
ORGANIZA@iO SANITARIA DO DISTRICTO 
FEDERAL DO BRASIL EM 1935-361 

Pelo Dr. J. P. FONTENELLE 

Director de Saude Publica do Districto Federal, Rio de Janeiro 

A 14 de julho de 1934, foi assignado o Decreto No. 24,801, pelo qual 
foi modificada a organizapão dos servicos de saude do Ministerio da 
Educa950 e Saude. Foram creadas a Directoria Nacional de Saude e 
Assistencia Medico-Social, a Directoria da Defesa Sanitaria Interna- 
cional e da Capital da Republica, a Directoria dos Servicos Sanitarios 
nos Estados, a Directoria de Proteccão 6, Maternidade e á Infancia e a 
Directoria de Assistencia Hospitalar. Por essa reforma, os servicos de 
Saude Publica do Districto Federal foram fraccionados, ficando a parte 
principal na Directoria da Defesa Sanitaria, que tinha tambem a incum- 
bencia dos servi9os de todos os portos do paiz. 

Os servicos terrestres de Saude Publica do Districto Federal, in- 
cluidos na Directoria da Defesa Sanitaria, foram: 

(1) a Inspectoria dos Centros de Saude; (2) a Inspectoria de Fiscalizapáo do 
Exercicio Profissional; (3) a Inspectoria de Alimentaqão; (4) o ServiGo de Fis- 
calizacao do Leite e Lacticinios; (5) o Servigo de Fiscalizaoão da Carne Verde; 
(6) o Laboratorio Bromatologico; (7) o Laboratorio de Saude Publica; (8) o 
Hospital São Sebastiáo. 

Ficaram fóra da Directoria da D’efesa Sanitaria, embora executando 
servipos de Saude Publica no Districto Federal, as seguintes reparticdes : 

(1) Na Directoria Nacional de Saude e Assistencia Medico Social: (a) a Seccão 
de Bio-Estatistica; (b) a Secqáo de Propaganda; (c) o Servio0 de Enfermagem. 
(2) Na Directoria de Protecoão á Maternidade e á Infancia: (a) a Inspectoria de 
Hygiene Infantil; (b) o Abrigo-Hospital Arthur Bernardes. (3) Na Directoria 
de Assistencia Hospitalar: (a) o Preventorio Paula Candido; (b) o Hospital- 
Colonia de Curupaity. 

A obra de saude publica se executa principalmente em dispensarios, 
nos domicilios e nas escolas. Aos dispensarios são attrahidas as pessoas 
sobre as quaes queremos exercer um trabalho de diagnostico, de trata- 
mento, de auxilio e de educacao e instruc@o. Nos domicilios, vamos 
ver as mesmas pessoas num ambiente que traduz condicões certamente 
mais importantes para a resolucão dos problemas. E nas escolas, tra- 
vamos conhecimento com as criancas reunidamente, o que multiplica 
a acgão sanitaria, facilitada, ainda, pelo propicio momento para todas 
as formas de educa@o. I? o medico a figura central do dispensario. 

1 A Foh Medica,571, nbro. 25,1937. 
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Ao seu lado, opera a enfermeira de saude publica, para dalli partir para 
as visitas aos domicilios, onde, sozinha, tem o encargo de importanti- 
ssimas funcgões, e para as escolas, onde collabora intimamente com a 
act$o das educadoras. 

A mais simples forma de organizacão sanitaria é o que chamarnos, no 
Brasil, o “Posto Permanente de Hygiene.” l!l a reparti@o de saude 
publica de um municipio de 10, 20 ou 30 mil habitantes, com sede na 
cidadesinha de uns 4,6 ou 10 mil habitantes. Dados os poucos recursos 
de uma tal collectividade, a organiza&o permanente tem de ser muito 
simples: um medico, uma enfermeira visitadora, um guarda inspector e 
urna secretária encarregada dos servi9os na sede. 0 medico é tudo: 
sanitarista, epidemiologista, laboratorista, conferencista. 0 trabalho é 
simples, porque visa somente os grandes pontos do programma de saude 
publica: nesse caso, as endemias ruraes, as doenqas epidemicas, a vacci- 
nacão antivariolica, a estatistica sanitaria, a educapão em materia de 
saude individual e collectiva. 

