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Antonio Dias, Figueira, Guaranesia, Paracatú, Sâ;o Joáo Evangelista, 
Ituiutaba, Arassuaí e Andrelandia. E os postos ambulantes sáo 
dois, funcionando um em carro da E. F. Central do Brasil, e outro em 
carro da Rêde Mineira de Viacão. 

c 

Ao Centro-de Estudos e Profllaxia da Lepra ficaram subordinados o 
Dispensario Central, o Hospital de Lazaros de Sabará, a Colonia 
Santa Isabel para leprosos e todos os servicos estaduais de combate ao 
mal de Hansen. Segundo um recenseamento realizado em 1930, o 
numero dos leprosos existentes no Estado foi fkado em 8,751, o que 
eliprime a importancia da campanha anti-leprosa que o Estado está 
enfrentando. A Colonia Santa Isabel, localizada a 45 kms da capital, 
foi inaugurada a 23 de dezembro de 1931. Tendo capacidade para 
1,500 doentes, ja internou cerca de 400. 

0 ServiGo de Saneamento Rural dispunha de sete hospitais regionais, 
mas atualmente só conta com os de Pouso Alegre, Patos, Pirapora e 
Vicosa, tendo perdido os outros tres a condi@o de instituicões oficiais 
do Estado. 

0 Servico Anti-Rabico compreende: o Instituto Pasteur de Juiz de 
Fóra, instituicão oficial; o Serviyo da Capital realizado, mediante 
acôrdo, com o Inst’ituto Ezequiel Dias, e servicos particulares na 
capital (Instituto Pasteur de Belo Horizonte) e nas cidades de Var- 
ginha e Uberaba. Projeta-se ampliar esse servico, aos cuidados dos 
centros de saúde e postos de higiene. 

0 Hospital Cicero Ferreira, em Belo Horizonte, destina-se á 
observa@o, isolamento e tratamento de individuos acometidos de 
molestias de notifica@0 e isolamente compulsorio. Funciona subor- 
dinado á Inspetoria dos Centros de Saúde, Epidemiologia e Profilaxia. 

A assistencia hospitalar, no Estado, é prestada pelo funcionamento 
de 163 hospitais, distribuidos por 116 municipios. Sáo hospitais 
gerais, ou hospitais policlinicos, 127, instalados e mantidos por asso- 
ciacões beneficentes, subvencionados ou náo pelo Estado e pela 
UniZo. Os restantes assim se distribuem: 6 casas de saúde, particu- 
lares, destinadas a pensionistas; 9 sanatorios, 5 hospitais para assis- 
tencia a alienados, aqui incluido um manicomio judiciario; 2 lepro- 
sarios; 3 hospitais militares; 2 maternidades e um instituto destinado 
ao estudo e tratamento do cancer. Estes estabelecimentos contam 
um total de 7,377 leitos, distribuidos por 489 enfermarias, 893 quar- 
tos particulares, sendo que 6,054 leitos para indigentes (3,305 para 
homens e 2,749 para mulheres). Das 489 enfermarias, 263 são para 
homens e 226 para mulheres. 

0 Abastecimento de Leite em Sáo Paulo 
d 
, 

0 cons~uno diario do leite em Sáo Paulo orca em cerca de 120,000 litros, e 
como em quasi todas as grandes cidades hraslleiras é posltivamente insignificante 
em reln@o 6 popula@o, pois nlo attinge a mais de 100 c c per capita. Desse 
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volume cerca de 40,000 litros são produzidos por 10,000 vaccas alojadas cm 450 
estabulos espalhados pelo municipio da capital e os restantes 80,000 litros sáo 
fornecidos por 22 uzmas situadas cm cidadcs do interior dos Estados de Sao 

. Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro. 0 commercio desse leite éra, até ha pouco, 
exercido por 860 vendedores ambulantes e 458 estabelecimentos, todos regidos 
por disposi@ies regulamcntares liberaes em extremo e 6 mercê de habitos e pro- 
cessos os mais primitivos e reprovaveis que tudo deixav-tm a desejar. A fisca- 
lizac%o e o contrôle offlciaes, apezar de estafantes, transformavam-se em cnergia 
dispersiva e nulla pela impossibilidade material de coagir, individualmente, cada 
vendedor 6 honestidade de commercio. Elevava-se a 65 a percentagem de fraudes 
algumas das quaes, simplesmente nojentas e prejudiciaes. As estatisticas con- 
signavam 55 por cento de vaceas tuberculosas e a prova da tuberculizacão, na 
hecatombe das sentenpas condemnatorias, não conseguia oppôr barreira :i ava- 
lanche de animaes enfermos que, ininterruptamente, iam substituindo os que 
terminavam o periodo de lacta@0 ou que eram sacrificados. As mammites, a 
febre aphtosa e olltras enfermidades repugnantes, alliadas ás manipulacões 
grosseiras e bocaes, transformavam o producto em urna emuls$o de todas as 
sujidades imaginaveis e perigosas Os padrões antiquados e subordinados a 
tabellas impiricas cerceavam a ac@o repressiva e îavorcciam, muita vez, a es- 
perteza de contraventores contumazes. Pelos 930 kilometros de perimetro do 
municipio espalhavam-se os productores e vendedores locaes com mil e uma 
opportunidades de se furtarem á accão fiscalizadora das autoridades. Dos trens 
chegados & noite partiam os caminhões para a distnbui@o directa do leite pro- 
cedente do interior, onde era colhido, preparado c transportado á revelia de qual- 
qucr fiscalisa@o possivel, em virtude das grandes distancias e em conscquencias 
da trave do limite das attribuicões municipaes. 

Nessas condicões urgia cada vez mais a reorganiza@0 desses servicos, mas a 
quest&o éra discutida em diversos centros nacionaes, europeos e norte-americanos 
sem resultados efficientes oh pelo menos pouco adaptaveis em nosso meio. Final- 
mente, a organiza@0 dos servicos de leite em varias cidades estrangeiras e os 
congressos scientificos trouxeram proveitosos ensinamentos que puderam orientar 
a ac@o dos legisladores. Foi então que, em 1925, a camara municipal visando 
exclusivamente o beneficio publico a desprezando incontida campanha demoli- 
dora, poude transformar em lei um projecto competentemente elaborado pelo 
operoso vereador Dr. Luciano Gualberto. Coube ao preclaro administrador 
prefeito Dr. Pires do Rio executar a lei 2864 após convementemente regula- 
mentada pelo acto 2602. Comecou, entáo, urna nova era para 0 leite em SS0 
Paulo. 0 salto 6ra grande. 0 prefeito, com elevado discortino administrativo 
e ponderado criterio, resolveu que o unico meio de levar avante o cumprimento de 
urna lei sanccionada soh os melhores auspicios, seria, sem duvida, fazel-o paula- 
tina e successivamente, parte por parte, com tolerancla mas sem dcsfallecimento, 
com brandura mas com tenacidade. 0 pivot da nova lei do leite em Sao Paulo 
resume-se: (l), Na suhdivisáo do producto em leite commum ou commercial e cm 
leite especialmente destinado 6s creanpas; (2), na centralisacáo da fiscalizacáo, do 
preparo e do accondicionamento do leite; (3), na obrigatoriedade da hygienisaqão 
global de todo leite commum destinado ao consumo. De accôrdo com a rcfcrida 
lei installaram-se na cidade de Sáo Paulo tres uzinas-modelo organizadas cm 
sociedades da seguinte maneira: Urna da Empreza Paulista de Lacticinios que é 
urna sociedade de responsabilidade limitada por quotas e E constituida por uzi- 
neiros e fazendeiros do interior; outra pertencente B Sociedade Cooperativa 
“Uniáo dos Vaqueiros do Municipio de Rño Paulo “; urna terceira pcrtenccntr :i 
Pabrica de Productos Alimenticios Vigôr. 

Essas tres uzinas, que representam de conjuncto, 11111 empate de capital inicial 
elevado a cerca de 15,000:000$000, sáo edificios de grandes proporcões, especial- 
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mente construidos de accôrdo com as normas de rigorosa technica e hygiene, com 
grande capacidade e comportando ampliacões futuras, instahados com apparelhos 
os mais modernos e aperfeicoados, constituem estabelecimentos modelares e 
comparaveis aos melhores existentes nos paizes estrangeiros. Que se nao veja 
nesta affirmativa laivos de exagero. Em setembro do anno passado inaugurou-se 
na cidade de Plauen urna uzina central de hygienisacão do leite a qual o profesor 
Lichtenberger, do Instituto de Kiel, nao teve duvidas em classificar de estabeleci- 
memo modelar. Pois bem, a construc@o, as installacões, o machinario e organi- 
zacão dos seus servicos, sao absolutamente identicos aos das uzinas da capital de 
São Paulo. 

