
COMBATE Á FEBRE AMARELLA NO BRASIL 

0 Sr. Chefe do Governo Provisorio do Brasil, em data de 28 do 
novembro, resolveu abrir ao Ministerio da Educa@0 e Saude Pu- 
blica um credito extraordinario de quatro mil e quinhentos contos 
(4,500 : OOO$OOO) para que o Departamento Nacional de Saude Publica 
fique habilitado com os necessarios meios para combater a febre 
amarella e defender o Districto Federal e os Estados contra aquelle 
mal e outro qualquer surto epidemico durante o anno 1931. 

Saneamento Rural no Brasil 

0 Sr. Ministro da Educacão e Saude Publica dos Estados Unidos do Brasil 
fez publicar o seguinte: 0 Governo provisorio resolveu suspender o servipo de 
saneamento rural que vinha executando em cooperacao com os governos est,aduaes 
em quasi todo o territorio macional. Essa decisáo se justifica plenamente pelo 
estado de desorganizacáo daquelles servicos cuja rendimento não tem sido em 
proporcáo com as despesas e onus que delles resultarn para os Theosuros federal e 
estaduaes. É pensamento do Governo, porém, estudar com a maior attencáo o 
assumpto e projectar desde logo a nacionaliza@o dos servicos de saude publica 
de pleno accordo com o Director Geral do Departament,o de Saude Publica. 
Para isso estuda os meios de obter recursos sufficientes de modo a tornar perfeita- 
mente efficaz a obra de saneamento rural. Com recursos especiaes cuja obten@0 
é objecto de estudo por parte do Governo e removidos quaesquer embaraces 
resultantes da defeituosa organiza@0 do servico, poderá ser este brevemente 
restaurado em condicões favoraveis á sua amplia@0 e efficiencia de accordo com 
as necessidades do paiz. 

Febre Amarella 

Prophylaxia na Babia de G~canabaru (Rio de Janeiro).-Consoante resolu@ies 
Directoria Geral de Saude Publica do Brasil o serviyo de prophylaxia da febre 
amarella na Bahia de Guanabara foi ampliado desde maio, 1928, de modo a evitar 
que se constituisse o porto de Rio em fóco de disseminacáo do mal, quer pelas 
embarcacões e ilhas nelle comprehendidas, quer pelos Estados ou paizes extranhos. 
Até dita data a prophylaxia do typho icteroide na bahia era executada de modo 
restricto, por tres autoridades distinctas: duas federales e urna do Estado do Rio 
de,Janeiro: a Directoria do Saneamento Rural nns ilhas do governador, Paquetá 
e Vianna, a Directoria de Prophylaxia Maritima e Fluvial na inspeccáo de em- 
barcac$es e algumas ilhas do Districto Federal e a Directoria de Saude Publica do 
Estado do Rio nos barcos atracados em Nictheroy bem como em 2 ou 3 ilhas 
prosimas. Da opportunidade das medidas poetas em pratica pelo ServiGo de 
Prophylaxia Maritima e Fluvial fallam sobrejamente a occorrencia de casos de 
febre amarella na Ilha do Vianna, a bordo de embarcacões surtas no porto, de um 
indice cnlicidiano a 27 das embarcacões e a 37 nas ilhas com predominancia quasi 
absoluta em ambas do agente transmissor e urna popula@o fixa e fluctuante 
composta na maioria de receptiveis. Do acerto das providencias tomadas dão 
testemunho irrecusavel a queda, a bem dizer, vertiginosa daquellas cifras para 
menos de 1, oscillantes agora cm torno de 0 e a ausencia de casos, mesmo suspeitos, 
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de febre amarella no porto desde 4 de junho do anno passado. 0 movimento 
do porto do Rio de Janeiro em 1929, accusou a cifra de 3,252 embarea@es das 
quaes 982 nacionaes e 2,270 estrangeiras; o transporte de passageiros montou a 
345,663, sendo em transito 293,284 e desembarcados 52,378; pela Ilha das Flores, 
onde estiveram hospedados 6,395 estrangciros rccem-chegados, passaram mais 
de 40,000 receptiveis; o servivo executado no mar representa parcella minima do 
que se fez em terra; apcsar de todas as difficuldades da campanha e das mais 
favoraveis condicóes para a eclosño de espantosa epidemia na cidade nao se 
realizou a hecatombe augurada por vultos de notoria influencia e incontestavel 
relêvo scientitico. É certo que em 1929 houve varios casos de febre amarella na 
bahia, principalmente na Ilha do Vianna. Para o Hospital Maritimo Paula 
Candido foram removidos da Hha do Vianna 6 doentes de febre amarella, em 
marco e dois em abril; da Ilha do Cajú: dois em abril; um cm maio, da Ilha 
da Conceieáo. Verificados em embarcaeóes os seguintes casos: Em 8 de maio 
em Porto Alegre um caso no vapor norueguez Skogland, partido do Rio a 30 de 
abril. Em 2 de maio zarpou do porto o vapar ingles Leighton, c 8 do mesmo 
mez a Tnspectoria de Saude do Porto de Santos notificou um 3.~0 positivo no mesmo. 
No Bore VI11 partido a 8 de maio, houve dois casos confirmados. Alem dcsses 
casos, houve mais dois, um notificado em 2 dc maio c outro, rm 5 de junho, ambos 
na chata no. 17 do largo da Ilha do Vianna. A verificayão destes 2 ultimos casos 
na mesma embarcaeáo, ancorada junto da Ilha do Vianna, onde tantos outros 
oocorreram, apezar de energicas medidas de prophylaxia, suggeriu a hypothese de 
haver mosquitos infectados nas velhas naos R pique em redor desta ilha e da de 
Mocangue Pequeno onde estão installadas as officinas do Lloyd Brasileiro. A 
vista disso, resolvcu-se expurgar todas esses embarcacões e as que por acaso la 
estacionassem. Desinfestaram-se a gaz sulfuroso, P7 e P-9, 150 embarcacóes e os 
couraeados S¿ío Paulo onde houve dois casos suspeitos e Mz’nus Gernes a pedido 
do Chefe de Saude Naval. (T~nvanm DE LARCERDA, A.: Rev. EIgg. fhzkde Pub. 
4: 449 (nbro.) 1930.) 

