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Importancia da Dermatologia 

A syphílis, por sua frequencia extraordinaria e pela variedade enorme de suas 
manifestacóes, resultado do compremettimento deste ou daquelle orgáo, ja que 
todos podem ser attingidos, é a doenca maís importank de toda a pathologia, e 
nenhum ramo da medicina pode pretender monopolisar o seu estudo.2 Comtudo, 
a syphilis inicia-se por um accidente cutaneo e é na pelle que se manifestam os 
symptomas mais typicos de seus periodos iniciaes. Nessas phases exteriorisa-se 
a doenpa por accidentes visiveis, que conduzem com mais facilidade ao diagnostico, 
não s6 porque mas accessiveis á observa@0 clinica, como ainda porque passiveis 
das pesquizas directas do laboratorio. Mas a eruc@o syphilitica é essencialmente 
polymorpha e é indispensavel ter adquirido experiencia dermatologica para em 
muitos casos poder descriminar urna syphilide de eflorescencias de outra naturesa, 
rujo aspecto 6 commummente rcproduzido pela infeccáo luet.ica. E, entretanto, é 
nessas phases iniciaes, que se poderia chamar a phase cutaneo-mucosa por excel- . 

lencia, que a infeccão se mostra mais vulneravel, mais sensivel B accáo dos mcdi- 
camentos, a ponto de ser possivel jugulal-a rapidamentc si diagnosticada em tempo 
ntil e atacada com energia, ou pelo menos refreada em seus impetos e afastados 
seus maleficios tardios, si combatida antes que o germen tenha tido tempo de ” 

fixar-se nos orgãos internos. A lepra, outra doenca de táo graves consequencias 
pathologicas e sociaes, 6 tambem urna infeccáo geral, mas sáo as suas manifesta- 
@es cutaneas que constituem os symptomas mais caractcristicos do quadro mor- 
bido e aquelles que com mais seguranca levam ao diagnostico. 0 cancer, que 
tambem nao poupa org%o algum, é frequentemente urna doenpa da pelle ou das 
mucosas, e ahi sobretudo é que a medicina mais facilmente consegue vencel-o, 
mercê de um diagnostico precoce, ou mesmo evital-o pelo reconhccimento das 
lesóes précancerosas. 

Curso de Hygiene Mental 

Em complemento aO curso de especialisacão em hygicne para medicos brasilei- 
ros iniciar-se-á em abril de 1929 em Rio de Janeiro, sob a direccáo do Dr. 4. G. 
Pacheco e Silva, 0 curso constant,e do programma seguinte: (1) Hygiene mental-- 
ConsideraCões geraes; sua importancia e desenvolvimento; assistencia a alienados; 
alienados delinquentes e anormaes, Dr. Pacheco e Silva. (‘2) Dispensarios e 
ambulatorios de hygiene mental, Dr. Fausto Guerner. (3) Hygiene mental no 
exercito, Dr. Ferraz .4lvin. (4) Hygiene mental nas zonas ruraes, Dr. Mar- 
condes Vieira. (5) Hygiene mental nas fabricas, Dr. Bonifacio de Castro Filho. 
(6) Syphilis e hygiene mental, Dr. Pacheco e Silva. (7) Hygiene mental na 
infancia, Dr. Fausto Guerner. (8) Imprensa e hygiene mental, Dr. Marcondes 
Vieira. (9) Cooperacão dos Servicos de Saude Publica e hospitalares com os de 
hygiene mental, Dr. AndrE Teixeira Lima. (10) Anti-alcoholismo, Dr. Pacheco 
e Silva. (ll) Toxieomanias, Dr. Leopoldino Passos. (12) Hygiene mental e 
psychoanalyse, Dr. Durval Marcondes. 

. 

0 Alcoolismo Infantil no Brasil 

Na vida intensa que se atravessa no Brasil, occupada a aten@0 de todos com 
mil e urna cogitacões e o espirito mesmo dos que volvem suas vist,as para o futuro 
politice e social, pouco, bem pouco se tem pensado, diz Moncorvo filho,3 nos 
terriveis effeitos do alcool sobre a gera@o que surge. De todas as calamidades 
sociaes o alcoolismo é talvez o que mais desastradamente influe para a dcsgraca 
dos povos, a execu@o dos crimes e a degenera@0 da raca. Dos grandes paineis 
com demonstracóes coloridas, que constituem no Museu da Infancia, o inicio de 
pertinaz campanha promovida pelo Departamento da Creanca no Brasil contra 