Urna vez chegado á uzina-modelo todo leite é rigorosamente esaminado por 
medicos funccìonarios municipaes, que rejeitam e inutilizam todo producto en- 
contrado em desaecôrdo com o padráo e outras disposicões regulamentares. 
Bp6s acceito, o leite é, immediatamente, filtrado, homogenisado e pasteurisado 
lentamente á baixa temperatura de 65 graos, durante trinta minutos, em appare- 
lhos os mais aperfeicoados de fnnccionamento automatice e com diagrammas 
registradores. Em seguida, o producto é resfriado a 2 graos em resfriadores 
duplos e transportado para os tanques frigorificos ou para as camaras frigorificas. 
Os tanques frigorificos sao reservatorios especiaes que alhm das tubulacões para 
circulacao da mistura refrigerante, possuem ligacóes para agua fervente, jacto 
de vapor e corrente de ar secco e esterilisado. Ha tambem outros typos de 
reservatorios simples installados no interior de camaras frigorificas onde, além 
do frio, circula, continuamente, ar filtrado e ozonisado. Dos reservatorios o 
leite é conduzido, por encanamentos esterilisados, para as machinas de enchimentos 
dos frascos e para o accondicionamento em latóes. Os frascos urna vez cheios 
sao em seguida hermeticamente fechados com tampas metallicas por machinas 
conjugadas ás de encher. Os latões sao de systema thermo e providas de torneira 
engenhosa com valvula de reten$%o de modo a permittir a sahida do leite e 
impedir a introduccão fraudulenta de qualquer substancia estranha. Frascos e 
latóes, urna vez cheios e inviolavelmente fechados, aguardam nas camaras frigori- 
ficas, o momento da distribuicão. A limpeza e esterilisacao de todo vasilhame é 
feito com o maximo rigor por meio de machinas de grande capacidade e efficiencia. 
Todos os machinismos e tubulacões das uzinas-modelo sao de material inatacavel, 
e susceptiveis de facil desmontagem para rigorosa limpeza e esterilisaqáo. 0 
frio artificial, que, em um clima tropical como o nosso, constitúe, mais de que em 
qualquer outro paiz, a base de garantia para a perfeita conservacáo de urn pro- 
ducto tao delicado como o leite, é fornecido, em cada uzina, por duas machinas 
de capacidade minima de 360,000 frigorias horarias. 0 transporte e distribuicáo 
do leite e feito por automoveis ou vehiculos á traccao animal, todos com paredes 
duplas e isoladas e providos de dispositivo para collocaoão do gelo necessario á 
conservacao do producto em baixa temperatura até a entrega ao consumidor. 
Os estabelecimentos commerciaes sao installados de ac&do com disposicões 
especiaes e licenciados mediante prévia inspeccáo que julga as suas condicóes 
hygienicas, as suas geladeiras ou camaras frigorificas e o estado de sanidade dos 
seus proprietarios e respectivos empregados. Nas uzinas-modelo a questáo 
do abasteclmento de agua foi resolvida com o masimo empenho, visando nao 
só a abundancia como a pureza absoluta do indispcnsavel elemento de asseio. 

Assim todas as uzinas possuem um ou mais pocos artesianos onde a agua, colhi- 
da a grandes profundidades do sub-solo, é isentn de toda e qualquer contamina@o. 
Mesmo assim, porém, para maior garantia e quasi por excesso de escrupulo, toda 
a agua, antes de ser utilizada nos varios mistéres das uzinas, é tratada pelo chloro 
ou pela ozona, por meio de apparelhos automatices e cuja funccionamento é, 
constantemente, controlado por funccionario especialisado. Na construccáo 
das uzinas-modelo nao foram tambem descurados os principios de esthetica archi- 
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tectonica, apresentando todas ellas aspecto de sumptuosidade sobria e apropriada 
a taes estabelecimentos, havendo mesmo alguma dellas com acabamento bastante 
luxuoso no genero. Todos os operarios das uzinas-modelo bem como todas as 
pessaas que se occupam da distribui@o e venda do leite estáo sujeitos ao esame 
de saúde procedido pelas commissões medicas municipaes, que Ihes fornccem as 
respectivas carteiras de sanidade. 