Sector norle do Brasil.-A campanha contra a febrc amarella no norte do 
Brasil foi continuada sem interrupeao durante todo a anno de 1929. 0 reap- 
parecimento desse mal no Rio de Janeiro em maio de 1928 e a sua continuacáo 
em 1929, claramente indicavam urna nova orientacáo dos servicos. Dahi resultou 
um contracto de cooperapáo da Fundacáo Rockefeller com o Departamento 
Nacional de Saude Publica assignado em 25 de janeiro de 1929, e estabelecendo 
um servieo unico de febre amarella no Brasil, sob a inmediata direccao do director 
do D. N S. P. A area a ser controlada foi dividida em dois sectores; norte e sul. 
A base da campanha consiste no combate ao vector principal em sua phase larval. 
A notificacáo, o isolamento, a assistencia aos casos de febre amarella e o expurgo 
e desinfeccáo terminal, quando praticados, ficaráo a cargo das autoridades sani- 
tarias locaes. De modo geral, o sector su1 se extende de S. Paulo ao Estado da 
Bahia. 0 sector norte abrange os Estados entre a Bahia. 0 sector norte abran- 
ge os Estados entre a Bahia inclusive e o valle do Amazonas, ficando o primeiro 

. sob a direccáo do director do D. N. S. P., e o ultimo sob a do representante da 
Funda@0 Rockefeller com a designa@0 offieial de inspector geral. Com ex- 
cepcao dos expurgos e a desinfeccáo terminal no sector sul, as medidas de pro- 
phylaxia anti-amarillica sao identicas nos dous sectores. 0 presente relatorio se 
occupa dos servicos na zona norte. Foram em 1929 confirmados casos de febre 
amarella nos seguintes Estados deste sector: Bahia, Sáo Salvador, 4 casos de 
laboratorio, 1 caso importado, 1 caso infectado em dezembro, 28, 1928, e morto 
em janeiro 4, 1929; Sergipe, Maroim, 2; Pernambuco, interior, diversos casos; 
Recife, 8; Cea&, Fortaleza, 3; Par& Belem, 12. 0 ultimo caso conhecido de 
febre amarella occorreu em 1929 no sector su1 (Nictheroy), no mez de setembro. 
No sector norte o ultimo foi em Recife em 27 de julho, tendo sido confirmado um 
outro a 15 do mesmo mez na cidade de Belém, Para. A grande maioria dos 
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Estados do sector norte firmaram contractos com o D. N. S. P. para serviqos 
denominados de Saneamento Rural, incumbindo-se de obras sanitarias similares 
ás dos postos permanentes municipaes (county health units). 0 Servico de 
Saneamento Rural tem autoridade para impôr penalidades, exigir notificagóes 
e isolamento dos casos de febre amarella, bem assim a desinfeccão terminal se 
assim o entender. Sórnente um Estado (Bahia) adoptou as duas ultimas medidas. 
0 ServiGo de Febre Amarella esth geralmente installado nas sédes do S. Sanea- 
mento Rural. No sector norte, o Servico de Febre Amarella sórnente realisou 
medidas anti-larvaes para estinguir o mosquito vector. 0 programma padrlo 
adoptado na organisa&o de trabalho é o seguinte: Os Estados slo a unidade do 
ServiGo de Febre Amarella. Um medico de tempo integral é o director nos Es- 
tados grandes. Dos 12 Estados da zona norte, nove têm actualmente servicos 
de prophylaxia anti-amarillica. Sete têm um medico de tempo integral encar- 
regado da campanha, ao passo que em dous os trabalhos sso dirigidos pelo chefe 
do Saneamento Rural, com verbas fornecidas pelos Servicos de F. A. A historia 
da marcha da febre amarella baseada em dados valiosos indica os centros onde a 
infeccão poderia permanecer por tempo indeterminado sem a intervencão sani- 
taria. Taes centros s80 incontestavelmente as capitaes e nellas effectuaram-se 
trabalhos prophylacticos rigorosos. A area em que se effectúa urna campanha 
anti-larval é dividida em zonas. Cada zona tem um guarda, com um ou dous 
auxiliares se preciso. Seis zonas formam um districto, fiscalisado por um guarda 
chefe. A extensáo da zona varia conforme o terreno, a natureza dos edificios e 
habitacóes a serem visitadas, e a abundancia de recipientes usados para depositos 
dagua. No comeco da campanha o guarda geralmente póde examinar attenta- 
mente por dia os depositos de cerca de 50 casas, esse numero augmentando com a 
experiencia adquirida em taes pesquizas. Todos os quarteiróes e casas devem ser 
numerados, se j& náo o estiverem. 0 cyclo da inspeccáo é de seis dias de oito 
horas de trabalho, ou um total de 48 horas, mas na pratica raramente se gastam 
