
A SAÚDE PUBLICA EM SAO PAULO1 

Pelo Snr. CARDOZO DE MELLO NETO 
Governador do Estado 

Durante o amo de 1936 verificaram-se, tanto na Capital de SZO 
Paulo como no interior do Estado, ligeiros surtos epidemicos, prompta e 
efficazmente combatidos. Na cidade de São Paulo assignalou-se 
exacerba@0 da escarlatGaa, doenca geralmente da infancia e que ataca, 
de preferencia, a edade pre-escolar e escolar. De accôrdo com a feicão 
que vem gerahnente assumindo, caracterisou-se ella por grande benigni- 
dade. Os doentes notificados e descobertos foram em numero de 627, 
tendo sido 247 isolados em domicilio, e os restantes 380 no Hospital de 
Isolamento “Emilio Riba.” 0 numero de obitos foi de 25, com o 
coefhciente de mortalidade de 2.14 por cem mil habitantes. 0 breve 
surto de peste pneumonica, em fins de julho e comeGos de agosto, trouxe 
algum sobresalto á populacao paulistana, mas foi inmediatamente 
jugulado graoas ás energicas medidas postas em pratica. Tambem, 
durante o armo de 1936, continuou a assignalar-se, em reIa@o B variola, a 
onda que desde cinco ou seis annos atrás vem se registando com as 
migrapões maiores de trabalhadores do norte para o su1 do paiz. Assim, 
casos dessa doenca, de variedade todavia benigna, se verifkaram mesmo 
na Capital. Intensificada ainda mais a pratica, j& ha muito systematica 
entre nós, da immunisa@o anti-variolica, conjurou-se o mal satis- 
factoriamente, não occorrendo nenhum obito. Quanto á diphteria na 
Capital, foram registados 882 casos, tendo sido isolados 69 em domicilio e 
removido o restante para o Hospital de Isolamento “Emilio Ribas,” 
verificando-se, ao todo 183 obitos, com o coefficiente de 9.67 por cem 
mil habitantes. Proseguiu, sempre incrementada, principalmente nos 
dispensarios de hygiene infantil, bem como nos fócos, estes a cargo da 
Inspectoria de Molestias Infeciosas, a pratica da immunisa@o, pela 
antitoxina diphterica. Seria de toda a conveniencia fosse, tal como é 
para a vaccina antivariolica, igualmente obrigatoria a immunisar$o 
antidiphterica não só como condicão ao ingresso as escolas primarias, 

_ mas tambem desde os primeiros mezes de vida, sabido como é, assignalar- 
se a maior incidencia, em S5io Paulo, entre o lo e 2’ annos de edade. 
No interior do Estado, houve, durante o armo, alguns surtos localisados 
de febre typhoide, todos igualmente logo extinctos, mercê das providen- 
cias dictadas pelos resultados dos inqueritos epidemiologicos effectuados, 
como tambem das medidas geraes de prophylaxia e da pratica da 
immunisagão especifka. 

