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18,730; positivos, 4,916. A lacuna principal na organiza@0 da campanha de 
prophylaxia da tuberculose é a dos hospitaes. Esta lacuna 6 berrante e clamorosa, 
nao s6 perante as necessidades da prophylaxia como perante os mesmos deveres 
essenciaes de assistencia do Estado ao povo. Póde-se affirmar que urna das 
causas da enorme mortalidade da tuberculose no Rio de Janeiro 6 a falta de hos- 
pitaes. Os leitos para tuberculosos nos hospitaes do Rio de Janeiro mal chegam 
a 13.4 por cento do que deviam ser, calculando o numero de obitos de tuberculosc 
por armo em 4,500, a sendo de 603 o numero de leitos para doentes de tuberculose, 
403 no Hospital de Sao Sebastiao e 200 no Hospital de Nosse Senhora das Dores 
de Cascadura, este somente para mulheres, e pertencentc B Santa Casa da Miseri- 
cordia. A hospitalizacao de tuberculosos na cidade do Rio de Janeiro esta 
resumida nestes dois hospitaes; o Hospital de Paula Candido nLo recebe mais 
doentes de tuberculose, o Pedro II substituiu as enfermarias de “tuberculose,” 
por urna de “ulceras” e os outros hospitaes da Santa Casa da Misericordia só 
temporariamente abrigam doentes de tuberculose. 0 Hospital Geral da Santa 
Casa, o Hospital de Sao Joáo Baptista, o Hospital da Gambôa (todos da Santa 
Casa de Misericordia), o Hospital de Sao Francisco de Assis, o Hospital Dom 
Pedro II e o Hospital Paula Candido, devem receber doentes de tuberculosc em 
enfermarias exclusivas. Póde-se calcular que poderiam ser assim hospitalizados 
mais de 250 tuberculosos, sem prejuizo dos servicos peculiares dos mesmos hos- 
pitaes. (Placido Barbosa, J.: A Folha Medz’ca, 219 (julho 5) 1931.) 

‘,l Terapeutica nos Filhos dos Leprosos 

Na terapeutica da lepra o azul de metileno merece ser amplamcnte experi- 
mentado, especialmente nos fdhos dos leprosos, nos quais a molestia deve estar 
forcosamente no inicio. 0 azul de metileno nos casos suspeitos e duvidosos púde 
contribuir a elucidar o diagnostico e isso terá muita importancia em clinica 
pediatrica, especialmente nas fórmas latentes. Todos os filhos de leprosos, que 
conviveram nao importa quanto tempo com psis manifestamente atacados da 
molestia, devem ser submetidos ao tratamento com azul de metileno, mesmo sob 
o ponto de vista profilatico. É de desejar que observaeóes mais completas e mais 
prolongadas tragam melhores conclusões a um problema de táo vasta importancia 
humanitaria qual é a luta contra a lepra. (Pentagna, 0.: Medz’camenta, 7, julho, 
1931.) 

Educac$io Sexual 

0 que entendemos e o que devemos entender por estas palavras tantas vezes 
pronunciadas e tantas mal comprehendidas: Educacao Sexual? A Educa@0 Se- 
xual 6 a acgão pedagogica que pretende submetter o instincto sexual B ac@o da 
vontade sob o dominio da intelligencia instruida, consciente e respondavel. Se 
se admite esta definicao deduziremos que ella comprehende tres factores: 0 
conhecimento da vida e de suas leis que para nosso thema estão comprehendidos 
nas materias denominadas historia natural (sem restriccóes), botanica, zoologia, 
anatomia e physiologia humanas sem excluir as questões relativas iL geracbo, 
hygiene e a prophylaxia de todas as enfermidades contagiosas sem excluir a 
hygiene e enfermidades relativas 5 geracão. E este 0 primeiro factor ou seja o 
conhecimento das coisas. Segundo factor: conhecimento da Ethica ou seja a 
moral das questôes sexuaes. E sobre estes dois factores, um factor geral que 6 
necessario e imprescindivel para a educa@0 sexual ainda que náo seja exclusivo 
para ella: A educacao da vontade e a educacáo de consciencia moral: aquelles 
que se interessam pelo estudo deste asumpto para o qual nao ha tcmpo nem 
espaco para estudar aqui, encontral-o-hlo tratado com detalhe no meu relatorio 
apresentado ao Congresso de Hygiene Social e Educacao Prophylactica, realizado 
em Paris, em maio de 1923 e organizado pela Commissão de Hygiene Social 
(7 Rua Mignon, Paris). (Luisi, Paulina: Boletim de Eugenia, 3-4 (dezembro) 
1930.) 
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