mais de 36 horas nas visitas rotineiras, as 12 restantes sendo utilizadas nas visitas 
a casas vasias ou na inspeccão objectivando a elimina@0 dos depositos inuteis, 
taes como os pocos abandonados, etc, Os guardas sáo devidamente trenados. 
A fiscalisacáo in loco dos relatorios das visitas é o indice mais seguro e certo de 
verificapáo dos trabalhos que estáo sendo realmente realizados na area sob con- 
trôle. 0 Laboratorio de Diagnostico tem sido de inestimavel auxilio á campanha. 
Continuou-se a despertar o interesse publico por meio de impressos largamente 
espalhados, films e conferencias nas escolas; mas os resultados mais duradouros 
foram os obtidos pelos regulamentos sanitarios em vigor. 0 Serviso tem sem 
iuterrupcáo realcado a importancia dos modernos abastecimentos dagua, forne- 
cendo liquido em abundancia a todos os predios, dia e noite. Jli oito dos nove 
Estados têm feito ampliacóes ou melhorado os seus systemas de fornecimento 
dagua e projectos mais vastos foram approvados para 1930. Na zona norte os 
fócos permanentes de A. aeg@ estáo dentro e proximos das habitacões nos 
recipientes usuaes utilisados para depositos dagua; mas, durante os mezes de 
chuvas, o mosquito tem além desses um grande numero de recipientes onde 
desovar, taes as latas, garrafas, cascas de coco, calhas, cavidades nas arvores 
e toda a sorte de depositos dagua. 0 numero desses criadouros extra-muros póde- 
se tornar tño notavel que medidas de prophylaxia intensiva possam ser neces- 
sarias para combatel-os. De facto, o mosquito adulto é o objectivo fundamental 
da campanha, sendo a reduccáo dos insectos mais ekonomicamente conseguida 
pelo ataque 6s larvas. Pela primeira vez na historia da, prophylaxia da febre 
amarella no Brazil sáo simultaneamente executados os trabalhos prophylacticos 
em todos os centros onde esse mal se tornou endemico ou ameacador. Desde que 
faltam provas valiosas para affirmar quando a infec@ío foi erradicada, torna-se 
necessario insistir nos servicos de prophylaxia por longo tempo. Esses serricos 
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SAO onerosos, quando constituem um servico independente; mas quanclo vincula- 
dos a outros, por exemplo os de Saneamento Rural, o seu custo p6dc ser cxcessivn- 
mente reduzido. A obra permanente mais economica contra os surtos endemicos 
ou epidemicos é o abastecimento dagua moderno a todos os domicilios. Na 
zona norte do Brasil todas as capitaes possuem agua canalizada, mas táo defi- 
ciente na maioria dos casos, que forca á. populacho a ter depositos. Urna séria 
difficuldade muito frequente é a descoberta tardia dos primeiros casos de febre 
amarella, pela habitual reluctancia dos medicos em commuuicar suas suspeitas, 
especialmente nas pequcnas ciclades do interior; um outro igualmente sério oh- 
staculo 6 o desintercsse dos clinicos pela pratica da necropsia. Estudando-se 
as estatisticas de mortalidade nas áreas de febre amarella, fica-se impressionado 
com a subita eleva@0 dos obitos, mormente infantis durante os mezes das chuvas. 
Esse augmento pódc ser oecasionado por outras doencas mas até que o problema 
seja desvendado ou determinada a causa real somos forcados a acreditar que a 
febre amarella é o seu grande factor. Em todas as zonas do Brasil em que o 
indice de mortalidade infantil 6 elevado, ha medicos distinctos propensos a crcr 
que as chamadas gastro-enferites, táo communs na primeira infancia, náo sáo 
outra cousa que a febre amarella. Esse problema poderia ser facilmente solucio- 
nado por meio de um certo numero de aut0psia.s periodicas durante alguns 
mezes consecutivos, especialmente na esta@0 chuvosa. A eampanha de febre 
amarella dever ser ininterruptamente effertuada pelos methodos atE agora usados: 
.4 nomea@o de urna commissáo de technicos para estndar c fazer suggestões sobre 
a introduccáo de um systema moderno de abastecimento dagua nas cidades; 
a continua@o por muitos annos dos servicos de prophylaxia; os medicos, princi- 
palmente nas pequenas povoa.$cs, srrRo officialmente solicitados a dar inteira 
coopera@0 ao Servico de Fehre ,4marella, na descohcrta dos casos precoces 011 
frustros. (Um novo contracto com a Funda$io Rockefeller foi assignado pelo 
Governo Provissorio do Brasil a 10 de janeiro de 1931.--RED.) (CONNOE, 
M. E.: Rev. Ilvg. & Saude Pub. 4: 497 (dbro.) 1930.) 