1 Tomado da Memagem ã AsaembKs Legislativa em 9 de julho 1937. 
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0 incidente epidemico de maior vulto quanto & apprehensão suscitada 
de inicio, havido durante o anno, foi o defebre amarella, de typo silvestre. 
0 primeiro caso verificado em territorio paulista, considerado positivo 
para Gns sanitarios, pois o exame histo-pathologico não fora propria- 
mente typico, localisou-se em Rafaina, na linha Morgyana, com exito 
letal occorrido a 26 de maio de 1935. Outros tres casos, que não 
vieram, porém, a ser confirmados, verificaram-se em zonas proximas 
aquella localidade. A seguir, em outubro e novembro, novos casos 
surgiram na zona de Rio Preto, Mirasol, Tanaby e Monte Apradvel, 
augmentando de intensidade no ultimo mea do armo. Em dezembro, a 
molestia transpunha o Tieté, na altura da Noroeste, invadindo o 
municipio de Pennapolis, estendendo-se após pela zona Noroeste, 
descendo a seguir em direc$io a Alta Sorocabana para, finalmente 
attingir o seu climax em fevereiro, marco e abril de 1936, na região de 
Faxina e Itararé, ao su1 de Estado. Verificada a circumstancia, prevista 
no paragrapho unico do art. 2” do Decreto No. 7,247, de 1935, passou o 
ServiGo Especial de Defesa contra a Febre Amarella a ter direccão 
propria, organisando urna campanha methodica, prophylactica, exten- 
siva a todas as regiões do Estado, que foi dividido, inicialmente, além da 
sede, na Capital, como orgão directivo, em 19 districtos. Em f evereiro 
1936, o servico de policiamento de fócos achavase estendido abrangendo 
51 municipios com 120 localidades trabalhadas. Em abril, funccio- 
navam ja regularmente montados, 16 districtos, abrangendo 89 muni- 
cipios com 147 localidades trabalhadas. Dos 3 districtos restantes, 
2 delles, o de Rio Claro e o de Presidente Prudente se achavam incluidos 
nos districtos visinhos, e apenas um o de Guaratinguetk, deixava de ser 
montado por se achar extremamente afastado das zonas attingidas. A 
montagem dos servicos obedeceu a principio á intensidade do surto. 
Logo depois, a6.m de reduzir a excessiva despesa que semelhante cam- 
panha occasionava, resolveu-se manter a policia de fócos em caracter 
methodico, permanente, nas cidades com mais de 500 predios, partindo- 
se do principio de que a baixa do indice stegomyco em cidades menores 
pode ser conseguido com um pequeno numero de dias, evitando-se com 
isso a despesa porcada de um servigo permanente em taes localidades. 
Dentro, ainda, desse criterio economice, e em concordancia com a 
cessacão dos casos, o Servigo elevou depois, em setembro, o cyclo dos 
trabalhos para 28 dias, nas cidades acima de 1,000 predios, fundindo 
nesse caso varios districtos. Resultou dahi o numero de 12 districtos em 
funccionamento, abrangendo 60 municipios, com 61 localidades trabalha- 
das. A luta anti-stegomyca exerceu-se assim, de marpo a dezembro, 
nas cidades onde era indicada, sem necessidade de novos creditos além 
dos ja conseguidos pelo governo. A baixa dos indices apresentou 
portanto caracter variavel inteiramente adaptado ás circumstancias do 
momento, organisando-se ou extinguindo-se servicos segundo as neces- 
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sidades occasionaes, conservando, entretanto, como serviGo permanente o 
districto de Santos, conforme vinha sendo realisado desde o surto 
epidemico observado no Rio de Janeiro em 1928. Com a entrada da 
esta@0 quente em 1937, o cyclo de visitas passou a ser feito em 15 dias 
nas cidades actualmente trabalhadas. Funccionaram em dezembro do 
armo passado 10 districtos que í%calisavam 42 localidades, obedecendo- 
se ao criterio do cyclo quinzenal de visitas. Considerando-se os perigos 
Constantes que ameacam o Estado de Sã;o Paulo, porquanto a forma 
silvestre da enfermidade, além dos prejuizos causados ás nossas popula- 
@es ruraes, pode, em um momento dado, invadir os centros urbanos, 
como se verificou em algumas cidades dos Estados vizinhos, foi que o 
governo, com os olhos inteiramente voltados para os elevados interesses 
da collectividade, resolveu intensificar ainda mais a campanha, ja 
iniciada, dotando o Servipo Especial de verbas mais dilatadas que 
permittam levar avante a defesa do territorio paulista contra essa 
terrivel enfermidade, ao mesmo tempo que proporcionar maiores 
recursos para o proseguimento dos estudos epidemiologicos, provas de 
laboratorio e demais pesquisas necessarias á completa elucidapão do 
assumpto. Alem dessas providencias, o Governo resolveu contratar ao 
Dr. Henrique Aragão, chefe de servico do Instituto Oswaldo Cruz, do 
Rio de Janeiro, para durante o prazo de tres ammos, orientar e dirigir, 
technica e administrativamente, o servipo Especial de Defesa contra a 
Febre Amarella, do Serviso Sanitario do Estado. As pesquisas ficarão 
sob a orienta@0 e dependencia do ServiGo Especial,‘ao gua1 foi entregue 
o material colligido nas investigacões levadas a effeito pelos institutos e 
Serviqos que se occuparam do assumpto. Caber-lhe-á, ainda, fornecer 
ao Director Geral do Servigo Sanitario todas as informa$íes epide- 
miologicas e demais dados que interessem a Saúde Publica. 

Contribuicão da Fundacão Rockefeller ao Brasil.-0 atuaI Director_dix que 
em calculo aproximado, aval&se em cerca de cem mil contos a contribuic$o 
trazida ao Brasil, de 1916 até a presente data, pela Funda@0 Rockefeller. A 
extensáo atual do ServiGo de Febre Amarela, dirigido pelos técnicos da Fundacáo, 
embora na sua meior parte custeados pelo Governo Federal e em que quasi todo o 
pessoal é brasileiro, estende-se a 4 localidades do Estado do Amazonas, 6 do Pará, 
19 do Maranháo, 22 do Piauhy, 69 do Cea&, 32 do Rio Grande do Norte, 47 da 
Parafbe, 46 de Pernambuco, 15 de Alagôas, 32 de Sergipe, 39 da Baía, 26 do Espirito 
Santo, 62 do Estado do Rio de Janeiro, 52 de Minas Gerais, 15 de Matto Grosso, 9 
do Paran6 e 3 de Santa Catarina, além do rigoroso servico anti-culicidiano reali- 
zado no Distrito Federal. Sobem a 1,232 o numero de funcionarios que trabalham 
na capital da Republica e a 1,360 o dos que realizam servico identico nas demais 
unidades do psis.-J. BARROS BARRETO, Bol. SZnd. Med. &-as., 2010, maio- 
agto. 1937.) 


