
19321 NOTICIARIO BRASILEIRO 1325 

Saúde Santa Teresinha, situada na cidade de Bonfim e pertencente ao 
Dr. Carlos de Freitas, e o Hospital Evangélico Goiano, na cidade de 
Anapolis, a 35 quilômetros do ponto terminal da Estrada de Ferro de 
Goiás, estabelecimento êsse que funciona em predio proprio especial- 
mente construido para os fins da instituicão, e é dirigido pelo seu 
proprietario, o Dr. J. Fahstone. Ambas essas instituigões possuem 
moderno e c,ompleto aparelhamento para exames, aplicacões clínicas 
e cirurgia. Ha que mencionar ainda o Asilo de S. Vicente de Paulo, 
mantido ha longos anos pela respectiva irmandade gratas a donativos 
particulares e a urna subvencão do Estado. “Ocupando urna 
extensa área cercada por jardins e bastante afastada do centro 
urbano da Capital, o Asilo de S. Vicente de Paulo dá abrigo, nas 
suas salas amplas e ventiladas, a um grande número de psicopatas, 
degenerados físicos e morais, surdos-mudos, cretinos de toda a gama, 
um museu vivo, afinal, de seres teratológicos, na sua grande maioria 
composto de menores.” Merecem alusão, ainda, dois projetos de 
estabelecimentos médico-cirurgicos, que o Governo do Estado tem 
em estudo. 0 primeiro projeto é da autoria do Dr. Laudelino Gomes 
de Almeida e tem por objetivo transformar o atual Hospital de 
Caridade em urna Casa de Saúde dotada de amplos recursos, ficando 
a seu cargo, além da assistencia médica que já lhe compete, todo o 
servigo médico-circurgico da Policia Militar. 0 segundo projeto, de 
que 6 autor o Dr. Tomaz de Aquino Munix Calado, visa a construcáo 
de urna casa de saúde modêlo na séde do município de Burití Alegre. 

Etiología do Beriberi 

A Comissao Medica de Pernambuco, sob a direcão do Dr. Decio Pareira, direc- 
tor dos Servicos Sanitarios do Estado, enviada á Fernando de Noronha, em fins de 
Maio, 1932, para estudar a doenca reinante nessa ilha e, propôr os meios de profi- 
laxia da mesma, nao se limitou, apenas, ao diagnostico clinico e enveredou para o 
terreno das indagacóes experimentais, e que visavam confirmar ou infirmar as 
descobertas de Matsumurar eferentes ao possivel agente etiologico do beriberi. 
Após quasi 60 dias de experimenta@jes prolongadas, e após um numero aproxi- 
mado de 6,000 sôro-aglutinacóes, o que importa em ser talvez o maior trabalho de 
laboratorio verificado no nordeste do Brasil, a comissão discorda das conclusóes 
japonêses negando ao bacilo de Kakke a especificidade procIamada, ja que o 
professor Mario Ramos, Chefe dos Laboratorios do Departamento de Saude 
Publica do Estado de Pernambuco, o tem aglutinado nao so pelo soro de beribericos 
em 80.9 por cento dos casos, como pelo soro de individuos normais 54 por cerito, 
contrariando as conclusões japonezas. 

As Dysenterias nos Alienados de Barbacena 

Em 1929 o autor estudou as chamadas dysenterias, frequentissimas no Hospital 
da Assistencia aos Alienados, e já agora tendo apparecido em dois casos no proprio 
manicomio de Barbacena, E. de Minas Geraes. Ha muito tempo que se registra 
numero avultado de mortes pelas chamadas enterites, diarrhéias, dysenterias, 
na Assistencia aos Alienados, parecendo, ao que diziam, tratar-se nitidamente de 
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