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tal da Republica já existe, prestando servicos com apreciaveis re- 
sultados a Inspectoria dc Tuberculose, chefiando-a o patricio 
Placido Barbosa que tem a seu lado urna pleiade de collegas dos mais 
capazes. 0 Departamento Nacional de Saude Publica, no momento 
dirigido por Belisario Penna, velho batalhador pelo saneamento do 
Paiz, soffrerá em futuro proximo completa reorganisacão com a 
nacionalisacão de seus servicos. (Cruz, Alberto: Arch. Brax. Jdd 

491 (obro.) 1931.) 

Dispensario Modelo “ Clemente Ferreira” de São Paulo 

Fazendo o diagnostico precoce, o Dispensario “Clemente Ferreira” de SSO 
Paulo díspóe, desde longa data, dum consultorio de diagnostico com a appare- 
Ihagem necessaria para um reconhecimento prompto do mal em seu inicio, evita-se 
que os doentes se tornem bacilliferos e, pois, factores de contaminagao, fontes 
de irradia@0 de contagio. Tambem como centro de educacao sanitaria ainda 
age o dispensario como apparelho preventivo, sendo de grande projeccáo a sua 
actua@o. Em 1930 inscreveram-se 3,108 pessõas e passaram de 1929, 304, total, 
3,412. A percentagem dos tuberculosos sobre os consulentes variou de 6.4 a 15.6 
nos diversos mezes. A concurrencia foi quasi igual nos diversos mezes do anno. 
Movimento dos pacientes sahidos durante o anno: eliminados por nao soffrerem 
de tuberculose, nem serem suspeiros 2,856, dos quaes: homens, 1,239; mulheres, 
1,617. Os nao tuberculosos constituiram pois 92 por cento dos que concorreram 
ao dispensario, o que póe em foco a importancia do papel despistador do dispensa- 
rio e suas funcóes prophylacticas. Soffriam de: bronchite, 1,691; bies, 502; 
pleurisia, 114; rheumatismo, 37; nada apresentavam de morbido, 512; abando- 
naram o tratamento, 67; retiraram-se para o interior e Europa, 64; hospitaliza- 
ram-se no Hospital Central da Sta. Casa, 32; no San. Sao Luis, Piracicaba, 3; 
falleceram durante o anno, 16; a percentagem de obitos foi de 5; tiveram alta 
apparentemente curados ou bastante melhorados, 34; passaram para 1931, 391; 
sendo 322 com o diagnostico firmado e 69 em observacao; foram verificados 
tuberculosos durante o anno 282, dos quaes achavam-se; No. 1, grau de Turban- 
Gerhardt, 25; No. 2, 224; No. 3, 19; soffriam de tuberculose ganglio-pulmonar, 
8; soffriam de tuberoulose gangliar, 6; eram: homens, 158 ou 56 por cerito; 
mulheres, 124 ou 44; brasileiros, 209 ou 74; estrangeiros, 73 ou 26; menores de 
15 annos, 29 ou 10; adultos, 253 ou 90; abaixo dos 20 annos, 69; entre 20 e 50, 
209 ou 74; acima de 50, 4; brancos, 259 ou 90.8; de c6r, 123 ou 8.19; solteiros, 
151 ou 54; casados, 119 ou 42; viuvos, 12; casaes sem filhos, 100. Havia 
antecedentes pessoaes em 94 pacientes; havia antecedentes de familia em 46 
pacientes; 18 apresentavam antecedentes alcoolicos ou 6. Occorreu cohabitacao 
com tuberculosos favorecendo o contagio em 34 casos, sendo cm 24 pacientes ou 
irmãos a fonte do contagio. Houve reincidencia 10 vezes. Marcha: aguda, 
119 ou 42.2 por cerito; chronica, 103 ou 57.8; lesóes bilateraes, 140 ou 50; 
lesóes unilateraes, 137 ou 49; pulmao direito, 83 ou 60; pulmáo esquerdo, 54 ou 
40; tuberculose pulmonar só, 267; tuberculose pulmonar e laryngea, 2; tubercu- 
lose gangliar, 5; tuberculose pneumo-gangliar, 8; total: 282. A tosse figurou no 
quadro clinico como symptoma inicial em 69 por cento dos casos e a hemoptyse ou 
esputo sanguineo em 45 por cerito. 

