NOTÍCIAS
RAQUITISMO DEFORMOU OS HOMENS PRIMITIVOS
Interessante artigo foi publicado em “O Estado de São Paulo” de 12/12/71, de autoria de Willy
Beçak, a respeito da relação do aspecto do homem de Neanderthal com a eventual deficiência de
vitamina D no seu organismo.
Tal artigo é um comentário à publicação do Dr. Francis Ivanhoe apresentada na revista inglesa
Nature, e é transcrito parcialmente a seguir:
O exame de esqueletos fósseis do homem de Neanderthal mostra que este apresentava
freqüentemente aspecto característico de símio. Este aspecto que caracterizava o primitivo homem de
Neanderthal pode ser devido a uma doença deformante dos ossos, o raquitismo, que surge em
conseqüência da deficiência de vitamina D, segundo artigo do Dr. Francis Ivanhoe, na revista inglesa
Nature.
O exame microscópico dos dentes do homem de Neanderthal demonstra espaços interglobulares de
dentina, característicos do raquitismo e que evidenciam inequivocamente uma deficiência grave de
vitamina D.
Os crânios das crianças Neanderthal são também típicos de crianças raquíticas: a cabeça é grande, a
testa alta, com fechamento retardado das suturas e fontanelas e apresentando manchas de tecido
defeituoso.
Os poucos ossos longos de crianças que foram encontrados, são encurvados e os dos adultos
apresentam osteomalacia.
Os fósseis de Neanderthal encontrados em diversas regiões revelam variações físicas que podem ser
perfeitamente correlacionadas com a latitude e o paleoclima onde foram achados.
Os sinais mais marcantes de deficiência grave de vitamina D são encontrados em latitudes acima de
40°N. Já os fósseis da mesma época encontrados mais próximos ao Equador apresentam
características menos semelhantes a dos símios. Ainda mais, fósseis das mesmas latitudes mas de
períodos climáticos mais quentes, onde provavelmente havia maior abundância de raios ultravioleta,
revelam um aspecto menos semelhante ao típico homem de Neanderthal.
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