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Pelo Sr. MANUEL DE MATTOS D)UARTE SILVA ’ ’ 
Presiden te do Es tado 

(Trechos da mensagem apresentada a AsemblEa Legislativa, no lo de outubro de 1930) 

‘. 

Febe amarelta.-Na nossa ultima mensagem consignámos que o 
flagello da febre amarella estava, no Estado, quasi completamente 
vencido, mas assignalámos que, vivendo, como vivemos, numa 
continua e intensa intercommunicar$o de pessoas, expostos ficavamos 
sempre a um novo contagio. Tal hypothese occorreu e depois da 
ultima reuniáo da Assembléa, isto é, no corrente anno, quarenta e 
nove casos novos se verificaram. Desses novos casos nenhum, entre- 
tanto, occorreu em localidade onde, tendo havido casos anteriores, 
mantinhamos servigo organizado de defesa. Deram-se em differentes 
lagares, sendo, porém, que excepto em urna de taes localidades, na 
qual o derradeiro doente foi assignalado em Agosto, em todas as 
demais o tempo decorrido do mais proximo doente é já maior de tres 
mezes. Estamos com dois annos de campanha anti-amarillica e não 
é possivel contestar o exito do esforco da nossa hygiene, detendo o 
surto que chegou a attingir a 43 localidades do Estado. De 38 dessas, 
ou sejam em 88.6 por cerito, o mal desappareceu completamente ha 
14 mezes, tanto vale por urna perfeita exiincgao. Foco descoberto foi 
sempre, entre nós, fóco extincto, no prazo de sete a oito semanas. Os 
casos deste anno evidenciaram-se em marco. Por certo as condicões 
do trabalho que nos incumbe são muito diversas das do Districto 
Federal, bastando lembrar que t.emos urna area cincoenta vezes 
maior, com aspectos ruraes da campanha muito mais difficeis a 
vencer, deante dos quaes os mesmos technicos da philantropica Fun- 
da@0 Rockefeller, com a assistencia directa do Departamento Nacional 
de Saude Publica, ha seis annos levam o trabalho em bom camínho, no 
nordeste do Brasil. Quanto á morbidade da molestia, a nossa rigorosa 
estatistica mostra que tivemos 374 casos contra 738 na Capital Federal 
accusando um coe£lìciente de 22.0 contra 41.0 por cem mil habitantes 
naquella cidade. Grandes foram os recursos que nos forneceu a 
UniSo para o combate; e esses recursos, sommados aos creditos ordi- 
narios e extraordinarios do Estado e das municipalidades, asseguraram 
os precisos elementos para attingirmos a situacão de absoluta normali- 
dade das populacóes, no inicio atacadas. Execut&mos um total, em 
tres annos, de 3,526,589 visitas domiciliarias, sendo 169,382 em 1928; 
1,666,539 em 1929 e 1,690,668 no primeiro semestre de 1930. As 
despesas da campanha, em que ainda estamos empenhados, contra o 
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terrivel morbus, foram, em numeros globaes, até agosto ultimo, de 
5,209 :056$370, cifra que representa um apurado escrupulo no emprego 
dos dinheiros, dado o elevado custo de taes servic;os sendo 3,213,079- 
$518 pela Uniåo; 1,717,939$752 pelo Estado e 278,037$100 por 
alguns municipios. Tendo sido, pois, o custo, até agora, da campanha 
contra a febre amarella, no Estado, de 5,209,056$370 e de 374 o 
numero de casos occorridos, verifica-se que o custo por doente foi 
apenas de 13,927$958, o que apresenta um esforco de economia, não 
attingido em qualquer outro ponto. Esses dados que ahi ficam attes- 
t,am, significativamente, guao proveitoso tem sido o trabalho desen- 
volvido pela nossa hygiene e a que ponto chegou o rigor no dispendio 
dos recursos financeiros. Todas as populacóes das zonas attingidas 
pela febre amarella no Estado testemunharão, sem duvida, a presteza, 
a solicitude e o apuro da nossa actuacão, t,ão depressa chegaca ao 
conhecimento das autoridades qualquer caso novo. Organizou-se, 
por outro lado, em marCo, do corrent’e anno, um servico rigorossissimo 
de fiscnliza$o em todas as necropoles das zonas flagelladas, de modo 
que nenhum enterramento de qualquer victima de doenca, mesmo 
meramente suspeita, se faz sem o exame das visceras para pesquisa 
das lesóes caracteristicas da febre amarella. Essa providencia, de que 
tomou conhecimento com applausos a Commissão Roclrefeller, foi 
logo depois aconselhada pela propria direccão geral de Saude Publica. 
De resto, a absoluta confianca com que o povo acompanha a accão das 
autoridades sanitarias, vale bem como justo premio & sua dedica@, 
á sua prudencia, á seguranca, emfim, com que as mesmas correspon- 
dem as grates responsabilidades de sua missão. 

