
377_________
381 ________
490 ________
463 '
647 !_ ______
574* _____
592^
491 _____
581 * _____
480* 
475 * _____
413 ’ 
517* ______

_______________________________________________ 429 ’ _____  
CARNEIRO, Raul. A mortalidade infantil Rio de Janeiro [s n ), 1933 p 8-11. 
(Elaborada a partir dos dados apresentados na “Conferencia Nacional de Proteção á Infancia", Rio de Janeiro, 1933

TABELA 3
Mortalidade em Curitiba por gastroenterite em crianças de até 2 anos (1901-1921)

População 
Total



II

Natimortos

Total*Ignorado5-19 anos1-4 anosNatimortosAno

Nascidos 
vivos

(B)/(A) 
[%]

20-49 
anos

Obito 
0-2 anos 

(A)

Óbito 
0-2 anos 

(Ap. Digestivo) 
(B)

Origem 
Itália 
Brasil 
Síria 
Portugal 
Espanha 
França 
Alemanha 
Outros 
Total

1899
66

__ 19
_2
36

___ 5
3
3
7

141

4.576
6 935
4.558
5.516
4.288
4.048
4.740
4.384
4.699
3.852
4.817

1900
73
27
11
31

__ 10
7

3
162

54
72
48
61
70

305

1901
60
33
26
21

___ 4
___ 3

_3
___ 3

153

821
1.304

994
1.160

877
905

1.066
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857
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22
46
19
35
36
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46
36
22

___ 5
___ 2

_1
6

236

1910
117
42
36
24

2

4
13
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1911
108

53
54
32

7

4
11

269

183 
181 
252 
351 
270 
297 
568 
539 
403 
271 
322

1919
68
59
83
33
7
1

6
257

1920
53
46
65
23
10
1

Mais que 
50 anos 
_____ 25
______ 31
______ 20 
______ 52 
______ 67 

195

6
204

1.312
2.171
1.116 
2.004 
1.134
1.129
2.329
2.251
2 337 
2.473 
2.315

68 
81 
77 
27
11

2 
_2 
_4 
272

731
406
390
249

61
19
17
59

1932

7
14
10

1
3

35

83 
282 
169 

61 
256
269 
290 
326 
346 
291
280

164
254
165
240 

_263 
1086

22,3
13,9
25,4
30,3
30,8
32,8
53,3
57,5
42,2
31,6
35,3

1892-1895 
1896-1898 
1899-1901 
1909-1911 
1919-1921 
Total
Fonte: Livro "C“- Registro de Óbito do T Cartório de Registro Civil da Sé. (T CRCSé) - 1892 á 1921. São Paulo.

TABELA 5 
Nascimentos por Origem do Pai no distrito da Sé -1899 a 1921

' ' ' ’ T [%] dos
1921[Total Nascimentos 

37,84 
21,01 
20,19 
12,89 
3,16 
0,98 
0.88, 
3.05

_______________________________________________ 100,00 
Fonte. Livros "A" de Registros de Nascimentos do 1,° Cartório de Registro Civil da Sé, São Paulo (1 .“CRCSei

13
27
14
32
26

112

Tabela 6
Óbitos por Faixa Etária no distrito Urbano da Sé -1892-1921 

0-1 ano

11
18
12
12
18
71

32
46
42
47
43

210

1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
Fonte: Estatística Demográfica Sanitária de Salvador Apud BRITO, Ezequiel. As gottas de leite como elemento de combate à 
mortalidade infantil. Revista Medica de S. Paulo, São Paulo, XI (15): 318-321, 1908. p. 320-321.
(Pop. calculada 265 mil habitantes). Coeficiente da mortalidade infantil nos 11 anos - 20, 5%.

Média dos coeficientes nos 11 anos - 19,6.
Coeficiente da mortalidade geral das crianças - moléstias/digestivo- 34,6%.

