
A SAUDE PUBLICA NO BRASIL 

Durante o anno 1931 os decretos mais importantes referentes a 
saude publica no Brasil foram: o no. 19604 (19 de janeiro de 1931), 
que pune as falsificacões e fraudes de generos alimenticios; no. 19605 
(19 de janeiro), que regula a fiscalisa@o do café por parte do Departa- 
mento Nacional de Saude Publica; no. 19606 (19 de janeiro), que 
dispõe sobre a profissáo pharmaceutica e seu exercicio no Brasil; 
no. 19855 (13 de abril), que dispóe sobre a extinccáo de logares no 
Departamento, e o no. 20109 (15 de junho), que regula o exercicio 
da enfermagem no Brasil e fixa as condicões para a equipara@0 
dessas escolas. Grande parte da accáo administrativa do Departa- 
mento Nacional de Saude Publica desde muito vem sendo concen- 
trada na capital da Republica. 

As Forcas Nacionaes tiveram que se installar ali em quarteis 
improvisados na época post-revolucionaria. A superlotacáo dos 
aposentos, a ausencia de sufficientes installacões sanitarias ac- 
crescidas, em alguns edificios, de falta dagua, fizeram presagiar o 
desenvolvimento de epidemias, principalmente entericas. Foi, 
porém, promovido o melhoramento das installacóes sanitarias, bem 
como a vaccinacáo contra as febres typhoide e paratyphoide e as 
dysenterias. Além disso, foi feita em larga escala a vaccinacáo 
antivariolica e intensificada a prophylaxia das doencas venereas. 
Gratas a essas medidas náo se teve a lamentar nenhum surto epi- 
demico- Manteve-se até hoje a cidade completamente indemne de 
variola, de peste bubonica e de febre amarella. Os servicos contra 
estes flagellos, já organizados antes da administra@0 actual, con- 
tinuaram, pois, a ter a sua efficiencia indisputada. Apesar dos 
córtes feitos no orcamento para 0 presente exercicio, continuaram 
em plena actividade as organizacões especializadas existentes no 
Departamento e destinadas á luta pela hygiene infantil, ao combate 
contra a tuberculose, contra as doengas venereas, contra a lepra, 
contra as doencas contagiosas communs, finalmente á inspeccáo dos 
generos alimenticios e á fiscalisa@o do exercicio da medicina e 
pharmacia. Tambem funccionam com a habitual regularidade os 
importantes servicos demographo-sanitarios, os quaes registrarn que 
o coefficiente de mortalidade este anno náo se afasta do relativo á 
época correspondente do anno passado. 

Foi creado, com um minimo de despesas, gratas á extinccáo de um 
cargo burocratice, o importante servigo de prophylaxia das molestias 
contagiosas dos olhos, incluindo trachoma, que já mantem tres am- 
bulatorios no Districto Federal, em plena actividade. 

0 surto de febre typhoide occorrido no bairro de Inhauma em 
novembro e janeiro, 1931, foi precedido de urna proporcáo desusada 
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de casos no mesmo local desde o mez de setembro anterior. As 
investigacóes epidemiologicas e bacteriologicas indicaram que o surto 
teve origem na contaminacáo da agua do abastecimento. Entre as 
providencias tomadas, basta salientar que pela primeira vez se effcc- 
tuou no Rio a chlora@o de encanamentos dagua. 

Saneamento Rural no Distrito Federal do Rio 

Está sob a dependencia da Directoria de Saneamento Rural do Departamento 
Nacional de Saude Publica do Brasil, no Distrito Federal, toda a vasta extensão 
abrangida pelos suburbios da Estrada de Ferro da Leopoldina, os mais afastados 
das linhas auxiliar e Rio do Ouro e na Central do Brasil, desde Cascadura 6 
Santa Cruz e Anchieta, até os limites com o Estado do Rio, numa área aproxi- 
madamente de 999 km.2, dos 1,116 km.2 da que consta todo o Distrito Federal, 
com urna popula@o calculada em 400,000 habitantes. No armo de sua crea@0 
fazia dele parte ainda o Distrito de Inhaúma que foi em 1927 desmembrado, para 
constituir o atual Centro de Saúde de Inhaúma dependente diretamente da 
Diretoria Geral. É a parte onde o trabalho se torna mais penoso, por isso que 
sáo os meios de conducáo deficientes e a populacáo mais esparsa, al8m de ser 
desprovida de esgoto e com abastecimento dagua precario, quando náo inexistente. 
Os servi@s sáo orientados pela secpáo e exeeutados por intermedio de dois Centros 
de Saúde, Jacarépaguá e Bangú e de seis Postos Rurais, localisados em Anchieta, 
Campo Grande, Ilha do Governador, Madureira, Penha e Santa Cruz, onde um 
medico epidemiologista dele se encarrega, em cada um. 

Recebida a notifica@o, que Ihe é encaminhada pela sec$o ou pelos clinicos, 
vai o epidemiologista ao local indicado d procura do doente, colhendo o material 
necessario para os exames de laboratorio e procedendo ao inquerito epidemiologico, 
confecciona urna ficha, especial para cada doen@, providenciando ainda para o 
isolamento domiciliar ou hospitalar, quando necessario e ministrando os conselhos 
higienicos aos comunicantes com o doente. Se os exames sáo positivos, estabelece 
a vigilancia sobre os comunicantes, durante um prazo, variavel para cada doenca, 
de acorde com o periodo de incuba&0 e colhe o material dos mesmos, quando 
escolares ou manipuladores de generos alimenticios, para pesquiza de portadores, 
elementos hoje de relevante importancia na transmissão de grande numero de 
doencas e constituidos por individuos que trazem no seu organismo e eliminam 
para o exterior germens de doencas, embora delas nunca tenham apresentado 
qualquer sintoma, ou entáo quendo tendo sido antigos doentes e apezar de curados, 
conservam-se como portadores e transmissores dos germens causadores. sao 
verdadeiros semeadores de desgracas, embora tal ignorem e portanto inocentes, 
mas com os quais todo o cuidado é pouco. Nos casos em que os doentes mio 
possuem recursos financeiros, 0 serviso fornece gratuitamente sôros para fins 
curativos, á requisicáo do medico assistente ou promove a remo@0 para hospitais 
de isolamento. É na seccáo confeccionada urna ficha cada doente, por nome e 
local e onde sáo lancados os resultados dos exames de laboratorio ou a exclusáo 
do caso desde que o mesmo náo se confirma. Os medicos do Departamento n,?o 
intervêm, nem se manifestam sobre o diagnostico firmado ou sobre a orienta@0 
terapeutica adotada pelo assistente, mas auxiliarn-no proporcionando-lhe exames 
de laboratorio gratuitos, alEm de outras vantagens apreciaveis, não advindo assim, 
aos clinicos nenhum prejuizo em atenderem a este apelo. 

Foram os trabalhos de epidemiologia grandemente perturbados e reduzidos ao 
minimo pelo ultimo surto de febre amarela, que mobbilisou todos os esforcos, mas 
ainda assim, gratas á sua acão nenhum surto epidemico foi verificado. Passada a 
tempestade, retomou ela este ano o seu curso e, reorganizada, vai procurando 
atingir B sua finalidade. Totais de notificacões recebidas, excetuadas as de vario- 
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