
A SAUDE PUBLICA NO PERNAMBUCO 
Tomado da menssgem do Sr. Qovernsdor do Estado de Pernambuco 

Os servipos de Saude Publica tiveram em 1929 um notavel impulso 
no seu dezenvolvimento com a nova organizacão, que o Governo deu a 
esse Departamento desde o inicio do actual quadrienio. Com 0 con- 
curso das seis directorias, que constituem o actual Departamento de 
Saude e Assistencia, poude o Estado beneficiar-se, em quazi todos os 
seus municipios, com urna regular assistencia sanitaria, bem como 
assinalar um notavel progresso na sua parte administrativa. Tivemos, 
assim, na Directoria de Administra@o e Expediente importantes 
reparacões no edificio do Departamento de Saude e Assistencia; 
adquizicão de mobiliario, mais adaptado ao trabalho e ao conforto dos 
seus funccionarios, e na Directoria de Higiene da capital a crea@.0 de 
mais um Centro de Saude, localizado na Magdalena. Foram amplia- 
dos os quadros da Inspectoria de Assistencia Publica e Ver&a@o de 
Obitos, tendo em vista o aumento da populapão e superficie da capital. 
Egualmente foram beneficiados os servicos de radiologia do Departa- 
mento, e, ainda, no Hospital “Oswaldo Cruz,” onde se inaugurou 
uma seccão de raios X, destinada aos tuberculosos. Nesse hospital 
cogita o Departamento de Saude e Assistencia de instalar um Labora- 
torio de pesquizas clinicas e scientificas. Na Directoria de Estatistica, 
Propaganda e Educa@0 Sanitaria, com o dezenvolvimento da sua 
activadade funcional, foi reorganizada a Escola de Educa@0 Sanitaria. 

A Inspectoria de Higiene Infantil passou a constituir-se em Direc- 
toria de Higiene e Assistencia Infantil, ampliando-se as atribuicóes á 
creanca, não só na capital como nas principaes cidades do interior, e 
atribuindo-se-lhe ainda, em virtude da lei, a autoridade para fiscalizar 
todos os estabelecimentos de assistencia e proteccão á infancia, inclu- 
sive a “Maternidade,” cujas obras, a cargo do Estado, acham-se em 
conclusão. Devemos acentuar, aqui, a inaugura@o no anno proximo 
passado, do Hospital Infantil “Manoel Almeida,” organizado pela 
Santa Casa de Misericordia. Ainda devo referir-me á “Liga contra 
a Mortalidade Infantil.” Altamente amparada pelo Estado, que para 
isto lhe destina subvencão a receita especial, consignada no seu orca- 
mento, a Liga Pernambucana contra a Mortalidade Infantil, que é 
dirigida por um conselho tecnico, composto pelo Director Geral do 
Departamento de Saude e Assistencia, pelo Director de Higiene e 
Assistencia Infantil e por um membro do Corpo Medico, de livre 
escolha do Governo e de notavel competencia em assumptos de 
Assistencia e Pediakia, rege-se pela lei n. 2023 de 25 de setembro de 
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1929. Tendo a sua séde no Departamento dé Saude e Assistencia, os 
seus servicos, juntamente com os da Directoria de Higiene e Assistencia 
Infantil, se unificam numa só direccão, entregue á solicitude e compe- 
tencia do Dr. Arthur de Sá, de modo a tornar mais ampla e eficiente 
a protec@o e assistencia á creanca em Pernambuco. No seu dispen- 
sario localizado no Arruda, suburbio habitado por densa populacão 
pobre, faz-se além dos servicos de assistencia medica e obstetrica, 
antes, durante e depois do parto, e a infantil, a distribuicao diaria de 
alimentos a 100 creancas. Com a mesma orienta@0 procura a Liga 
Pernambucana contra a Mortalidade Infantil instalar outros dispen- 
sarios em Casa Amarela e em Santo Amaro. Ainda mantidas pela 
liga funccionam tres gotas de leite. Procurando difundir principios 
elementares de puericultura, fez a adquizicão, nos Estados Unidos da 
America do Norte, de completo material para urna exposicão de higiene 
em relacão á infancia. Fornece tambem um auxilio semanal em 
dinheiro, a cerca de 150 mães pobres, para amamentarem os seus 
filhos. Cogita ainda de inaugurar urna “Casa maternal,” bcm com 
“Pomponnière” e “Creche.” 

Na Directoria de Higiene Experimental, reorganizou-se o Labora- 
torio Bacteriologico com abundante e moderno material de experi- 
menta@0 e de pesquizas, dando-se-lhe, assim, mais eficiencia e capaci- 
dade de trabalho. Além dos melhoramentos referidos, foram bene- 
ficiados o Laboratorio Chimico e Bromatologico, o Laboratorio 
Vaccinogenio e 0 Instituto Pasteur, nas suas instalacões e no seu 
material. 

