
A SAUDE PUBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAES 

A Directoria de Saude Publica de Bello Horizonte teve o seu orca- 
mento reduzido a menos da metade e, mesmo assim, vem procurando 
preencher os seus fins atendendo, na medida do possivel, as necessi- 
dades sanitarias no Estado. Na Capital, o Centro de Saúde, apezar 
do numero pequeno de fiscais de que dispôe,‘não tem descurado da 
policia sanitaria e de outros encargos muito mais importantes que Ihe 
está0 afectos. 0 serviGo de fiscaliza@0 de leite, apezar de não haver 
urna usina de beneficiamento, náo tem sido descurado. Ha pouco 
o orgão oficial publicou atos das autoridades sanitarias castigando 
infratores. A fiscaliza@0 das barberias, hotels, restaurantes, etc., 
de fato nao é perfeita, atendendo que o numero de fiscais é pequeno 
para urna cidade com a extensa0 de Bello-Horizonte. PeIo Regula- 
memo da Saude Publica, em vigor, as barberias nao sao 
obrigadas a mandar as toalhas á lavanderia a vapor. Quanto aos 
colegios, o Centro de Saude tomou as providencias necesarias, mas, 
como foi verificado os alunos internos possuem exoval completo, e 
mandam lavar a roupa onde melhor Ihes convem. Tambem nas 
pensões, com algumas excepcões, o mesmo acontece. Nos hoteis, 
restaurantes e cafés, de fato ha infracões do regulamento, mas, sempre 
que os fiscais podem constatal-as sao lavrados os autos de infracão e 
multas. A Inspectoria da Demografia Sanitaria distribuiu um 
‘LBreviario antituberculoso.” 

Durante o mez de abril, realizou o Dispensario Central da Lepra 
e Doenpas Venereas o seguinte movimento: ServiGo de doencas 
venereas; Doentes novos, 231; consultas a doentes já matriculados, 
491; total de injeccóes, 3,517; total de tratamentos, 7,259; exames de 
laboratorios, 2,106; Serviyo de lepra: Doente novo, 1; suspeitos, 4. 
Com a nova organizacao que vem de ser imprimida aos Servicos de 
Lepra e Doencas Venereas, agora a cargo do governo do Estado, ficam 
encerrados nesta data os trabalhos do antigo Dispensario Central do 
Departamento Nacional de Saude Publica. Inaugurado em 6 de 
dezembro de 1921, esse Centro Profilactico realizou até o presente, sem 
in terrup@o : Doentes novos, 33,895; total de tratamentos, 707,808; 
visitas feitas pelas visitadoras, 23,700; exames de laborat,orio, 208,808. 
lZm virtude de nova organizacao os servicos de lepra ficam separados 
dos de Doencas Venereas. Os primeiros continuara0 a funcionar na 
mesma séde, no Pavilháo “Miguel Cauto,” da Santa Casa, á rua Alvares 
Maciel. Os de Doencas Venereas, ficam annexados ao Centro de 
Saúde, i avenida João Pinheiro. 0 Leprozario Santa Izabel, situado 
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na antiga Fazenda do Motta, tem 120 alqueires de boas terras, ã 
margem do Paraopeba, num logar aprazivel. Divide-se a villa em 
dois bairros-o dos &os e o dos enfermos; no primciro ficam, entre 
ostros, 03 pavilhões, uns construidos, outros por ronst’ruir, da admi- 
nist,ra@o, do medico, da farmacia, etc . ; no segundo, fiw R policlinica, 
j& quasi terminada, e a lavanderia, o desinfect,orio, os refeitorios, etc., 
alén dos pavilhões-já construidos em numero de 76, com capacidado 
para 1,500 doentes-para habita@0 colectiva, familias e solteiros. 
Os pavilhões destinados a alojamento de solteiros comportam 12 
doenles; os que se destinam a familias são moradias geminadas para 
duas familias. Um pavilhão de isolament’o para o raso de molestias 
contagiosas de out’ra natureza, urna usina electrica e abundante 
manantial de agua potavel para o Leprosario completam o conjunto 
do plano óra em execucão. No projecto geral da obra figura ainda a 
futura construccão de um patronato para menores filhos dos leprozos 
internados no cstabelecimento; casa das irmás de caridade, egreja, 
cemiterio, pavilhão de diversões, etc. Colocado a 44 quilometros 
da Capital, ou seja, a pouco mais de urna hora de automovel, o 
Leprosario, as suas linhas gerais representa urna obra de alto objetivo 
social. 

MYOPIA ESPASMODICA TEMPORARIA ARSENO- 
BENZENICA * 

Pelo Dr. EDGARD DE CERQUEIRA FALCÁO 

A introdu@o de arsenobenzenios no organismo humano, acom- 
panha-se, frequentes vezes, de accidentes toxicos que revestem as mais 
variadas modalidades clinicas. Destas manifestacões indesejaveis, 
urnas sáo corriqueiras, a cada passo se apresentam, e os archivos de 
syphiligraphia as contêm em t*al abundancia que já não despertam 
curiosidade entre os cultores desta especialidade. Outras, porém, 
raramente se registram, e o apparecimento de cada novo caso merece 
ampla divulgapáo. Tive ensejo, ha pouco, de surprehender curiosis- 
sirno aspecto da intoxicacão por aquelles corpas, cuja existencia era 
para mim, até então, totalmente desconhec,ida, e creio o será prova- 
velmente para grande numero de collegas, em nosso meio. Trata-se, 
nada mais nada menos, da contra@0 espasmodica do musculo ciliar- 
que determinou, por augmento de refringencia do cristalino, certo 
gráu de myopia aguda, temporaria-sobrevinda num individuo após 
urna injec$o intra-muscular de amenobenzol estabilizado. 

Commentwios.-Compulsando litteraturw que me esclarecesse 
quanto a natureza, mechanismo e Irequencia do phenomeno que 
acabara de presenciar, obtive, gratas & indica@0 do meu collega e 
amigo Dr. Edgardo Bôaventura, director do modelar Ambulatorio 

* Trubalho lido na sessáo de 14 de setembro de 1931, da “Saciedade de Ophtalmologia de S. Paulo’ 
Brasil) e na reunião monsal do corps clinico do Ambulatorio Gaffrée-Guinde de Santos. 