Nas grandes cidades, porém, a organiza&o se complica. As vastas 
collectividades de 300 mil, 500 mil e um ou mais milhões de habitantes 
exigem muitos dispensarios espalhados por extensa área, ás vezes de 
communica9ão diflicil entre os varios bairros. De outro lado, os tra- 
balhos de laboratorios, por exemplo, teem de ser centralizados em local 
unico, para utiliza@0 de technicos de alta qualidade, resultando em 
maior efficiencia e economia. A disposi9ão mais commum-a existente 
no Rio de Janeiro entre 1920 e 1934-é a de todos os dispensarios da 
mesma especie dependerem de orgãos especializados centraes de direcgão 
(Inspectorias, no caso do Districto Federal). Si um individuo precisa 
de um dispensario de tuberculose, tem de ir a um local; si de um de 
doencas venereas, a local differente. Além disso, essas Inspectorias 
especializadas manteem-se isoladas urnas das outras, sem ninguem que 
as articule, a não ser o director, este, porem, muito longe das particu- 
laridades dos problemas reaes. Dahi a tendencia natural de reunir os 
dispensarios no mesmo ponto da cidade, tanto quanto possivel em um 
mesmo e grande edificio. Si Oswaldo Cruz teve a bôa vis80 administra- 
tiva de crear 10 Delegacias de Saude, espalhadas por toda a cidade, para 
estarem perto dos problemas de hygiene a que tinham de attender, 
Placido Barbosa percebeu a sua utiliza@o, quando martellou a idea 
de um servico especial contra a tuberculose no Rio de Janeiro, pleiteando 
a installacão de um dispensario de tuberculose em cada delegacia. No 
emtanto, a idea nâ;o vingou desde logo e, ao contrario, com a ampliaqão 
dos serviqos de saude publica por Carlos Chagas, visando attender aos 
problemas da tuberculose, das doencas venereas, da hygiene profissional, 
etc., as delegacias foram primeiramente diminuidas, por elle, para 
cinco e, mais tarde por Clementino Fraga, para apenas tres. 0 tra- 
balho dellas ficou cada vez mais estreitado ás simples visitas &s habi- 
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@es, para correcgão de defeitos e estragos, com ou sem significa@0 sani- 
taria de importancia, incumbindo ás delegacias districtos cada vez mais 
vastos, á proporcão que diminuiam de numero. 

De volta de minha viagem de estudos á America do Norte, onde a 
idea da administra9ão sanitaria districtal estava, na occasiSio, muito no 
inicio, o onde, até hoje, não se desenvolveu bastante, visitando, em 
novembro de 1926, o Centro de Saude do Instituto de Hygiene de São 
Paulo, veiome á mente a organizagão districtal de enfermeiras, de certas 
cidades dos Estados Unidos, e que fôra o systema adoptado no Rio de 
Janeiro sobretudo por esforcos que fiz pessoalmente junto a Carlos 
Chagas, e á Senhora Parsons. Tive, então, a antevisão de um novo 
systema de administra9ão official de Saude Publica, inteiramente 
descentralizada pelos varios bairros do Rio de Janeiro. 

A 15 de novembro desse mesmo anno, iniciava o Dr. Clementino 
Fraga a sua administrapão á testa do Departamento Nacional de Saude 
Publica, tendo o Dr. João de Barros Barreto como assistente technico. 
A 1” de janeiro de 1927, comecava a trabalhar, sob minha direccão, o 
Centro de Saude de Inhauma, como experiencia de moderna adminis- 
tracão sanitaria. A área correspondente a esse Centro de Saude tinha 
26 km.2 Esse Centro de Saude eu o desejei-e o consegui em grande 
parte-fosse a unica reparticão de Saude Publica daquelle districto, urna 
Directoria de Saude Publica de urna cidade de 125,000 habitantes 
(maior que Nictheroy). Alli progressivamente installei dispensarios de 
Hygiene Prenatal, de Hygiene Infantil, Preescolar e Escolar, de Olhos, 
de Garganta, Nariz e Ouvidos, de Doencas Venereas, de Tuberculose e 
de Lepra, Servioos de Doengas Epidemicas, de Policia Sanitaria e de 
Enfermeiras Visitadoras. A idéa foi desenvolvida ao maximo, para 
verificar as vantagens da descentralizagão, creando um forte e perma- 
nente contacto entre o sanitarista que dirigia a organizacão, de um lado, 
e, de outro, o publico a que servia e os medicos clinicos do districto. 
Foram tres annos de trabalho insano, ainda mais aggrevado pela febre 
amarella, que tornara a assaltar o Rio de Janeiro, e me deixara quasi 
abandanado nos suburbios da Capital brasileira. Alli onde estava, 
como director de Saude Publica do districto, subordinado directamente 
ao Dr. Clementino Fraga, pude conhecer todas as minucias da região, 
fazer estreita amizade com cerca de 30 medicos clinicos residentes no 
b’airro e travar conhecimento com as pessoas mais em destaque. 0 
existo dessa demonstracão foi reconhecido pelo Dr. Clementino Fraga, 
que assim o proclamou, na introduc9ão de seu relatorio annual de 1927. 
Por eisso, decidiu o director que o Servi de Saneamento Rural no 
Districto Federal comecasse paulatinamente a transformar os seus postos 
em Centros de Saude, o que foi feito em 1929 para os Postos de Sanea- 
mento Rural de Bangú e de JacarEpagu$ e em 1930 para o da Penha. 

