
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.

PRIMEIRO NÚMERO DA “FOLHA CRIACIONISTA”

Os interessados na aquisição do primeiro número da “Folha Criacionista” poderão dirigir-se ao 
endereço abaixo: 

Folha Criacionista 
Caixa Postal 274 
13560 - São Carlos - SP 

encaminhando juntamente com seu pedido, ordem de pagamento ou cheque pagável em São Carlos, 
em nome da própria Folha Criacionista. O preço por exemplar é de Cr$ 5,00.

No primeiro número da Folha Criacionista foram publicadas as seguintes traduções de artigos 
da revista da Creation Research Society: 

1 A Terra no Espaço e no Tempo.
Harold W. Clark 

2 Datação com Radiocarbono. 
R. H. Brown 



3 O Caráter Científico da Doutrina da Evolução. 
Willem J. Ouweneel 

4 Uma Explicação Simplificada das Primeira e Segunda Lei da Termodinâmica 
A sua Relação com as Escrituras e a Teoria da Evolução.
Emmett L. Williams Jr. 

SOCIEDADE CRIACIONISTA BRASILEIRA

Os interessados em ingressar na Sociedade Criacionista Brasileira poderão solicitar sua filiação 
preenchendo o formulário abaixo e enviando-o para o endereço da Folha Criacionista. 

Nome: ___________________________
Endereço:  ________________________

(       ) Portador de diploma universitário 
(       ) Estudante universitário 
(       ) Estudante pré-universitário 

Os estatutos  da Sociedade foram publicados  no primeiro  número da Folha Criacionista.  A 
Sociedade tem fins exclusivamente educacionais e científicos, não visando fins lucrativos. 

ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA SOCIEDADE CRIACIONISTA BRASILEIRA

O endereço da Sociedade Criacionista Brasileira foi alterado, devendo qualquer contato com 
ela ser efetuado através dos endereços indicados na capa desta reedição da Folha Criacionista:

CAIXA POSTAL  08743
70312-970 – BRASÍLIA-DF BRASIL

TELEFAX: (61)3468-3892

Poderá também ser feito contato por correio eletrônico nos seguintes endereços:
e-mail: scb@scb.org.br 

Site: http://www.scb.org.br

ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA   CREATION RESEARCH SOCIETY  

Por  ocasião  desta  reedição  do  número  2  da  Folha  Criacionista,  o  endereço  da  Creation 
Research Society, que havia sido mencionado no Editorial,  foi também alterado, e passou a ser o 
seguinte:

Creation Research Society
Dr. Glenn W. Wolfrom
Membership Secetary

P. O. Box 8263
St. Joseph, MO 64508-8263, U.S.A.

 

http://www.scb.org.br/
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