TABELA 4
Mortalidade em Salvador por gastroenterite em crianças de até 2 anos (1896 a 1906) 

Óbito geralI



III

1892 1893 1894 1897 1898 1899 1900 1901 1909 1910 1911 1919 1920 1921 Total
3 17 18 26 25 14 18 12 12 9 31 24 24 23 27 12 295 27,16
1 5 4 2 8 7 6 7 9 5 5 74 2 3 1 76 7,00

2 2 4 5 3 4 6 5 11 5 3 5 1 2 58 5,34
Desconhecida 1 2 2 9 3 3 4 5 12 7 14 62 5,71

1 6 5 11 5 5 2 5 5 1 2 3 51 4,70
2 3 62 2 6 6 5 3 2 1 2 2 1 1 44 4,05

São Bento 6 1 4 3 3 5 3 1 3 54 2 4 44 4,05
João Alfredo 1 1 52 11 6 2 1 1 6 36 3,31
do Carmo 1 1 2 6 54 1 11 31 2,85
15 de Novembro 1 3 1 4 6 7 2 2 2 1 1 30 2,76
São Nicolau 2 1 3 3 1 2 2 1 4 19 1,75
Direita 21 1 2 1 2 21 4 1 1 18 1,66

5 3 5 1 1 2 17 1,57
1 3 1 6 2 1 1 1 16 1,47

José Bonifácio 4 2 14 4 15 1,38

1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 15 1,38

1 2 3 1 4 3 14 1,29

5 4 3 2 1,2914
das Flores 13 13 1,20

1 2 9 12 1,10
1 2 1 1 1 3 12 1,101 2

D. Ma. Benedicta 1 31 1 1 2 1 1 11 1,01
do Rosário 2 2 4 1 2 11 1,01
do Commercio 1 3 2 1 1 1 1 10 0,92

2 10 0,922 1 2 1 2

1 10 0,923 1 4 1
Outros 5 5 5 8 12 20 11 15 28 140 12,894 2 7 7 9 2

1086(100,0074 53 71 80 67 93 72 83 1129 35 44 71 85 85 52

Anhangabahú
General Carneiro

TABELA 7
Óbitos por Endereços no Distrito Urbano da Sé (1892-1921) 

1895 1896

Largo de São 
Francisco 
São João

Ladeira da 
Constituição 
Santa Thereza

Total_________________________________________________________________________ ____________________
Fonte: Livros para Registros de Obito - "C"do 1 ° Cartório de Registro Civil da Sé (1CRCSé) 1892 a 1921. São Paulo. 
Obs. Do total devem ser excluídos os natimortos.

Travessa do
Mercado
Benjamim
Consta nt
Exterior

Ladeira Porto
Geral______
Boa Vista

Rua________
25 de Março

Florêncio de
Abreu______
Libero Badaró



IV

Mulheres Desconhecido Total

1

1

1
__ 58
__ 58

611
56,26

_5 
W 
22 
40 
43 
58 
33 
30 
30 
37 
46 
36 
52 
44

__ 3
0,28

___ 9
__ 35
__ 44
__ 71
__ 85
__ 85
__ 74
__ 52
__ 53
__ 71
__ 80
__ 67
__ 93
__ 72
__ 83

112
1086

100,0

TABELA 8
Óbitos por sexo no Distrito Urbano da Sé (1892-1921) 

HomensANO
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1909
1910
1911
1919
1920
1921 

Total 
[%]

___ 4
16 

__ 22 
__ 31

42 
__ 27 
__ 41 
__ 22 
__ 22 
__ 34 
__ 34 
__ 30

41
27

__ 25 
__ 54 

472
43,46______________________

Fonte: Livros para Registros de Obito - "C”do 1Cartório de Registro Civil da Sé (1,° CRCSé) 1892 a 1921. São Paulo. 
Obs. Do total devem ser excluídos os natimortos.



