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A SAUDE

PUBLICA

EM SÁO PAULO

0 Dr. J. Barros Barreto descreveu, na Academia de Medicina do
Rio de Janeiro, sua actua@o administrativa
em Sáo Paulo, desde os
comecos de marco até fins de julho, 1931. Enumerando as reparticoes que lhe ficaram subordinadas,
tece elogios ti administracao
Pacheco o Silva, na Assistencia de Psychopathas, mal collocada, R
seu ver, no Departamento
de Saude Publica, e frisa pontos do programma que procurou solucionar-construc@o
de pavilhões para os
loucos reclusos nas cadeias do interior e os ambulatorios de hygiene
mental, que poderiam funccionar annexos aos centros de saude da
capital, a proporqáo que se fossem installando.
Refere-se tambem
encomiasticamente
a Afranio Amara1 e seus auxiliares do Instituto
Butantan,
cuja reforma se fez na sua administra@0
transformado
Tem palavras de louvor para
em centro de medicina experimental.
Paula Souza, o director do Instituto de Hygiene, tambem subordinado
ao Departamento,
e cuja reorganizacáo, em lo de abril, fel-o Escola de
Saude Publica e centro de estudos de hygiene.
Refere-se á commissáo de assistencia hospitalar, que enriqueceu com os nomes de
Rezende Puech e Souza Campos, e que, adscrita quasi que a conceder
subvenGoes a instituicões particulares, deve tornar-se orgão technico
0 ServiGo Saniconsultivo do governo em assumptos hospitalares.
tario, a outra dependencia do Departamento
e cuja direcgáo exerceu
cumulativamente,
reformado em fevereiro de 1931, comprehendia,
alem da directoria e secretaria, 26 servioos, tendo sido supprimidos os
centros de saude e postos de hygiene.
A capital cabiam 41 educadoras e 130 medicos, numero que se deveria accrescer de mais 14.
Os servicos do interior faziam-se com 55 medicos e nenhuma educadora. Salienta que, ha muito, se vinha mostrando contrario, por
principio, ao regimen que encontrou, da divisáo por funccões, realizado
por inspectorias especializadas que funccionam como compartimentos
estanques.
Nomeado assistente do professor CIernentino Fraga, no
Departamento
Nacional de Saude Publica, em fins de novembro de
1926, já nelle, o Centro de Saude de Inhauma a 3 de janeiro do anno
Era o comeco
seguinte, tinha sido installado, con1 J. P. Fontenelle.
de realiza@0 de outro systema, de divisao districtal,
em que se
centralizam,
sob direccáo administrativa
e technica. local, todas as
Tinha projectado nos detaIhes, a pedido do
actividades sanitarias.
Dr. Belisario Penna, a divisáo do Districto Federal em 12 centros de
saude. Elles tambem constavam dos planos de reorganizacao dos
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servicos em Pernambuco e Espirito Santo, que elaborou por solicita@io dos directores dos respectivos departamentos.
Por isso, náo
escondeu ao governo de Sáo Paulo o proposito de fazer seguida essa
orientacão: concentra@0 na capital de todas as actividades sanitarias
districtaes em centros de saude, o que se faria progressivamente,
com
tempo para as adaptacões necessarias.
No interior, tambem centros
de saude ou postos de hygiene, na realidade, orgãos de accáo da
estructura
sanitaria, de que expõe o plano geral de remodelagão.
Allude ao interesse das administra@es pela creacáo dos servicos de
hygiene.
Do programma geral tragado, enumera as principaes realizacões possibilitadas
pela cooperapão dedicada de varios technicos
do servico, a que tece elogios : simplificacáo do mecanismo burocratice,
padronizagáo dos modelos de impressos para as diversas actividades
(de varias centenas que eram, reduziram-se
a 1431, reforma do
servico de locomocáo, do inicio de centraliza@o
dos servisos de
laboratorio, passando os da Inspectoria da Lepra para o Bateriologico,
que se aprestou para attender ao serviso intensificado do interior.
0 servico de verifica@0 de obitos, feitas as autopsias pela Faculdado
de Medicina, iniciado a lo de maio, teve como consequencia hão
passar de 9, para as 10 semanas seguintes, o numero total de obitos
por molestias mal definidas, cifra que, nas 10 anteriores, ascendera
a 318. Refere as providencias tomadas no interior do Estado para
melhoria progressiva na obten@0 dos dados relativos a natalidade,
mortinatalidade,
morbidade
e mortalidade.
Creou o servico de
enfermagem de Saude Publica, que se accresceu de 27 novos elementos
para a capital e 45 para o interior.
Por outro lado, supprimiu 28
logares de medicos na capital, incumbidos os guardas sanitarios de
muitos dos encargos commettidos anteriormente
aos medicos.
De
alguns problemas sanitarios do Estado, pelo que ficou feito ou esteve
planejado realizar, mereceram consigna@0 o da fiscalizapáo do leite,
cuja reforma foi feita em maio e de cuja regulamento enumera os
pontos principaes.
Sobre a febre typhoide e a diphteria na capital, focaliza a intensificacão da immunizacáo activa contra a primeira, nos districtos de
Sáo Miguel, Lapa e Bon Retiro, onde mais elevados os coefficientes
de morbidade,
e a vaccinacáo systematica
da populacáo escolar
contra a diphteria.
Aborda o apparelhamento prophylactico
contra
a tuberculose, inpressionantemente
precario.
Dá noticia da applicacão do credito especial de 1,000 contos, aberto em 18 de abril.
Allude, á proposito, á iniciativa
dos medicos de Campos do Jordáo,
reagindo contra a construcgão dispendiosa de sanatorios.
A proposito da malaria, sobre cuja incidencia no Estado se estende,
refere as principaes actividades do servigo no veráo de 1931, e cuida
em detalhe da seccão especializada de malariologia,
a que ficaram
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commettidos os inqueritos e a orienta@0 das campanhas no Estado.
Trata da defesa de Santos e de outras cidades do Estado contra a
febre amarella, aborda a orienta@0 que iria seguir no combate á
ancylostomose,
com verificapão previa do grão de infestacão, em
diversas regiões do Estado, por meio de commissóes especiaes organizadas com o Instituto
de Hygiene, a primeira das quaes seguira
para trabalhar no littoral norte do Estado.
Em plena ordem do dia o assumpto da lepra era um dos pontos
capitaes do programa
do governo do interventor
Joáo Alberto dar
incremento á campanha.
Fôra convidado em fevereiro para dirigir
a Inspectoria respectiva o Dr. Souea Araujo, que, em maio, assumiu
0 cargo. Foi alterada a seu pedido a Iegislaqão de cinco leprosarios
de emergencia para 400 doentes, cada um. Tendo o Dr. Araujo
mudado de orienta@0 e apresentado plano que se tornava dispendioso
em excesso, houve desentendimento
com o governo.
A inspectoria
foi parar ás mãos do Dr. Sales Gomes, que impulsionou os servicos
já iniciados e providenciou
para a realizacáo de novos commetti0 Dr. Barros Barreto demora nesses pontos, frisa bem
mentos.
detalhes das concurrencias publicas abertas, depois da sahida do Dr.
Souza Araujo, para novas construcr$es, onde se poderiam alojar 412
doentes.
Desse modo, subiu a 1,092 o numero dos que se isolaram,
gratas ás providencias decisivas tomadas pelo governo do interventor
Joao Alberto.
(A Folha Med., 12: 14 (setembro) 1931).