A Directoria de Higiene do Interior extendeu os seus servisos, de 
carácter permanente e transitorio, á quasi totalidade dos municipios 
do Estado, promovendo a extinccáo de surtos epidemicos de gripe, de 
difteria e de typho, em povoac;óes e cidades do alto sertão. Dezen- 
volveu os servicos de erradica@0 da peste nos seus antigos fócos 
endemicos; ampliou os seus servisos anti-malaricos, inaugurou um 
posto de profilaxia rural e de doencas venereas em Petrolina, e o Hos- 
pital Regional “Santa Francisca” e um Centro de Saude, ambos 
no municipio de Barreiros. 0 Hospital “Santa Francisca,” cuja 
construccão obedeceu a urna rigorosa tecnica hospitalar, destina-se 
ao servico de assistencia medica e cirurgica, nao só da cidade como 
de toda a vasta zona do su1 do Estado. Toda essa região de intenso 
labor agricola se encontrava, até então, desamparada de qualquer 
assistencia medica e sanitaria. Com capacidade para 50 leitos, tem 
magnificas salas de operacões e de esteriliza@o, laboratorio de pes- 
quizas, farmacia, duas salas de operacões e de esterilizacáo, duas 
salas de curativos, urna seccáo de isolamento para molestias conta- 
giosas, etc. Anexo, inaugurou-se um centro de saude destinado aos 
servicos de profilaxia das doencas epidemicas, á profilaxia helminthica, 
malarica, venerea, tuberculosa; aos servicos dentarios, de higiene in- 
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fantil e de estatistica e educa@0 sanitaria. Em seu conjunto, o 
Hospital “Santa Francisca” e o Centro de Saude mutuamente se 
auxiliam. Acircumstancia de se encontrarem em zona limitrofe com 
o Estado de Alagôas ainda mais torna relevante a existencia desses 
servicos na defeza da regiáo. 

Os Servicos de Hygiene do Estado de Santa Catharina 

Logo que o Dr. Adolpho Konder assumiu o governo do Estado de Santa Catha- 
rina, Brasil, teve as suas vistas voltadas para a hygiene publica do Estado, no 
proposito de melhoral-a. Assim, o director desse serviso estadoal, Dr. Carlos 
Corrêa, comecou reformando o antigo regulamento de hygiene, organisando um 
outro que, logo approvado pelo Governo, foi posto em execucáo. Por forca desse 
regulamento, foram entáo criados novos servicos, taes como os seguintes: Fis- 
calisapáo de generos alimenticios, expostos á venda em feiras, mercados e estabele- 
cimentos commerciaes; fiscalisacáo de bars, botequins, pensóes, hoteis, cinemas, 
cocheiras, cafés, barbearias, sorveterias, depositos, fabricas de generos ali- 
menticios; fiscalisacáo de torrefacóes de café, impedindo a sua mistura com outras 
substancias e tornando obrigatoria a sua pureza; fiscalisacáo de matadouros 
e exame de carnes e gado em pé, por um veterinario; fiscalisacáo de pharmacias 
e verificacáo de entradas e sahidas de toxicos e entorpecentes; servico de 
distribuicáo de &-os, vaccinas e remedios para combater a malaria e o amare- 
láo; criacáo do Instituto Pasteur do Estado. Esses sáo os novos servicos cria- 
dos e já em franco desenvolvimento. 

Agora o Governo construio urna Colonia de Alienados, reformou o Hospital de 
Isolamento, dotando-o do necessario e cogita da criacáo dum Laboratorio de 
Bromatologia e da installacáo dum Servico Sorotherapico. 

Inspeccão Sanitaria em Florianopolis \! 

0 Director de Hygiene em Florianopolis, Santa Catharina, Brasil, tornou 
publico que, de accordo com o regulamento de ServiGo de Hygiene, todas as casas 
novas ou reparadas e as de aluguel, que vagarem, seráo examinadas por autori- 
dades sanitarias, funccionarios effectivos da Directoria de Hygiene, para visit,as 
domiciliares que verificaráo se offerecem ou náo as condicóes indispensaveis de 
hygiene e asseio afim de serem habitadas. Em todas as casas visitadas a autori- 
dade deisará um documento, que, dizendo quaes as condicóes sanitarias encon- 
tradas, recommendarao as medidas que julgar convenientes. Este documento 
deverá ser conservado pelo chefe ou reponsavel pela casa e será exhibido sempre 
que a autoridade sanitaria o exigir. 

Congresso Brasileiro de Hygiene 

Está definitivamente fixada a data de 12 de outubro, para a installacáo, em 
Curityba, do VI Congresso Brasileiro de Hygiene. A Directiva 6 constituida 
pelos Drs. Clementino Fraga (presidente), J. Barros Barreto (secretario geral), 
Joáo Candido Ferreira, Luiz Medeiros, Waldomiro de Oliveira, Raul de Almeida 
Magalháes, A. L. Barros Barreto, Decio Parreiras e J. P. Fontenelle. 0 orador 
official do congresso será o Dr. Edgard Altino, os cinco themas officiaes versaráo 
sobre o estado actual do problema da tuberculose no Brasil; praticas modernas 
de immunizacáo nas doencas transmissiveis; epidemiologia e prophylaxia da 
diphteria; condicóes particulares e collectivas no Brasil, e epidemiologia e pro- 
phylaxia do trachoma. Cada thema terá um relator geral, tendo sido convidados 