A reforma de julho de 1934 consagrou o principio da descentraliza@o 
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districtal da administra9ão sanitaria, creando a Inspectoria dos Centros 
de Saude, a cuja frente fui posto em Outubro daquelle armo. Quando 
tive, então de pôr no systema districtal toda a área urbana, suburbana e 
rural do Rio de Janeiro, a encontrei dividida em ll districtos sanitarios, 
administrados de maneira muito desigual. A zona urbana, onde havia 
esparsos dispensarios diversos, das antigas Inspectorias, estava dividida 
em tres Delegacias de Saude, que tinham a se encargo apenas a hygiene 
das habitacões: a la correspondendo a Gavea, Copacabana, Botafogo, 
Laranjeiras, Cattete e Gloria; a 2” correspondendo ao centro da cidade; 
e a 3” correspondendo a Tijuca, Andarahy, Engenho Velho, Sáo Christo- 
vão, Engenho Novo e Meyer. As zonas suburbana e rural estavam 
subdivididas em 8 districtos, correspondentes a 4 centros de saude 
(Inhauma, Penha, Jacarépaguá e Bangú) e 4 postos de saneamento 

. rural (Governador, Madureira, Campo Grande e Santa Cruz). Para 
redistribui9áo dessas áreas por districtos, para ficarem a cargo dos novos 
Centros de Saude, aproveitei em grande parte o trabalho pouco antes 
preparado pelo Dr. Joáo de Barros Barreto. Foram entáo, organizados 
12 districtos sanitarios. Desde fks de outubro de 1934, comecaram a 
ser tomadas as medidas necessarias para a installacão dos Centros de 
Saude. 

0 pessoal distribuido pelas varias dependencias do Servico de Saude 
Publica do Districto Federal custou, em 1935, 8,5X3:102$. Na reali- 
dade, porém, a esse será preciso accrescentar o pessoal que effectiva- 
mente trabalha para a Saude Publica do Districto Federal, embora no 
servico chamado “Nacional” e nas Directorias de Proteccáo á Materni- 
dade e á Infancia e de Assistencia Hospitalar (Bio-Estatistica, Propa- 
ganda, Enfermagem, Protec@o á Maternidade e Infancia, Preventorio 
Paula Candido e Hospital-Colonia de Curupaity) e cuja custo se eleva 
a 2,466:049& Desse modo, o custo total de pessoal, para os servi9os 
officiaes de Saude Publica do Districto Federal, alcanpou, em 1935, a 
somma de 10,984:151$. De outro lado, o custo do material foi de 
2,370:560$ para as reparticões da Directoria da Defesa Sanitaria e de 
1,944:500$ para as outras, fazendo o custo de todo o material chegar a 
4,326: 060% Assim, pessoal e material, em 1935, teráo custado 15,- 
310:211$. E necessario, entretanto, accrescentar a essa cifra o custo 
do servi9o de transportes. Esse servipo despendeu, em 1935, em pessoal 
e material, 1,076 : 64796, dos quaes seguramente duas tercas partes tocam 
á Saude Publica do Districto Federal. Desse modo, o total geral se 
eleva a 16,386:858$. Ha, finalmente, que accrescentar, ainda, a somma 
de 842:000$, despendida em trabalhos antimalaricos, e mais 100,OOOt 
de subvencáo á Liga Brasileira Contra a Tuberculose, para a realiza@0 
do servi9o de vaccinaoão B. C. G., contra a tuberculose. Entáo, a total 
alcanpará 17,328 : 858$. 

