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Alimenticios e do Leite, imprimindo-lhes um cunho pratico e ef- 
ficiente, dotando esta seccão de pessoal technico e especializado; 
crear um centro de saude modelo na c,apital e 2 ou 3 postos de hygiene 
municipal no interior; crear dentro de alguns dias o servico de tuber- 
culose, si possivel e de hygiene preescolar e escolar; crear a Seccão de 
Educa@0 e Propaganda, dando-lhes o maior desenvolvimento possivel 
pontando para isso com a coopera+To das diversas instituigões, do 
professorado publico e particular, das individualidades de destaque 
social e sobretudo da distincta classe medica. (Reo. Hyg. & Suude 
Pub. 5: 259 (junho) 1931.) 

Peste no Estado da Babia x 

0 Dr. Guilherme Ramos, que foi designado pelo Director de Saude Pulbica do 
Estado de Bahia para pôr em pratica medidas de prophylaxia contra a peste 
bnbonica nos municipios de Riachão de Jacuhype, Irará e adjacencias, apresentou 
um relato dos trabalhos executados. Ao chegar a Feira de Sant’Anna as in- 
formacões obtidas de origem official c do carpo clinico local, principalmente do 
chefe do Posto de Prophylaxia, foram lisongeiras pois nso conheciam casos re- 
centes de peste naquellas localidades e s6 ouvirnm fallar de casos em pequeno 
numero nos mezes passados. Em Riacháo, occorreram casos segundo informa- 
@es colhidas no mee de outubro, náo na cidade mesma mas em pontos distantes 
como Harmonia, etc. Casos distantes seráo notados, provavelmente benignos 
de forma ambulatoria, attenuados “E facto observado universalmente, radicada a 
epizootia pestoza, que durante annos com intermittencias irregulares e bastante 
longas se darRo, seguramente, novos casos humanos ou murinos no mesmo ponto 
ou immedia@es.” (Rev. Hyg. & Saude Pub. 5: 207 (maio) 1931.) 

As Visitadoras de Parahyba 

No dia 26 de janeiro ultimo, foi inaugurado em Parahyba o servico de enfer- 
meiras visitadoras de higiene infantil, composto de 13 enfermeiras, inclusive a 
chefe, D. Maria de Lourdes Carvalho, diplomada pela “Escola D. Anna Nery,” 
da Capital Federal e que foi a respectiva instructora. 0 Dr. Guedes Pereira, 
Director da Hygiene Estadual, dividiu a capital da Parahyba em 12 zonas, sendo 
estabelecido o criterio dos trabalhos serem iniciados da peripheria da cidade para 
o centro, attendendo, assim, 4 populacáo mais desamparada. Para o servico das 
enfermeiras foi dizado um horario de 7 as 11 e de 13 as 16, diariamente. Como 
auxilio ao servico foi pedido as emprezas de via@o.da cidade, passe gratuito. 

0 Typho Exanthematico de São Paulo 

Lemos Monteiro chegou as seguintes conclusões ante a Sociedade de Biologia 
de Sáo Paulo: 0 virus do ‘cypho exanthematico de Sáo Paulo, inoculado na camara 
anterior do olho de certos animaes, determina lesáo ocular caracteristica e reaccáo 
geral que se assemelha com a provocada pela inoculada do virus por via peritoneal. 
Na lesáo ocular podem ser postos em evidencia, de preferencia nas cellulas 
endotheliaes da membrana de Descemet, microorganismos que, pelos seus carac- 
teres, náo se distinguem das “Rickettsias” segundo as descrip@es dos varios 
autores que dellas se têm occupado. Desde que o virus no sangue do doente 
apresenta tambem identico comportamento experimental, a inoculagão pela via 
ocular poder& servir de novo meio para diagnostico do typho, o que poderá ser 
confirmado ainda pela pesquiza de “Rickettsias,” cuja relacáo etiologica com a 
infeccáo parece evidente e é geralmente acceita. 