V

Autointoxicação intestinalAbcesso pulmonar

Acesso intestinal
Coma diabético

infecçãoComo susjoercholesta

complicada deComoção CerebralAephacti aguda*

deComoção Cerebral hemorrágicaconsecutivaAfecção Cerebral

deComoção Cerebral traumáticaconsecutivaAfogamento

lesão Compressão toráxica-abdominalAlcoolismo e

consecutiva

Arteriosclerose cardio renal

infantil decurso do

Astenia cardiovascular com urunica

acidente

no

Tabela 9 
Causas de óbitos no Distrito Urbano da Sé, nos Livros "C"de Registros de 

Óbito do 1o. Cartório de Registro Civil da Sé

Atrepsia
Atrepsia pulmonar

Alcoolismo agudo

Alcoolismo crónico
Amiglodite
Amphorragia

Anasasace?* (anaerose?)

Augio colite

Ausência profunda depois do parto

Arteriosclerose generalizada
Arteriosclerose paralisada
Asfixia intrapartina

Asfixia por Enforcamento
Asfixia por submersão

Asfixia por suspensão
Asfixia(aspiração de botão de camisa) cardiopatia congénita

Astenia cardiaca
Astenia cardiovascular

Astenia Schorage
Astenia/ esclerose

Atelectasia? Pulmonar
Athenose artica

Angina diftérica

Angina Diphterica e escarlatina

Angina pectori

Apendicite

Apendicite superaguda

Apoplexia cerebral

Apoplexia pulmonar
Arteriosclerose

Arteriosclerose cardíaca

Anemia

Aneurisma da aorta

Colapso cardíaco
Colapso cardíaco 

___________________________ plurigico________________________  
Fonte: Livros "C"de Registros de Obíto do 1°. Cartório de Registro Civil da Sé

Acesso pernicioso

Acesso único pernicioso

Cachexia cancerosa 
Cachexia carcinomatosa 

Cachexia cardíaca 
Cachexia hypermica 

Cachexia palludoza 

Cachexia senil 
Cancro na língua 

Cancro uterino 
Carcinoma
Carcinoma do coração 
Carcinoma do estômago 

Carcinoma do fígado 

Cardiopatia

Catarro gástrico com atrepsia

Catarro sufocante

Ch. Hyp. Do Fígado 
chimos e atropilar de fígado 
Choque elétrico fulminante 

Choque traumático 

Cirrose atrophica 

Cirrose hepática
Cirrose hypertrophica do fígado Endocardite 

sincopai _
Endocardite crónica

? PurulentaEndocardite reumastimal

Compressão umbilical
Congestão Cerebral
Congestão Cerebral traumática

Congestão pulmonar 

aConsumipção

Colapso cardíaco consequente de 
infecção gastrointestinal____________
Cólica infantil

Convulsão
Coqueluche

Debilidade congénita

Debilidade orgânica

Dentição

Dentição e meningite

Derramamento cerebral

Derrame cerebral
Desconhecida

Desenvolvimento orgânico
Diabetes

Diarréia

Disenteria/ colite
Eclampsia

Eclâmpsia infantil

Eclâmpsia
sarampão
Eclâmpsia puerperal
Edema agudo do pulmão

Elmintiase

Embolia Cerebral

Diarréia infecciosa
Diathese corcoveana
Diathese tuberculosa

Difteria fetal
Disenteria

Endocardite

Endocardite / nefrite 
asséptica/

Broncopneumonia

Broncopneumonia catarral
Broncopneumonia com
intestinal_______
Broncopneumonia
paludismo______
Broncopneumonia
convulsão______
Broncopneumonia
coqueluche*_____
Broncopneumonia dupla
orgânica do coração_____
Bronquite
Bronquite aguda

Bronquite asthemalica
Bronquite capilar

Bronquite capilar
sarampão________
Bronquite capilar e coqueluche

Bronquite crónica

Bronquite dupla

Bronquite preamente

Cachexia



VI

Enterite grave fraquezaconsecutiva a

Enterite infantil Feto morto

Gastroenterite complicada Intoxicação pallustre

Gastroenterite crónica
e

Febre autotoxinas

Febre bilicosa

Inviabilidade

Complicada

luiserção? Ou inanição organica

por

Forma meningoHeredo syphilisde

Enterocolite

Enterocolite aguda

Febre verminga 

pôr Febres autotoxinas

febre perniciosa
Febre puerperal
Febre renitente
Febre renitente bilicosa shiphilica