Occarreram, ainda, com frequencia, as formas agudas da molestia, que se 
implantam em organismos anergicos, em terrenos virgens, sem immunidade 
silenciosa. Foi rara, no anno transacto, a associa@o da localiza@o laryngéa 
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á tuberculose pulmonar. Foram mais frequentes as formas mixtas-productivo- 
exsudativas, fibro-caseosas. Bs de caracter predominantemente caseoso ou 
exsudativo foram de menor occurencia. 11 molestia remontava a menos de 6 
mezes em 143 doentes ou 50 por cerito; de 6 mezes a 1 anno em 92; de 1 a 2 annos 
em 92; de 2 a 5 annos em 15; de mais de 5 annos em 3. No momento da admissáo, 
229 pacientes ou 81 por cento apresentavam escarros bacilliferos, sendo que 186 
exhibiam tambem fibras elasticas; 34 nao eliminavam bacillos e 19 nao escarra- 
vam. Foi, pois, ainda predominante a percentagem de tuberculose aberta, entre 
os que procuraram o dispensario já. com a molestia verificada. Entretanto, foi 
baixa a proporcão dos tuberculoses sobre os consulentes inscriptos, demonstrando 
a frequencia com que nos batem as portas, pessoas á simples suspeita do mal. 
Recorreu-se á prouva de von Pirquet em 196 pacientes, sendo 125 positivos. A 
pesquiza de albumina nos escarros desprovidos de bacillos foi feita em 20 doentes, 
sendo 13 vezes positiva. Foram realizados 279 exames radioscopicos, sendo todos 
positivos. Os exames clinicos concordavam com os exames radioscopicos 192 
vezes. Natureza das habitacóes: Casas particulares, 146 ou 53 por cerito; habi- 
tacoes collectivas, 128 ou 46 por cerito; habitacóes ignoradas, 8. Impressáo geral 
das habitacóes: Casas em bom estado hygienico, 96 ou 35 por cerito; casas em 
regular estado, 170 ou 62 por cerito. Numero de pecas da habitacao; 69 pacientes 
ou 24.5 por cento occupavam urna só; 108 ou 39 por cento occupavam 2; 51 ou 20 
por cento occupavam 3; 24 ou 8 por cento occupavam 4; 6 ou 5 por cento occu- 
pavam 5; 1 occupava 7 pecas. Dormiam ~6s em seus quartos 69 pacientes ou 24.5 
por cerito; dormiam com 1 pessoa 71 ou 25; com 2 pessoas 58 ou 20.5; com 3, 
36 ou 12.9; com 5, 16 ou 5.8; com 6, 9. Numero de janellas do aposento do 
enfermo: 1 ~6, 235; 2, 33; 3,22; 0,4; ignoradas, 8. A percentagem dos doentes que 
dormiam ~6s seus leitos foi de 57 por cerito, superior 5 do anno passado em que foi 
apenas de 50 por cerito; a maior parte das vezes sao criancas que dormem no 
mesmo leito com os pais ou parentes bacilliferos. Tambem em 43 por cento dos 
cases dormiam os doentes no mesmo quarto com pessoas s&s. (Ferreira, C. : 
Jornal dos Clin. 345 (15 dbro.) 1931.) 

Os preventorios infantis, os preservatorios de criancas, reduzem os casos de 
primo-infeccáo e, pois, restringem os casos de reinfeccão, limitam o numero de 
adultos tuberculosos. 0 Preservatorio de Braganca, unico instituto no genero, de 
que até hoje dispõe o Estado de Sáo Paulo, annualmente presta servicos prophg- 
lacticos de alta monta e é para se lamentar que náo possa elle ser ampliado com 
varios pavilhóes. 0 movimento do referido preservatorio em 1930 foi o seguinte: 
Existiam a 31 de dezembro de 1929, 183 criancas, das quaes 58 meninos e 125 
meninas, de 2 a 18 annos. No decorrer do anno ingressaram 20 meninas e 19 
meninos, tendo fallecido 1 menina de 7 annos de meningite, provavelmente 
tuberculosa e 1 menino de ll annos de neoplasia cancerosa. A 31 de dezembro 
findo, achavam-se no estabelecimento 194 criancas, sendo 134 meninas de 1 a 
18 annos e 60 meninos de 1 a 12 annos. As installacóes do preservatorio têm 
sido nos ultimos annos ampliadas e melhoradas. (Ferreira, Clemente: Jor. Clin. 
(dbro. 30) 1931.) 

A Chalmoogra no Brasil 

0 Sr. P. H. Rolfs, consultor technico de Agricultura do Estado de Minas 
Geraes, onde se encontra desde 1921, como organizador que foi da Escola Superior 
de Agricultura de Vicosa, a convite da Sociedade Nacional de Agricultura, realizou 
ali, urna importante conferencia acerca da acclimacáo e domesticacáo das especies 
de plantas anti-lepricas. Dentre os palzes da America do Sul, goza o Brasil a 
primaria quanto B acclimacáo da chalmoogra (Z’uraktogenos Icurzii) e, bem assim, 
na domestica@0 da Sapucainha (Cal-potroche Spp.). Já ficou plenamente demons- 
trando que o clima de algumas zonas de Minas, presta-se admiravelmente para a 
cult,ura da chalmoogra e que esta planta pode ser propagada asexualmente. 
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