NOL’O regulamento.-En data de 4 de setembro preterito, approva- 
mos, pelo Decreto IL 2514, o novo regulamento dos servicos sanitarios, 
que iicaram subordinados á Directoria Geral de Saude e Assistencia, 
denomina@0 essa mais adequada e de accôrdo com a centralizacao 
dos departamentos que lhe estavam affectos, accrcscidos, agora, do 
Hospital-Colonia de Psychopathas de Vargem Alegre. Esse regula- 
mento é, na especie, o mais completo, até hoje, da nossa legislagão: 
consolidou dispositivos novos, dictados pela technica moderna e pela 
experiencia dos chefes de servico, cujas attribucóes ficaram regorosa- 
mente definidas; ampliou e creou, sem sobrecarga orcamentaria, 
varios servicos apcrfeicoando-os e augmentando-lhe com a maior 
produccão dc trabalho, as probabilidades da mais completa effkacia. 
A frente dessa reparticáo, cuja apparelhagem já representa urna 
conquista digna de registro, continua o Dr. Alcides Lintz. Os 
servicos sanitarios que funccionavam em um predio particular da rus 
Visconde do Rio Branco, acanhadissimo, sem o menor conforto, 
foram, ultimamente, installadosznum edificio devidamente adaptado, 
á rus Visconde de Scpetiba, de propriedade da Caixa Auxiliadora e 
Beneficente dos Funccionarios do Estado, immovel esse que a referida 
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associacão vae transferir, bem como duas pequenas casas construidas 
nos fundos do mesmo, ao Estado. Coube, outrosim, á actual ad- 
ministragao, dar nova séde ao Servico de Saneamento Rural, que 
passou a funccionar á rua Visconde do Uruguay, onde se acha con- 
venientemente installado. 

Fiscalizapfío de exercicio da medicina.-0 servico da fiscalizacão do 
exercicio da medicina e seus ramos teve, no periodo já assignalado, 
grande incremento, notavelmente na parte de entorpecentes, cujas 
pedidos visados elevaram-se a 390. Registraram seus diplomas 470 
medicos. Das 569 pharmacias existentes nos 48 municipios, acham-se 
quasi todas legalizadas. Todas as drogarias estão funccionando 
legalmente. Foram feitas 527 inspeccóes em 31 munic.ipios, das 
quaes resultaram 693 intimacóes. A seccão de inspecpgo de saude e 
exames de habilita@0 de praticos de pharmacia e dentistas accusou 
o movimento de 66 inspeccóes de saude. 

Hygicne escolar.-0 servico de hygiene escolar, ainda circumscripto 
a esta capital, continúa a merecer a maior attencão do Governo. 
No dispensario, cuja matricula ascende a 8,649 alumnos, encontram 
estes a assistencia, porventura reclamada pelo seu estado de saude. 
No periodo ce julho de 1929 a, junho de 1930, foram examinadas 1,393 
criancas. Todos os alumnos passam peIo exame de vista. 0 servico 
de oto-rhino-laringologia trabalhou int,ensamente. Consultas, 2,528; 
intervencóes cirurgicas, 349; curativos, 910. A seccão dentaria, 
subdivida em duas-urna de inspeccão e outra de clinica dentaria, 
tembem produziu muito, tendo o numero de consulta? attingido a 
7,889. Serve, por enquanto, como auxiliar junto ao dispensario, urna 
só enfermeira. 0 numero dessas modestas collaboradoras dever&, á 
medida que as exigencias o justificarem, ser augmentado. 