Febre renitente clássica?
Febre renitente pallustre e reumatismo Hemorragia traumática

Febre renitente palustre
Febre thypho
Febre Thypho pallustre

Febre Thyphoide paludeza
Febre tifoide

Enterocolite aguda/ stoptearco

Enteronopsi?
Envenenamento por ácido carbólico /Fraqueza congestão 
suicidio_______________ _______
Envenenamento pôr acido phenico
Envenenamento por arsénico

Epittesma Uterina

Esderose cardiorenal
Esmagamento/desastre
Esnoptise de natureza Tuberculosa

Espasmo da glotte consequente a Gastroenterite aguda 
laringite_____
Estasia Ustica

Exogenia aguda

Febre amarela Gastroenterite
__consecutivas

Gastrointestinal
__ aguda,convulsão/ingestão de melancia_________________

Gephite supurada e intoxicação porlnvaginação intestinal
__ alimentos_________

Glauxcando-nephrite

Gramilia
Gramilia

por Gripe

Hidrocefalia congénita
Hydropsia

Hemorrhagia cerebral
Hemorrhagia cerebral traumatica

Hepatite

Hepatite Aguda
Hepatite crónica

Fratura do crâneo
Fratura esposta do crâneo

Gangrena do conducto direito
Gangrena senil das extermidades

Gastro entero colite
Gastroenterite

Hastenia cardiaca
Hemincefalia /defeito do crânio e dojLaringite e bronquite aguda 
cérebro___________________
Hemoptisia fulminante
Hemorragia depois do parto
Hemorragia do cordão umbilical

Hemorragia intensa

Hemorragia pulmonar

ferimento do crânio por arma de fogo 
Ferimento penetrante
Ferimento por arma de fogo
feto - inviabilidade

Forno faringo

Fractura da costelles e hemorragia Infecção gripal, fome, gastroenterite 
interna (desastre)________________
Fraqueza congénita

Fraqueza congénita/ parto prematuro

Ictericia dos recém-nascidos 
Ictericia infecciosa

Impaludismo agudo
Inanição

Feto (antes do tempo) por asfixia lenta Inanição
_______________________________congénita

Inanição por hipogalastina materna

Infecção gastrointestinal

Intoxicação por óxido de carbono 

convulsõeslntra enterite/nasceu vivo/1/2h após 
_________ morreu__________________________

Intra Uterina

Ictericia

Icterícia de enterocolite

Infecção intestinal

Infecção intestinal/meningite
Infecção malárica

Infecção puerperal 
Insuficiência cardiaca

Insuficiência congénita 
Insuficiência da aorta 

Insuficiência gestativa 
Insuficiência mitral 

Insuficiência supra renal

Marasmo pastionate?
Marasmo senil

Inviabilidade / nasceu morta
Inviabilidade evangélica
Itactronia? pulmonar

Febre bilicosa grave

Febre enterite palustre
Febre gástrica

Febre gástrica 
pneumonia Tiphica 
Febre gastro enterite
Febre palustre

Febre tifoide 
encephalica 
Febre typhica
Febre typhoide e meningite

Fonte: Livros "Cde Registros de Obito do 1o. Cartório de Registro Civil da Sé,

Laringo-tráqueo bronquite

Lepra
Lesão aórtica vascular

Lesão Cardíaca

Lesão Cardíaca congénita

Lesão cardio renal
Lesão cardiosuccal_________
Lesão cardiovascular

Lesão no cérebro

Lesão organica do coração

Lymphostismo complicado 
perturbação gastro-intestinal 
Marasmo

Endocardite rheumatica
Enfraquecimento congénito 
nascimento prematuro_______
Enterite___________________
Enterite aguda
Enterite convulsimia eclâmpsia
Enterite crónica



VII

Nefrite gravidica Pneunomia lobem

Polinevrite

Poucos minutos de vida ?

