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ciente em apreco foi menor que em 1927; no dc Campinas foi um pouco maior. 
Confrontando, na Capital, os coefficientes mortuarios dc doencas infecto-conta- 
giosas coqueluche, diphteria, dysenterias e tuherculosc forma maiores em 1928 
que no anno anterior. Com as cxacerbacóes epidcmicas do sarampo c coqueluche ~ 
6 commum verificarse tambcm maior morbidade diphtcrica. Esta circumstancia e 
o numero de portadores de microbios, consideravel a ainda accrescido com a 
corrente immigratoria, esplicam o augmento notado, do quociente desta doenca. 
0 Servico Sanitario est8 applicando, com acceitacáo publica crescente, a antitoxina 
diphterica, que immuniza contra este mal, e é de esperar, portanto, sensivel queda 
da sua morbidade. E náo s6 esta providencia, como tambem a pesquiza e fiscaliza- 
cáo dos portadores de microbios, que, se comepam a effectuar e exercer, promettem 
modificar esta situa@o. Relativamente Bs dysenterias, que, em parte, se combatem 3 

com as mesmas medidas prophylacticas da febre typhoide, a vaccina@o tyfiho- 
dysenterica que ora se applica c se generaliza, produzirá seguramente duplo effeito, 
reduzindo a morbidadc das dysenterias e continuando a deprimir o indice respecti- & 
VO da fcbre typhoide. Em referencia 6, tuberculose, o problema 6 identico ao dos 
outros grandes centros populosos. Grave, alli, como nesses meios urbanos, 
reclama medidas prophylacticas complexas c dispendiosas. Em Campos do Jordáo 
na zona do mais alto valor para esta&0 de repouso cm clima de altitude, como 
para tratamento da tuberculose, o Governo vem promovendo varias medidas 
de rclctante utilidadc. A installac5o dc um posto de hygiene, que tcm prestado 
excellcntes servicos, desde sua inauguracáo, e a Prefcitura Sanitaria, creada em 
seguida c que táo valiosos resultados tem obtido, foram os actos inicaes dessa 
serie dc providencias proveitosas, que visam a salubridade c embellezamento 
locaes, urnas jS realizadas c outras em via de execupáo. Casos de variola esparsos 
e em numero reduzido, se verificaram no Estado, em pessoas geralmente proce- 
derítes de fóra. 0 mal foi combatido e extincto com presteza e antes de propagapão 
nos meios urbanos ou agricolas em que se manifestou. A circumstancia ora obser- 
vada, como annos anteriores immediatos da limita@0 do mal a casos reduzidos e 
esparsos, poe em relevo eloquente o servir0 de vaccina@o anti-variolita, sempre 
activo e generalizado. 

Proteccão á Infancia no Rio , 

Inaugurou-se no recente mw. de julho, no Rio de Janeiro, rua do Areal, o novo 
edificio do Instituto de Protcccáo e Assistencia B Infancia. 0 instituto foi fundado 
em 24 de marco de 1899, mais somente cm 1904 lhe foi doado pelo Govcrno o . 
terreno cm que ora se levanta o edificio proprio, construido por esforcos conti- L 
nuados e incansaveis do Dr. Moncorvo Filho. 

Semana Anti-Alcoolica no Brasil 

0 Sr. Presidente da Republica do Brasil teve a bem manifestar a urna com- 
mis&o da Liga Brasileira de Hygiene Mental que acceitava o convite da Liga, 
para patrocinar a 3s Semana Anti-Alcoolica, em outubro. No projecto de orca- 
mento municipal para 1930 ha muitos dispositivos que difficultaráo a produccáo 
e commercio de bebidas alcoolicas e portanto, aiudar%o combater o alcoolismo. 
(Jornal do Brasil, agosto 22 de 1929.) 

Maternidade Suburbana do Rio 

No Rio está sendo construido, em um dos pontos mais apraziveis de Cascadura 
o edificio da Maternidade Suburbana, instituipgo que será, de accordo com o 
programma de organiza@0 o primeiro, no genero, existente na Capital brasileira. 
0 seu idciador 6 o Dr. Herculano Pinheiro. 