Hygiene pre-natal.-A sec@ío de hygiene pre-natal attendeu, de lo 
de julho de 1929 a 30 de junho ultimo, a 1,120 gestantes contra 765 
em igual periodo anterior. 

Inspeccão sanitaria.-A inspeccão sanitaria e epidemiologica está 
não só a cargo da Directoria Geral de Saude e Assistencia, como 
tambem do Saneamento Rural, cabendo a este o servico de doencas 
transmissiveis nesta capital e Aquella no interior. Anteriormente, 
tivemos onsejo de mostrar o aperfeicoamento a que chegou a organi- 
zacão sanitaria na campanha aberta contra a febre amarella. 0 ser- 
vico de prophylaxia da variola continua a ser intensificado, com a 
vaccinacão e revaccinacão systematica, principalmente nesta capital, 
elevando-se a 15,025 o total de casas visitadas pelos guardas. Os 
casos de variola, no Estado, estãò se tornando raros, e mais raros 
ainda os surtos epidemicos. Um dos mais s¿rios problemas, com que 
luct,am, em gcral, os Estados, é o da verifkacão de obitos, no interior, 
onde ordinariamente elles occorrem sem assistencia medica. Os 
medicos encarregados verificam o obito e dã;o competente attestado, 
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fazendo systematicamente autopsia dos individuos fallecidos com 
menos de cinco dias de molestia e sem assistencia medica, retirando- 
Ihes as visceras que julgarem convenientes e remettendo-as ao DC-- 
partamento Nacional de Saude Publica para o exame anatomo-patho- 
logico. 0 servico de laboratorio continúa a ser feito, com a neces- 
saria presteza, pelo Instituto Vital Brasil, que tambem attende aos 
pedidos do Saneamento Rural (secoão de epidemiologia). 

Servico de Registro e Estatistica.-A collecta de dados demographo- 
sanitarios, a cargo da secpão de registro e estatistica, ainda nao 
correspondeu aos esforcos empregados no sentido de tornar tanto 
quanto posivel completa a sua colheita. Com esses elementos de- 
ficientes, apuraram-se 31,982 nascimentos e 15,368 obitos, tendo sido’ 
estes classificados de accôrdo com a Nomenclatura Nosologica Inter- 
nacional de Demographia Sanit’aria. Foram dados á publicidade dois 
numeros do Boletim de Estatistica Vital do Estado, correspondentes ao 
1” e 2O semestres de 1929, apresentando ambos estudos da natalidade 
e da mortalidade em 24 das nossas principaes cidades. 

Hygiene industrial.-A seccáo de hygiene industrial foi iniciada em 
maio deste anno e já inspeccionou 68 fabricas e officinas. 

Lepra e cenereas.-A Inspectoria de Prophylaxia da Lepra e das 
Doencas Venereas, annexa ao Saneamento Rural, mantem, para 
attender os enfermos dessas ultimas molestias, dispensarios em 
Nictheroy, Campos, Barra Mansa e Entre-Rios e um servico antí- 
venereo em Nova-Friburgo. No decurso de um anno, as consultas 
elevaram-se a 139,770, com a media diaria de 507. Foram matricu- 
lados 2,726 doentes novos, attingindo a 18,221 o total de enfermos 
matriculados, que Irequentaram os dispensarios do servigo acíma 
referido. 0 censo de leprosos do Estado revela, até 31 de agosto 
ultimo, a existencia de 293 atacados, dos quaes apenas cerca de 70 
estão hospitalizados. Os doentes conhecidos acham-se isolados em 
domicilio e submettidos a tratamento pelos derivados de chaulmoogra. 

Prompto Soccorro.-0 ServiGo de Prompto Soccorro, sob a direcoão 
do Dr. Castro Araujo, tem prestado á populacão desta capital grandes 
beneficios. Os soccorros chegaram durante o periodo de 1” de julho 
de 1929 a 30 de junho ultimo a 4,570. 

