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mento de mercadorias provenientes da India. (Calmette e Salimbeni opinam 
que a peste foi importada de Porto.) Depois, a peste appareceu em Rosario, e 
quasi em seguida em Buenos Aires. No Brasil a existencia da peste foi official- 
mente declarada em Santos no 18 de outubro de 1889, sindo depois transportada 
a Sao Paulo e logo a Rio de Janeiro (7 de janeiro de 1900), extendendo-se imme- 
diatamente a Campos, Nichtheroy, Sao João de Barra, Petropolis, Fortaleza, 
Porto Alegre, Paranagua, Recife, Victoria, Aracajú, Belém e Sao Luiz do Maran- 
háo. No Rio de Janeiro, durante 9 annos, a doenca grassou com alguma inten- 
sidade, alcancando em 1903 e 1904 coefficientes de 105.7 y 92.3, respectivamente, 
por 100,000 habitantes. Actualmente o mal tem diminuido, e os casos, algo raros, 
ou procedem de antigos focos ou sao importados, de modo que desde 1914 até agora 
no teem grande importancia estatistica. De 1900 a 1926, ou seja 26 annos, hou- 
veram 3,923 casos e 1,818 obitos. A porcentagem nos homens ss approximou a 
60. A peste no Rio tem seu apice na primavera. Das 3 formas, a bubonica 
representa 93.3; a septicemica, 4.8; e a pulmonar, 2 por cerito. Nos casos buboni- 
cos predominou a localizacao infra-abdominal, con 71.9 por cerito, vindo em 
segundo logar a supra-abdominal, com 20 por cerito, e por fim a suprainfra-ab- 
dominal, com 8.1 por cerito. No Estado de Parahyba, nos 3 municipios de Cam- 
pinas Grande, Sape e Princeza, tem habido de 1912 a 1926 154 casos com 140 
obitos, habendo um periodo, de 1915 a 1922, sem casos ne obitos. Na cidade de 
Sao Paulo, de 1899 a 1926 foram denunciados 75 obitos, sem apynnas nenhum 
nos annos de 1901, 1909, 1916, 1917, 1918, 1923, 1924 y 1926. No resto do 
Estado denunciaram-se 103 obitos de 1900 a 1926, em 12 municipios, incluindo 
Santos, Campinas, Sáo Carlos e Guaratinguetá. No Estado de Ceara denuncia- 
ram-se 157 obitos de 1903 a 1922 (habendo ll annos desse periodo em que mio os 
houvera): em Maranguape, 31, em 1903; e em Jardin, 9, em 1918. Em Recife 
houveram 514 casos e 473 obitos de 1902 a 1923, sem apenas nenhum de 1924 a 
1926. No Estado de Rio de Janeiro, nas cidades de Nichtheroy, Campos, Barra 
do Pirahy e Sao Goncalo houveram 114 casos e 61 obitos de 1906 a 1927, habendo 
12 annos sem obitos. Em Belém houveram 238 casos e 151 obitos de 1903 a 
1922, com um intervalo de 1913 a 1921 sem casos. No Estado de Rio Grande 
do Sul, de 1903 a 1926 inscriveram-se 393 casos e 608 obitos, incluindo 254 casos 
e 392 obitos na capital (Porto Alegre) e 46 e 43 em Rio Grande. (Informes Estatis- 
iicos sobre a Peste no Brasil, Dep. Nac. Saude Pub.) 

A Raiva no Ceará 

Justa dis que a hidrofobia humana não póde ser considerada infrequente na 
nosologia do Estado do Cea&. Em menos de urna decada de clinica em Fortaleza, 
tem tido conhecimento de varios casos dessa molestia, pois é sem remissáo veri- 
ficados na capital ou em localidades proximas. Na grande maioria, as vitimas. 
por penuria para se transportarem á cidade, ou por ignorancia, nao recorreram ao 
amparo proporcionado pelo Instituto Pasteur ou fizeram-no serodiamente e nao 
colheram o beneficio almejado. 0 autor tivera opportunidade, dentro do espaco 
de 8 anos, de observar 2 casos de raiva humana em adultos do sexo masculino. 
0 primeiro em data, foi em pessóa residente em Fortaleza e que sórnente por 
extrema ignorancia deixou de utilizar a vaccina de Pasteur. 0 mais recente, 
embora solicitado para receber o tratamento profilatico, nao atendeu ao conselho 
salutar e pagou com morte horrivel a sua negligencia. (Justa, A.: Ceará Medico, 
jan., 13, 1931.) 

Trachoma 
Ceará.--0 Ceará occupa o 20 lugar na estatistica da cegueira no Brasil, é assim 

que em 10,000 habitantes, 15.16 sao cegos, entes portanto inutilizados para o 
trabalho activo e peso morto na balanpa economica do Estado, constituindo um 
grande deficit social. Deixando o Cariry, onde desde a primeira metade do seculo 
passado vem grasando assustadoramente, o trachoma já se alastrou por todo o 