Vaccinacáo

Antivariolosa

no Rio

T

0 Departamento
Nacional de Saude Publica do Brasil, que ha cerca de quatro
annos extinguiu a variola no Rio de Janeiro, tem chamado a aten@0 do povo para
a necessidade que ha em se imunizar
contra essa molestia, que acaba de fazer o
seu aparecimento
em algumas localidades
do Estado
de Minas
Geraes.
0
servigo sistematico
de vacinacáo, isto B, de casa em casa, está sendo intensificado
de fórma a ser percorrido
todo o Districto
Federal dentro de pouco tempo.
Paludismo
Pontezinha.-Pontesinha,
povoacão a 20 kilometros
e meio da cidade de Recife
e approximadamente
19 kilometros
pela Estrada de Rodagem que a liga a esta
capital.
Dista 5 kilometros
e 600 metros do Oceano Atlantico
e 9 kilometros
e
meio da oidade do Cabo.
Sua eleva@0 é de 4 metros e 25 centimetros
acima do
-4 popula@o,
composta na sua maioria de operarios de Fabrica de
nivel do mar.
Polvora,
é de 612 habitantes
(388 adultos e 224 menores) distribuidos
em 157
casas, dando urna media approximada
de 4 individuos
por habitacão.
Ha urna
unica escola publica municipal
com 51 alumnos matriculados,
tendo urna media de
frequencia de 43. A fabrica de polvora “Hermann
Lundgren,”
fundada em 1866,
conta 350 operarios. 0 typo do fóco predominante nas pesquisas realisadas pelos
autores foi representado
pelo “barreiro,”
collecpáo de agua, exposta ao sol, sem
vegetapão e sem detrictos. Lambem em pequenas colleccõesde agua, expostas ao
sol, sem vegetagão
e sem detrictos,
mas, apresentando
a agua urna certa