Ilospitalizacão.-0 problema da hospitalizacao, nesta cidade, ainda 
não poude ser, como é do anceio de todos, resolvido completamente, 
continuando, por isso, a attendel-o o Hospital de Sao João Baptista, 
dirigido pelo Dr. Ernani Alves, onde os tratados ascenderam a 1,550 
homens e mulheres. 0 Hospital-Colonia de Psychopathas de Vargem 
Alegre esteve, até 15 de janeiro ultimo, sob a direccão effectiva do 
Dr. Waldemar de Almeida, que foi, successivamente, substituido 
pelos Drs. Severino Lessa e Adolpho Possolo. A 30 de junno passado, 
existiam, em tratamento, 536 enfermos, dos quaes 270 homens e 266 
mulheres, contra 478 doentes em lo de julho de 1929, sendo 237 homens 
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e 241 mulheres. Sahiram, para assistencia hetero-familiar, 12, e 
com alto 283. 0 alcoolismo, contribuiu com 106 doentes, dos quaes 
apenas 15 mulheres; a psychose maniaco-depressiva, com 101; a 
psychose infecciosa com 60; a debilidade mental com 31; a epilepsia 
com 20 e a demencia precoce com 19. 0 Hospital-Colonia mantem 
ainda um servico gratuito de ambulatorio, cuja movimento já é 
bastante apreciavel. 

Instituto Vaccinico.-A produccão do nosso Instituto Vaccinico, 
nestes 12 ultimos mezes, foi inferior á de igual periodo de 1928 a 1929, 
mas ainda assím attendeu, sufficientemente, ás nossas necessidades e 
aos pedidos dos Estados do Espirito Santo, Minas Geraes e Piauhy. 
A distribui@o attingiu a 72,554 tubos, dos quaes 67,847 foram re- 
mettidos para 36 prefeituras, vindo em primeiro lugar a de Campos, 
com 7,000 e em segundo a de Petropolis, com 3,500. Em 1929, os 
Estados de Rio Grande do Sul, Pernambuco, Piauhy e Espirito Santo 
solicitaram 13,020 tubos, emquanto ultimamente os pedidos dessa na- 
tureza só alcanoaram o total de 2,900. 

MINAS GERAES 

(Trechos da mmsa~~~~ do Sr. Qovernedor do Estado) 

Na mensagem que apresentei ao Congresso no armo passado, tive 
opportunidade de referir-me aos grandes beneficios, resultantes para 
o Estado, da completa reorganizacáo dos servigos sanitarios, con- 
stantes do regulamento aprovado pelo Dec. n. 8116, de 31 de dezembro 
de 1927. A antiga Directoria de Hygiene foi transformada em 
Directoria de Saude Publica, passando esta a ter mais amplas attri- 
bui$íes, de par com mais efficientes meios e recursos. A ultima 
reforma constitucional tornou obrigatoria a cooperacáo financeira dos 
municipios, para maíor incremento dos servioos de saude publica, 
subordinando-os, á orienta@0 unica do Estado. 0 grande desenvol- 
vimento dos servioos assim obtido diffundiu-se e levou a sua acoáo 
benefica aos pontos mais afastados do territorio mineiro. 0 numero 
de organizacóes sanitarias, que era de cinco, ao iniciar-se o actual 
quatriennio, foi elevado a trinta e dois, em marco do anno passado, 
e a 59, depois daquella data. Os Centros de Saude, organizacóes 
sanitarias melhor providas de recursos e com maior raio de ac@o, 
funccionam nas seguintes cidades: Bello Horizonte, Juiz de Fóra, 
Barbacena, Uberaba, Theophilo Ottoni, Tres Coracóes e Montes 
Claros, supperintendendo cada um delles os Postos sub sua jurisdic@o 
e attendendo ás necessidades dos municipios, dentro de cada districto. 
Localizam-se nos seguintes municipios os Postos de Hygiene do 
Estado : Arazá, Bambuhy, Bom Successo, Brazopolis, Campanha, 
Carangola, Caratinga, Cataguares, Curvello, Formiga, Guaranesia, 
Italjebá, Leopoldina, Manhuassu’, Monte Carmello, Nova Lima, 


