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sua vida. Esse 6 o objectivo da educacao hygienica ou sanitaria, que visa a 
adopoáo, por parte do publico, de habitos sadios, obtidos pelo conhecimento e 
applicacáo dos preceitos de hygiene, capazes de impedir que apparecam ou 
progridam as referidas doencas evitaveis. As duas expressóes acima transcrip- 
tas, emittidas pelo director do ServiGo de Inspeccáo Medica Escolar da Inglaterra 
e pela ehefe do Departamento de Educa@0 Sanitaria do Chile, representam a 
synthese das idéas actuaes sobre o moderno conceito da vida e sobre o valor da 
educa@0 hygienca como factor de prosperidade e de felicidade, tanto individual 
como collectiva. Goulart mostra, summariamente, os elementos que a instruccáo 
e a educa@0 hygienicas podem empregar e qual o seu modo individual de agir. 
Utilizando-os, num largo plano de educaeáo sanitaria integral, o Brasil e qualquer 
outro paiz verá melhoradas as condi@es de saúde de seus filhos e assegurado, eugeni- 
camente, o futuro da nacioñalidade; assim, certamente poder& attingir a situacão 
actual das nacóes mais prosperas, entre as quaes se destaca a America do Norte, 
justamente considerada: “the marvel of the period.” É um novo apostolado a 
que se devem dedicar com enthusiasmo religioso todos quantos pensam, um 
instante, na influencia decisiva da escola na forma@0 eugenica da raca; que a 
seu respeito acertadamente se possa repetir o expressivo conceito de Bilac: no 
desempenho de suas attribui@íes, cada educador recebe a visita de um deus: 6 
a patria que se installa no seu espirito. 

Indices nas Campanhas contra a Febre Arnsrella 

É recommendavel o emprego de indices de fócos de mosquitos e outros indices 
como medida do progresso e da efficiencia dos servieos anti-larvarios nas cam- 
panhas anti-amarillicas. 6 Para fins comparativos e porque tenham differente 
significacao e se prestem ambos a urna determina@0 exacta, convem sejam 
calculadas systematicamente as propor@es de casas com fócos e a relacáo do 
numero de fócos com o de casas, isto é, os indices de casas e os de densidade, os 
quaes de certa forma se completam entre si. Ha vantagem em estabelecer, 
subsidiariamente, indices de depositos e outros de significa@0 especial, como o 
de calhas, assim como, em casos particulares, em determinados districtos, póde 
ser proveitoso o emprego de outras relacóes numericas. 0 indice de peixes, por 
o auctor proposto e introduzido na pratica, mostrou-se de indiscutivel utilidade, 
como medida da efficiencia do servico de abastecimento de peixes larvivoros. 
A observa@0 rotineira dos varios indices, vantajosamente auxiliada pelo methodo 
graphico, pôde prestar real auxilio á administraeáo dos servicos anti-larvarios, 
permittindo náo s6 medir o progresso realizado mas tambem surprehender varia- 
cões e tendencias desfavoraveis das differentes actividades. 

A Anatoxina Diphterica em São Paulo 0 

De agosto a dezembro de 1928, a Inspectoria de Molestias Infecciosas, de 
Sáo Paulo, applicou 3,297 vaccinacóes pela anatoxina diphterica, de contactos, 
communicantes e moradores proximos dos f6cos, e até esta data náo foi verificado 
nenhum caso de insuccesso da mesma vaccina. Nas creancas vaccinadas 15 a 
20 dias após a primeira dóse, verificou-se a proporcáo de 60 por cento de immu- 
nisados; após duas d6ses mais de 80 por cento e ap6s as tres dóses de 100 por 
eento. Na capital de Sáo Paulo, os casos confirmados de diphteria foram 1925, 
226; 1926, 285; 1927, 376; 1928, 438, e o numero de obitos, 45; 55; 55 e 66 (6.71 
por 100,000 habitantes em 1928). De 1826 exames em communicantes de diph- 
teria, 41.t2.24 por cerito) foram positivos para portadores de germens virulentos. 
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