Raquitismo

Paralisia cerebral
Parametrite infecciosa

hemorragia Parentrite puerperal

Sem assistência médicaMesentheria

Metastase Sarcomatose Senilidade

Morreu ao nascer

Morreu por ter nascido fora do tempo

Sífilis hereditáriahs depois

Piã tórax

Pimphigers Puríginoso consecutiva a

Myelite crónica Pleuripneumonia consecutiva a

Myelitte difusa\ paraplexia Pleuris suppurada decorrente de

PleuropneumoníaNasceu morto

Tétano do recem nascido
Tipho Malaria

Trombose cerebraldas Pneumonia consecutiva a sarampãoSeparadomorto

Tuberculose

consecutivaNascimento prematuro

Nefrite

Meningite

Meningite aguda

Meningite cerebral
Meningite complicada de infecçãõjParalisia cardíaca 
Gastro intestinal

Nefrite aguda

Nefrite albuminosa

Nefrite crónica
Nefrite farinclymatosa
Fonte: Livros "C"de Registros de Obito do 1o. Cartório de Registro Civil da Sé.

Misoi-ppejalojico

Moléstia cardíaca

Marasmo Simi?
Meningismo consequência de infecção Nefrite intestinal 
intestinal

Pericardite plena pneumonia

Peritonite aguda
Peritonite apendicular

PeritoniteThraumatica/ferimento 
intestino/arma de fogo

do Phyco cyotista ?

Nefrite parinchymatoso
Nefro ferimento ? Post partum

Obstrução intestinal

Pleuropneumonía com derrame
Pleuropneumonía dupla infecciosa 

pluripneumonia

Pemphigo

Pericardite

Pneumonia
Pneumonia cerebral

Tuberculose generalizada 
a Tuberculose pulmonar

Queimadura, febre e septicemia

Queimaduras

Sarampão

Sarampo
Sarampo/ meningite

Senilidade/ colapso cardíaco
Septicemia

Septicemia puerperal
Sífilis congenital

Tuberculose pulmonar e laríngica

Tumor maligno do intestino

Uremia
Vasda (varíola?)

morreu poucas
nascimento_____
morta por ferimento de arma de fogo

Morte natural

Meningite consecutiva a sarampão
Meningite Tuberculosa
Meningo-encefalia por 
cerebral

Nasceu morto / inviabilidade

Nasceu morto / sífilis paterna 

nasceu morto em estado de 
putrefação___________________ ___
Nasceu morto parto prematuro

Nasceu morto por asphixia intra- 
uterina 
Nasceu t 
membranas
Nasceu morto/ perídistacia fetal

Nasceu vivo e durou uma hora

Síncope Cardíaca
Síncope Cardíaca 
ataque histérico 
Síncope Cardíaca 
bronquite capilar 
Síncope Cardíaca 
diabetes_________
Síncope Cardíaca por evolução de 
gripe___________________________
sufocação catarral
Tetania

Tétano

Pneumonia direta
Pneumonia dupla
Pneumonia dupla
influenza_________
Pneumonia pulmonar phmatose

Pneumonia syphilica

Pneumonia tifoide
Pneumonia tiphica

Pneumonite



VIII

ANEXO I

Figura I. O Comércio da Sé
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Fonte: Nosso Século 1900-1910

ÍSÍÍ
<

222KK3S22223w

: .

f 
t i

IS5I
VíJ

Wa?«W^> :k 
ía$ - '<_>-* ^esíaS

«»<« «xaa Á
^«ò&t •3^.<y. . s^^.. >x»x «44o»£# "

..... w Js&tèfò, ., 
I

X

w

■
.r' 'x^'~"''' "' ■"

|

., , .,. J '' H»;-! '-: ^
: .% 'iti-■Xs>t:?W x'^ií<?U f ML ? j b^>..-> <>4 *

< ft.oo, .>HX ><«*»“<• * ' ^ «»«

, * J"X. .ix.. ' í i <«ite<x*p>AÁ I
l| •>’«<>

A

& I
^V- mFWMlAS V 
&»i4s h^mím-.V» J 
^., PAOLG.