* Motta, Joaquim: Bol. Atad. Nac. Med. Brasil 99: 980 (dez.) 1928. 
8 Moncorvo Filho: Alcoolismo infantil, Rio de Janeiro, 1928. 
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“os tres grandes factores da degenera@o humana,” doze dos mais suggestivos 
referem-se exclusivamente ao alcoolismo e seus perigos para a humanidade. 
TJm delles, com a reproduccáo das mais empolgantes scenas, reza que, em 1922, 
segundo calculos de Hermeto Lima, havia oito mil casas de bebidas no Rio de 
Janeiro, elevando-se a mais de 300 contos o consumo diario do alcool potavel, 
ou seja mais de 100 mil contos annualmente. Miguel Couto, em 1921 já alludira 
ao problema e fez demoradas e utilitarias consideracóes na sua ultima conferencia 
deste anno sobre a educa@0 nacional, valendo-se dos dados estudos e estatisticas 
officiaes, organizados por Arthur Torres Filho, para mostrar a extensáo do vicio 
ethylico no Brasil e a taxaeão elevada do alcool a que se poderia attingir em 
beneficio da instruc@o. Mais recentemente ainda Severino Lessa, provava, 
gratas ás suas estatisticas, que se está bebendo no Brasil cerca de 150 milhóes 
de litros de aguardente, 200 milhóes de mistelas nacionaes, além de 40 milhóes 
de origem estrangeira, o que importou na elevadissima somma de um milhao de 
contos! Estos conceitos foram perfilhados pela Liga Brasileira de Hygiene Mental 
que, se mostrando adepta da campanha contra o alcool como bebida, propaga a 
sua substituicao, em pr61 de economia do pais, pelo alcool industrial, sobretudo 
como succedaneo da gazolina. Na “Policlinica Geral ” na “Assistencia á 
Infancia” e no “Heliotherapium” do Rio; de facto, sobre urna estatistica de 
4,000 creancinhas, 1,167 haviam sido victimas do alcoolismo dos paes, 796 vezes 
tendo origem no pae e 18 da genitora. De urna outra estatistica de 188 creancas 
de familias pobres entre as quaes foi possivel obter informacóes, sobre 111, em 
quatro ambos os paes eram borrachos, 77, quer dizer, quasi metade do grupo 
que estudavamos, tendo sórnente os paes victimas da intemperanca. Em um 
romputo estatistico mais recente (7 annos, de 1904 a 1921), de 1,433 creancas a 
repeito das quaes puderem-se obter informacóes, 247 eram portadoras de heredo- 
alcoolismo. A associacão de herenca do alroolismo á da syphilis, o que alias é 
relativamente commum, póde dar logar ainda a maiores males, como centenas 
de vezes tem sido dado observar ao autor. Para certos autores a aguardente fôra 
o agente de destruicao dos indios da America. 

0 Fungos na Tuberculose Pulmonar 

Os fungos encontrados tao commummenteno escarro do tuberculoso, nao podem 
deixar de ter influencia nociva no evoluir da tuberculose.4 Para denunciar sua 
presenta nem sempre basta o simples esfregaco do escarro em lamina. -4 cultura 
em meios apropriados é necessaria. No maior parte dos casos estudados os fungos 
mais encontradicos parecem pertencer ao genero 1Mo?ziZia, mas tambem houve 
Ascomycetos e Schizosaccharomycetos. A inst,abilidade e multiplicidade das 
reaccóes em meios assucarados, fermentando cada micro-organismo os hydratos 
de carbono differentemente um do outro, levaria o taxonomista a distribuil-os 
em um sem numero de especies ou typos. Os processos bio-chimicos até aqui 
usados náo servem para caracterizal-os, o nao ser a um pequeno numero que ja 
conseguiu relativa estabilizacáo. A inoculacáo de endo-toxina de fungos (tri- 
turados de culturas vivas) em cobayas seguindo as vias peritoneal e pulmonar, 
determinou sempre a morte do animal, encontrando-se macroscopicamente 
fibrose do pericardio, espessamente da pleura, congestão em varios orgaos, mais 
accentuadas, quasi electivas, no pulmáo. As endo-toxinas das culturas guardadas 
no laboratorio após certo tempo (1 anno) perdem muito do seu poder toxico, nao 
determinando a morte do animal com a dose de 0.5 CC. 0 filtrado de cultura viva 
(exo-toxina) revelou-se inocuo. Parecem nao possuir exo-toxina, esses fungos. 
0 exame micro-anatomice dos orgáos retirados revelou: no coracao inchacao 
turva do myocardio; no rim congestáo activa, e inchacáo turva; figado congestáo 

’ Gomes, M., e Chis Corr&a: Rev. Biol. e Hyg. l:M, 1928. 