Larvicidns.-Sem duvida algnma constituem o verde Paris e o petroleo c seus 
derivados (como o oleo Diesel), os larvicidas a que mais commummente se lanca 
máo em campanhas sanitarias xnti-larvarias, porém vemos frequentes referencias 
sobre substancias chimicas ou preparados industriaes, destinados a substituir e 
com vantagem, aquelles Iarvicidas classicos, cm algumas condi@es particulares. 
As experiencias de Pessóa foram feitas unicamcnte nas condicóes artificiaes de 
laboratorio, com larvas de Anophelineo e Culicineo, em diversos estadios de sua 
evolugáo e com dilllicóes variaveis dos larvicidas. Como contraste, usaram-se 
larvas náo tratadas e outras tratadas pelos larvicidas classicos como o verde Paris 
c o petroleo. Caporit, um producto “Bayer,” desinfectante e desodorizante 
com base do hypochlorito de calcio, contendo 95 por cento deste carpo, tem aecáo 
larvicida muito aecentuada, pois mata as larvas de Culicideos em solu@es bas- 
tante diluidas. Assim, na solupáo a 0.5 por cerito, as larvas morrem em 3-4 
horas. Em solupóes mais concentradas, a partir de 1 por ccnto, morrem ellas 
mais rapidamente. Póde, pois, o “Caporit,” ser usado com successo nas col- 
leccões de aguas, seja como Iarvicida, scja como desinfectante ou como impediente 
do desenvolvimento larval. 0 flnoreto de calcio e aluminio, recommendado como 
larvicida pelos fabricantes “Sociedade Rützersmerke,” nño deu resultados a.pre- 
ciaveis, em confronto com o Caporit, pois, mesmo na proporcáo de 3 por cerito, 
mostrou-se de efficacia, quasi nulla. Cruzol, carpo facilmente miscivel á agua E 
fabricado pela Soc. Anonyma do Gaz do Rio de Janeiro, recommendado pelo 
Departamento Nacional de Saude Publica, c usado na diluicáo de 1: 8,000, tem 
accáo muito energica, matando todas larvas no fim de poucos minutos. A agua 
assim tratada 6, porbm, nociva nos peisinhos, que tambem morrem no fim de 
poucos minutos. Solarina ir um derivado do kerosene e mostrou-se menos efficas 
que este ultimo carpo. Mas experiencias actuacs, observara-se o poder impediente 
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de diluicões de eosina, da erythrosina ou vermelho do Congo, só ou misturados, 
sobre larvas pequenas e médias de mosquitos, quando expostos ao sol. Náo 
notara-se entretanto, nenhum effeito sobre larvas grandes e sobre pupas. Em 
resumo, as substancias photodynamicas, alem de effeito lethal directo sobre as 
larvas de mosquitos, pouco apreciavel nas altas diluicões, exercem accáo impe- 
diente sobre estas mesmas larvas, as quaes acabam por morrer, devido ao conjunto 
luz-erythrosina-vermelho Congo esterilizar, por assim dizer, o meio em que ellas 
vivem. Talvez em condicões naturaes, as altas dilui@es de taes substancias n&o 
tenham valor pratico nas campanhas anti-larvares. Após varias experiencias cf- 
fectuadas com aguà do material “Salus” (vaso revestido de prata finamente 
dividida pelo processo Hottinger), chegarh-se as seguintes conclusóes: Os mos- 
quitos Culex e Aedes desovam em agua collocada em vasos “Salus,” táo bem 
como em agua collocada em outros recipientes; nos vasos “Salus” ha eclosão dos 
ovos; as larvas grandes e as nymphas se desenvolvem normalmente; larvas 
pequenas e médias morrem no fim de numero variavel de dias, provavelmentc 
devido 6 ac@Yo olygodynamica. da prata sobre o plankton da agua, privando assim 
as larvas de alimentacáo. Como morrem em tempo médio menor do que larvas 
das mesmas idades collocadas na agua distillada, 6 provavel que a prata exerca 
qualquer ac@o directa toxica sobre as larvas, accáo esta, porém, tão pequena 
que náo impede a eclosáo das pupas e o ulterior desenvolvimento de larvas do 
4’~ estadio. (PESOA, S. B.: Folho Med. 11: 409 (25 dbro.) 1930.) 