À^£&5£v3££££^£Ô£x<£>X^^

■I

I . wésw^s & $&

II

&«&íA '
■Wfô *á«awám$:
^rá-wt-

« |«m^a A^ásÀa,

Á.‘waaavwa-aaa-aaasw.a a... . v.wawzz^^aava-a , s.>,_

í£ '*** #*<***x
.& ...<^t< «^^Wc^by^OídR *6*%**|L 

WWnw ' - ' " .:...- ^.-í -■Ii * - I
Í ,íSe^4w*JW^,C í’fe^ |

'' .:

? «wr
; shs.

WW^ I . ;

som»

Rua U^íta NT ã5J
 

a. 
2$ &»áft

®$?WfôS. »
4&S WWràí’ ,,. fe«s 

^^XwX-^OOSOOOWC»»

r^ 
t ?í: ' C 
íp^O' .,<v „ z
■j Rfauf ^teWÉI 
| 
|KW

X.

: S^S^WfcO V
Rw» IMreiiW

n
' ifá i **

V I '

|!

IIiL ■^mrmrM '^Cw^

' W /
"wwtt ws» :

......... „_...„^S^xáw^^^^&saS!K5RSS5^

Í?A Çt&ÂW &ÍÍ » .F'AV c» 
Ráa$8 feSjwsÁWí^

5J$$3iíí22$^Síííí^-1í :Ví^f ̂ TTfV^AVVV;X<

Á v : I

KjO
wem* %A wtm- wL

í >Fw< 1
V nis<*í 

? '»^»nai <Í 
: «ÍÍWSKSSWSX^ 
? ÁSA:: ■: 

■Á:":.'" “
p Fwa« ^pem wt ««, ®

as 
v«É«§Z
   „,.._

1

É&XÓ* •
- ;
£Á 3
* 2í
IO

S. PABft^l
Á : '|
T Si^^W-iTOiri-YV-- -v.- ...-.x.-.-.v.

i:
AW^^'WWx< 

F®rw«r-Iéíi ^mt>,

< ^1
r^y f;í|!

11
bi

W
wi-z^,:.íífS:.:.;.:.>:4f:
rS^FAUL« '■ •

4
II
B > ' ■■■»: W?6í« 

v 2 ..1
1 íS [iíl-5. -

* fc



IX

ANEXO II

FIGURA 11.1 Caderneta de Ama de Leite -1914

Fonte: MONCORVO FILHO. Higiene Infantil, op. cit. p.174-7

A figura 11.1 traz a capa de Caderneta de Ama de Leite usada no

Serviço do "Dispensário Moncorvo. Nela, vê-se o retrato e a impressão digital da

nutriz. Esta caderneta, como um todo, é composta de mais três páginas, conforme

demonstram as figuras II.2 a II.4

« iMiitwii 1 bbttsi fei ísasí
Mm '<» *» *•*** ti

~ 23 Aj» a—........... ..

: Amn» «I» X-cnlto ■::

«awágtesaag CMUtraw* a» À»» (>) ^ssaasg- 
^a^n.., ....

. íFi«< ... ' ’
iCsp») &r as* at tem ussô4» «aSemçB á* * Duptasaríp .

na ^uà! se vi o retrate e a íaifrmío djjftnl >á» awrw.



X

(1) Esta caderneta é de propriedade exclusiva da ama 
(2) Assignatura da ama.

FIGURA II.2
Serviço de Exame e Attestação de Amas de Leite (1.a página)



XI

Certificado (2a.página)FIGURA 11.3

CERTIFICADO

de nacionalidade de cór

.^,..mjfíeees.' foi reconhecida apta para

servir como ama de leite.