.4 ac@o fiscalisadora municipal acha-se, actualmente, perfeitamcnte rcorgani- 
sada e apparelhada para exercer-se de maneira satisfactoriamente efficientc. 
A Directoria Sanitaria Municipal, installada em predio apropriado, possue dais 
laboratorios completos, de chlmica e micro-biologia, dirigidos por especialistas 
nomeados mediante prova de concurso. Um carpo de medicos e dc guardas 
sanitarios se incumbe do contrale e fiscaliza@o do leite durante a distribuiqao 
e venda. Cinco veterinarios têm a seu cargo avigilancia do gado leiteiro e 
dos estabulos. As uzinas do interior, installadas de accôrdo com as disposiqóes 
regulamentares, são, frequente c periodlcamente, inspeccionadas por funccionario 
medico da prefeitura. Cada uzina modelo, provida de laboratorio com todos os 
apparelhos e reactivos indispensaveis ás analyses chimica e micro-biologica do 
leite, estú permanentemente sob a fiscalisacão de dois medicos e dois allxiliares, 
nomeados pela prefeitura, sob cuja responsabilidade est%o todos os trabalhos 
internos do estahelccimento, bem como o julgamento do producto no momento 
da entrada para o beneficiamento e no da sahicla para a distrihuiqlo. Com a 
reorganisaqão destes servlqos impôz-se desde 16go a grande necessidade dc estahe- 
lecer-se o padrso official de leite em São Paulo, para justiqa, cquidade, certeza e 
efficiencia da fiscahsacão. Atí: entso a oricntapão ou Cra impirica, ou norteava-se 
pelas tabellas estrangeiras, ou prendia-se a deduqóes erroneas emanadas tic 
ensaios praticados em lentes individuaes. Os resultados tinham que ser foqosa- 
mente desastrados. 0 leitc commercial de urna grande eidade i! scmprc composto 
pela mistura do leites produzidos por varias vaccas. Cada vaqueiro e cada 
fazendeiro fornece a mistura dos leites de todas as suas vaccas. D’estas vaccas, 
produz cada urna o seu leite que differe do de todas as outras em consequencia dc 
multiplas contigencias. Assim sendo, o padrso official só poderd ser computado 
pela serie de analyses procedidas nas varias misturas de leite. Durante o penodo 
de um anno, para nao desprezar as variaqões das estacóes climatericas, procedemos 
a 2,500 analyses nos leites fornecidos por vaccas estabuladas nos varios pontos do 
municipio da capital e nos leites produzidos nas fazendas das diversas localidades 
do interior, conseguindo determinar, com justica, o seguinte padrao minimo que 
es% actualmente em vig&: Densidade a 15 grAos, 1028 a 1033; manteiga, 3.3 
por cerito; extracto secco total, 12 por cerito; extracto desengordurado, 8.7 por 
cerito; lactose anhydra, 4 por cerito; acidez em gráos dornic, 16 a 22. EstS em 
elabora@0 tambem o padrão microbiologico que estabelecerh, dentro de limites 
extremos, a percentagem permittida da quota de germens acidificantes da flora 
normal do leite. Faz parte das cogita@es da Directoria Sanitaria Municipal o 
estabelecer, futuramente, padrões regionaes de leite, estimulando por cssa forma, 
com o progresso da pecuaria e com a selec@o das racas leiteiras, a melhoria do 
producto. 

A lei do servico de Ieite estipulou disposi$ks especiaes que regem a explora@o 
do commercio do producto destinarlo ao preparo dos varios rcgimens alimeutarcs 
da creanca. Este leite especial dever ser vendido crú, fornecido por granjas 
modelares installadas com todos os rig&-es hygienicos dentro do municipio da 
capital, produzido por vaccas absolutamente sadias e tratado com o mnis escrupll- 
loso asseio. Existe j&, em franco funccionamento, a granja Sáo Carlos e mais 
outras duas estjo em vias de conclusl?io. A granja São Carlos, de propricdade 
do Dr. Augusto Macedo Costa, acha-se situada em apraslvel recanto no outeiro 
da Freguezia do 0’ em uma estancia de 10 alqlieires. Os cstabulos e suas de- 
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pendencias foram construidas com o mais apurado esmero. As vaccas leiteiras 
sso seleccionadas dentre o magnifico rebanho da fazenda do Dr. Carlos Botelho 
e chegadas B granja, sáo, inicialmente, submettidas 6s provas da tubercnlinisacáo 
e rigorosamente examinadas pelos veterinarios municipaes que rejeltam todas 
as que nso se apresentarem em estado de perfeita saúde e, posteriormente, 
esercem constante vigilancia sobre as que foram consideradas sadias, obrigando 
ao afastamento immediato todas as que, por ventura, apresentem qualquer 
eventual perturba@0 no seu estado physiologico. Essas vaccas, suhmettidas ao 
regimen de semi-estabulacão, passam varias horas do dia, ao sol, pelos campos 
anncsos e são mantidas em optimas condicões de nutricão gratas ao contrôle da 
alimenta@0 escolhida e s% que lhes é fornecida. 