Houve pouca differenqa, em 1936, quanto á organiza@0 dos servicos. 
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Para náo sobrecarregar alguns Centros de Saude com problemas de 
vulto que nem todos tinham por igual, foi necessario organizar separa- 
damente o servipo de malaria (que incumbia sobretudo aos Centros de 
Saude Nos. 9, 10, ll e 12) e o servico de desratiza@0 antipestosa dos 
caes do porto, constituindo com elles um trabalho separado, sob as 
vistas de um antigo delegado de saude, directamente subordinado ao 
Director. Para isso, foram destacados da Inspectoria dos Centros de 
Saude 2 microscopistas, 140 guardas e 105 serventes e trabalhadores. 
Quanto ao custo dos servicos, em 1936, a maior de todas as differencas 
proveio do chamado “abono provisorio” nos vencimentos dos funccio- 
narios. Foram pagos, a titulo provisorio, durante esse anno, augmentos 
de vencimentos de 10, 20, 30 e até 50%, estes ultimos para as categorias 
mais baixas. De tal fórma, o pessoal da Directoria da Defesa Sanitaria 
e mais o das outras reparticões que executam o trabalho de Saude 
Publica do Districto Federal passou a custar 14,138:180$, que som- 
mados a 4,863:935$, para material, perfazem 19,002:115$. Ha a 
accrescentar lOO:OOO$ para o servico de vaccinacáo B. C. G. feito por 
intermedio da Liga Brasileira Contra a Tuberculose, 70:000$ para a 
installacão e custeio de Abrigos para tuberculosos e 842: OOO$ para os 
servigos antimalaricos. Assim, o custeio global dos servioos, em 1936, 
elevou-se a 20,014: 115$. 

Formigas brasileiras.-A Téca ou Formigão ou Canghuaré a que denominarei 
de Myrmka nz’gra magna, mede 35 mm de extensão, e entre os hymenopteros de sua 
naturesa, preencherá, necessariamente, a classe dos de maior tamanho, entre nos. 
A Termita talvez a exceda; porém nao deve ser comprehendida no mesmo grupo. 
A téca habita os sertões e faz-se temida dos sertanejos. Quando ella, com seu 
esporão do vertice do abdomen, fére alguem, urna d8r fortissima se apresenta, 
e, em seguida, sobrevem uma irritaoão, que se prolonga por alguna dias. Con- 
centrada em seu silencio, despreza o ruido das sociedades e, s6, ou apenas, seguida 
de urna companheira, vaga pelos areiaes. A M. nigra magna é conhecida em quasi 
todo o norte do Brasil. Vive em diminutas familias, e cada individuo trabalha 
isoladamente. Sua alimentaoão é variada: substancias saccharinas, folhas 
verdes, certos insectozinhos. Esta familia comprehende dois ramos bem dis- 
tinctos: o insecto de que tratei e outro, alguma coisa menor de c8r mais chegada 
ao vermelho, do que, propiamente, ao preto, o qual6 vulgarmente conhecido por 
Tocandyra de Fogo. Como a antecedente, a Tocandyra vive em isolamento e é 
encontrada com superior difficuldade. 0 que a caracteriza é o seu veneno mais 
perigoso do que o da Myrmica. Ainda outra qualidade de formiga, nao destituida 
de interesse, encontra-se nos sertóes das provincias do norte. E a que, anterior- 
mente, chamei de formiga Mosqueada, geralmente conhecida dos sertanejos pela 
denomina@o de Oncinha. E menor e mais rechonchuda do que a M. nigra magna. 
0 que a caracteriza, principalmente, 8 o c8r do seu carpo, que 6 sarapintado de 
malhas ou manchas pardacentas e esbranquioadas. Será bom notar que a formiga 
mosqueada é de urna valentia senão maior, ao menos igual a da Myrmica excedendo 
a esta incontestavelmente, na nocividade de seu perigoso aguilhão.-J. A. de 
FREITAS, Jorn. Med. Pernambuco, 135, oubro. 1936. 