Seu filho qwtòaut «í * vwo o« nwrto * q«McqMr outra» Í!tf»rm*ç4*4

Este certificado, que ê passado ^raiufiamente, sá tem

valor na data da expedição.

............ de i<}.

¥JST(h— Ô Birtctw - Foutater «te tatittte t

Ô Chefe dq Serviço;—

Serviço de Amos de Lede do fAspensarh MançoAx> .......ZS

annos de edade,

e com leite de

Certifico que, havendo &tdo por mim examinada no |

Ria de.. Janeiro, ...... .........de

Notas:

, dè............... y.,..



XII

FIGURA 11.4. Conselhos úteis às amas de leite (3.a página)

CôWhos ateis ís amas áe leite

»?4 n

« O aspecto physíco da cresnça, seu peso e ssa altura, 
sãoexceUentes meios para se reconhecer a sua robustez.»

i*. O haftho diário é wa necessidade.
2*. São ífitâto ateis os passeios diários ao arlivre.
3*» A alímentaçSo da «as# deve W «ubataaeial, não sendo ad- 

aferirei o uSri de jttiljiiàr ócinda alcochcu, sem stósmo u ttrrep, que 
passando pelo leite poderia produzir graves males à creaaça e ate cor.- 
«eiriJes, Aseomkfes apimentadas, salgadas ou IrriUiUes,nâod«vem ser 
«ádaspefe am e bem assim os espargos, cebollas, alhos, etc.

4», A ra de Jtáte não deve tornar remedío algum sem a pres- 
cnpção medica. No caso de qualquer moléstia aguda, com febre, de 
quese> acommettida. será de rigor suspender im media tatue me. o atei- 
tanseaío e consulta- u® medico, que indicará estão $i deve oa não 
«mtísuar s amamentação.

$♦. Antes e depois de cada mamadella deve a ama lavar sempre 
« «ria com agua fervida oa melhor com tiguà boricada.

A*. Será de teria a conveniência que o lactante fcreaaça amrocft’ 
tsda) seja pesada semaualmeitte.

7*. Às íwuadeUas devçm ser dadas sempre cem intervslto awa 
ísferior a » horas, OB í horas e meia; no primeiro mez será atè 
«Javcmente que sqja® espaçadas de j horas.

Nos primeiros tempos o lactante não deve mamar maís de cinco 
aà mitos, augaienundo-&e depoá a to e nunca além de t$ tmsufes.

§“. Quanto a craaaça não e«iver prosperando no peso, de aoôrdo 
com a tabella de IM&TR.IA squi consignada, deve «er 
«msuítado nm medfeo, que indicara o regímen a $er adaptado e as 
curiiçta do alcltamesto.
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ANEXO III

Evolução dos Aparelhos de Pesagem

Figura III.1 Pése-Bébés Desfossés

r

Pése-Bébés SoutilsFigura III.2

Fn:. I
{'cse-Bebes Desfossús

Pése-BéMs Soatils

fturan»; re».»»sa



XIV

Figura III.3 Pése-Bébés Bouchut

Figura 111.4. Puerímetro

• Fiu. 2 <

?»erí«etro jMímcom FHh«I 
{Ewi jfcsíçào para pesar 

em»<às fflenoix» 
A!5a<tiK>s)

.■: 2

pjjpM 1



XV

Figura III.5. Puerímetro

Figura III.6 Pese-Bébés Groussin

4

Fic. 3
Pueriffl^ ÍMmkwyb Fíihô)
íEh) p«siçá(> j<.u3 u

towwstMim 
ttelMMí



XVI

Figura III.7 Pardiômetro (Variot)

Puerímetro (Moncorvo)Figura III.8

« Fifi. 7
PwítM«i íSawçám» 
(0aaJftmte «jue iadfea o ^*eso)
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XVII

Sala Dr Sá Fortes de PuerimetriaFigura III.9

— Sala Ur. Sâ FértéS » Sm»Ç«> ÍWri®etris)«, Dispensário Moscono»