Os resultados praticos da execucáo da nova lei do leite em Sâo Paulo, como 
dissemos, são j& devéras animadores. 0 typo do producto melhorou extra- 
ordinariamente. A percentagem de fraudes baixou de 65 por cento para 17.5. 
As fraudes remanescentes cifram-se em pequenas espertezas pouco compensadoras 
para os contraventores e igualmente pouco prejudiciaes para os consumidores. 
A taxa microbiana foi sensivelmente reduzida. 0 asseio do producto tornou-se 
quasi perfeito. A honestidade do commercio se rehabilitou com a cohercáo á 
concurrencia fraudulenta. fi justo, no emtanto, convir que ainda maiores 
beneficios se háo de esperar, porquanto a execucáo destes servicos, datando 
de poucos mezes, demandará mais algum tempo para ser aperfeicoada. 0 espan- 
talho da pasteurisa@o não se justifica senão pelo cunho da novidade e só por 
isso em Sao Paulo ella deveria ser hostilisada. A pasteurisacao, porém não 
é um mal e sim um bem, como o unico meio de abastecer urna grande cidade 
de leite commercialmente hygienico. A capital de São Paulo, pois, est& no 
momento, com seu problema de leite resolvido até que os progressos da sciencia 
e da industria indiquem outras solucóes mais perfeitas. (Cursino de Moura, M.: 
Ann. IV Conf. Sul-Amer. Hyg., Microb. & Pathol., 1932.) 

Prophylaxia da Raiva em Pernambuco e nos Estados Nordestinos do Brasil 

Recife teve a ventura de ser a segunda cidade brasileira onde installou-se 
(1899) o Instituto Pasteur, estabeleeimento incumbido do tratamento preven- 
tivo da raiva. Desde a sua inaugura@0 ati! hoje, as pessoas escapas aos horro- 
res da hydrophobia, por terem recorrido em tempo ao instituto, ultrapassam 
de dez mil (10,204; 91 no ano 1899; 223, 1910; 207, 1920; 1036, 1928). As 
grandes vantagens de sua fundagáo têm sido para todo o norte do Brasil, a 
comegar em Bahia e terminando no Amazonas, pois, de todos os pontos desta vasta 
estensão territorial vieram pessoas mordidas receber em Recife o tratamento 
preventivo. Mais de mil pessoas de outros Estados já. estiveram na esta@0 
anti-rabica de Pernambuco. Mas esta assistencia efficiente e continua que 
Pernambuco vem prestando ao seu e aos Estados visinhos ou distantes, attestn, 
flagrantemente, por outro lado, que, até hoje, ainda não foram tomadas as 
verdadeiras medidas prophylacticas contra esta terrivel epizootia de cáes e de 
outros animaes. Os animaes atacados da epizootia rabica morderam, no primeiro 
ano, a menos de cem pessoas, e que este numero foi subindo progressivamente, 
de ano a ano, sempre e sempre, de modo que em 1928 as pessoas mordidas por 
animaes enraivados ultrapassaram de mil; mais de dez vezes o numero inicial. 
A principio o numero de pessoas mordidas era constituido por individuos vindos 
de multiplas partes, desde Bahia até o Amazonas, de ll Estados hrasileiros, 
conseguintemente. A proporcão, porém, que os anos se foram passando, Bahia, 
CearL, Maranháo, Par&, Amazonas e, muito recentemente, Parahyba, installaram 
estacões anti-rabicas em suas capitaes, de modo que, nestes seis a oito ultimos 
anos, apenas o nordeste brasileiro, propriamente dicto, isto C, Alagóas, Pernnm- 