Os aparatos “ilculex” no Rio.-0 “Aculex” foi inventado precisamente para 
se prescindir do Clayton, diminuindo consideravelmente as despezas, simplifi- 
cando o servico, que se limita iL simples fiscalisa@o e offerecendo urna efficiencia 
technica no combate ao mosquito indiscutivel. Por se tratar de nm apparelho 
mcchanico a sua fiscalisa@o é necessaria, mas C simples. Um servente fiscalisa 
200 apparelhos por hora ou sejdm 1,200 por seis horas de trabalho. Copacabana 
com 3,000 boeiros exigiria, portanto, tres serventes para o servico diario. Demais 
ella pode ser exercida at6 por pessoas extranhas á. Reparti@o. Qnanto no scu 
exito ahi estEo as multiplas experiencias feitas em pontos diversos, mais que 
provadas, documentadas mesmo, que attestam o valor dos milhares de apparelhos 
usados. Pessoas que clamavam diariamente no Rio, náo o fazem mais e, ao con- 
trario, declaram que nZo sentem mais mosquitos depois da instala@0 dos appa- 
relhos. Ali& quem conhece o “Aculex,” o mechanismo do sell funccionamento, 
vê logo que n5io ha possibilidade do mosquito entrar ou sahir da galeria. A sua 
tampa constitute urna barreira intransponivel para elles. fi certo que sell func- 
cionamento pode ser perturbado pelo liso proveniente das varreduras do pessoal 
da Limpeza Publica, mas o ultimo dispositivo adoptado, a grade, em torno da 
bocea, reduziu esse inconveniente a proporcões minimas. (ROCAS, 0. : Rev. Hyg. 
Saude Pub. 4: 489 (nhfo.) 1930.) 

A Prophylaxia da Mortalidade Infantil no Brasil 

0 V Congresso Brasileiro de Hygiene considerando que a mortalidade infantil 
no paiz é ainda muito alta, e que representa grande damno economice e social á 
nacáo indica as seguintes medidas para reduzil-a: Intensificar a educap%o e asis- 
tencia sanitaria das máes ou futuras máes atravez de pessoal convenientemente 
preparado por cursos especiaes. Disseminar tanto quanto necessario dispensarios 
de hygiene infantil, de assistencia e de educa@o. Crear, nos centros maiores ou 
de populacáo mais densa, organisacões semelhantes its da Inspectoria de EducacZo 
Sanitaria e Centros de Saude de Sáo Paulo. Montar nos maiores ou mais densos 
nucleos de populapiio casas maternaes e de protec@o 6 infancia. Intensificar a 
campanha contra a syphilis, principalmente sobre o ponto de vista educativo e 
pelo emprego dos meios prophylacticos. Proseguir nas investiga@es sobre nati- 
mortalidadc e mortalidade infantil feitas pelo Departamento Nacional de Saude 


