
A SAÚDE PUBLICA NA BAHIA 

Tomado do Relotorio da Swretaria de Smide e Assistencia Publica, Amo de 19.28 

Pelo Dr. ANTONIO LUIS 0. A. DE BARROS BARRETO 
Secrefario de Estado da Saúde e Assistencia Publica 

Aguas e esgotos.-Foi convencido de que a remodelacão dos servicos 
de aguas e esgotos era urna questão vital para a Bahia, que desde o 
meu primeiro relatorio (1925) venho me batendo para que fossem 
quanto antes iniciados os estudos, elaborados os projectos e come- 

. Gados os trabalhos que se fazem inadiaveis. Pode se dizer, sem receio 
de contestaoáo, que o problema da erradica@0 da febre amarella 
na cidade do Salvador, sem alludir ao da febre typhoide e dysenterias, 
está intimamente ligado ao de suprimento d’agua á populacáo. 
Parca e intermittente como é presentemente a distribuicáo aos 
diversos bairros da capital, necessario se faz que cada morador durante 
as poucas horas em que é abastecido procure colher o maximo de 
liquido, lanoando máo para isso de multiplos depositos, dos mais 
variados recipientes, que Ihe permittam armazenar o volume indis- 
pensavel ás exigencias do lar. E unicamente devido a essa penuria 
d’agua em que se debatem ha cerca de cinco lustros os habitantes 
da capital, que a prophylaxia do typho amaril se complicou desse 
geito, gratas ao numero consideravel de depositos abertos que exigem 
inspeccáo semanal, os quaes excedem actualmente cerca de 150,000. 
Ora, si o volume distribuido per cupita, diariamente, fosse satisfactorio 
poderia a autoridade sanitaria exigir em todas as habitacões a ins- 
tallacáo de tanques facilmente postos a prova de mosquitos, o que 
muito contribuiria para o bom exito da campanha, implicaria no 
emprego de menos numeroso pessoal e reduziria ao minimo a despesa 
a realizar. Attendendo ás razões expostas em meu Relatorio de 
1925 resolveu, sem tardanca, o entáo Governador Dr. F. M. de 
Góes Caimon, contractar os servicos do Engenheiro F. Saturnino 
de Britto, a maior auctoridade nacional em trabalhos de saneamento 
urbano, para elaborar os projectos de remodela@0 do abastecimento 
d’agua e collecta de esgotos da capital. Esses estudos sórnente foram 
concluidos quando ja estava a findar o periodo governmental que se 
extinguiu nos principios de 1928. 0 actual Governo em face da 
premencia de adoptar radical solucáo que venha minorar a situacáo 
angustiosa em que se debate a populacáo da cidade está prestes 
a empreitar com o Engenheiro autor dos projectos a execucáo das 
obras que se fazem inadiaveis, já tendo para isso estabelecido as bases 
para 0 contracto, 
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Estado sanitario.-A notifica@0 compulsoria das doencas transmis- 
siveis, na Capital, veio pouco e pouco melhorando de modo a tornar-se 
presentemente, quasi perfeita, sendo raro o caso que escapa a accão 
vigilante da Saúde Publica. 

Varz’ola.-A campanha de vaccinacão anti-variolita em que se 
vem empenhando, durante cerca de quatro annos, a Secretaria de 
Saúde e Assistencia Publica, distribuindo por todo o Estado alguns 
milhões de dóses de lympha vaccinal, ha produzido os melhores 
resultados, reduzindo progressivamente os casos da doenca, até 
desapparecerem por completo. Nenhum caso dessa febre eruptiva 
se registou em 1928 na cidade do Salvador. 

Peste.-Durante a anno findo não escapou a Bahia ao phenomeno 
do despertar cyclico dos antigos fócos endemicos de peste, observado 
em todos os paizes onde o mal de Yersin se localisou. Felizmente 
entre nós os casos se limitaram a menos de setenta (69) gratas a 
actuacão energica dos prepostos da Reparticão Sanitaria que facil- 
mente conseguiram dominar os fócos em actividade, os quaes ainda 
hoje continuam sob alerta vigilancia. 

Febre amarella.-Nove casos de febre amarella confirmou a Saúde 
Publica no anno de 1928, sendo quatro fataes e seis procedentes do 
Interior do Estado. Como incumbisse a Fundacão Rockefeller, por 
farpa do contracto assignado com a Uniã;o, apenas a execucão das 
medidas anti-larvarias para destruicão dos fócos de Aedes aegypti 
(Stegomya), viu-se obrigada esta Secretaria a adoptar outras provi- 
dencias que lhe parecem imprescindiveis no combate ao typho amaril : 
isolamento, expurgo e vigilancia sanitaria. 

Paludismo.-A malaria constitue problema dos mais relevantes a 
exigir promptas providencias que redundam em despeas incompa- 
tiveis com as dotacões orcamentarias normaes o combate á malaria 
na capital, em cuja obituario ha mais de vinte annos figura como 
segunda causa de morte (575 obitos en 1928 e 528 en 1929). Um 
inquerito preliminar, durante cerca de quatro mezes, a servir de 
base á estudos mais completos, ora em via de realizacão, veio revelar 
que duas são as especies de mosquitos responsaveis pela dissemi- 
nacão da malaria na zona urbana da capital: Nyssorhynchus argyri- 
tarsis e N. tarsimaculatus. (Cellias). Ainda mais, em certos pontos 
da Cidade (Retiro, Acupe, Boa Vista, etc.) houve superposicão 
completa das areas de distribui@o dos obitos occorridos e dos fócos 
encontrados. As obras de hydrographia sanitaria levadas a effeito 
na passada administracão, nas baixadas de Ondina, Camargo e 
Areia Preta, em terrenos situados dentro no perimetro urbano e 
pertencentes ao Estado, valeram por urna demonstragão experimental. 
No decurso de 1928 realizou esta Secretaria quininisacão intensiva 
nos pontos onde se manifestaram explosões epidemicas. 
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TubercuZose.-Occupa a tuberculose o primeiro logar (2,298 obitos) 
entre as causas de morte na cidade do Salvador, o que não constitue 
excepeão, porquanto no obituario de quasi todas as capitaes brasi- 
leiras e dos centros urbanos populosos do globo o mesmo se verifica. 
A actuacão com a Liga Bahiana contra a Tuberculose, resente-se do 
complemento indispensavel a campanhas dessa natureza: um sana- 
torio, um hospital. Esses beneficios vem prestando o Dispensario 
Ramiro Azevedo. 

Febres typhoide e para-typhoides.-Noventa e um casos (e 31 obitos) 
de febres desse grupo foram notificados á Secretaria de Saííde e 
Assistencia Publica, dos quaes 31 tiveram exito lethal. Nao obstante 
diversos procederem de municipios do interior do Estado (Santarém, 
Santo Amaro, Nazareth, Ilhéos, etc.) a maioria pertence a capital. Em 
muitos destes o inquerito epidemiologico afastou a responsabilidade 
d’agua na disseminacão da doenca, devendo o contagio ser attribuido 
ao contacto com enfermos isoladose em outras eventualidades, os 
fructos e legumes utilisados. A fiscalisacão sempre será burlada, não 
se podendo excluir, em outras eventualidades, os fructos e legumes 
utilisados crús, como elementos de propagacão do mal. 

Dysenterias.-Nesta rubrica foram classificados setenta e seis 
doentes, cifra essa muito inferior a referente ao anno de 1927 (122). 

&i-ppe.-Setenta e quatro casos de grippe occorreram em 1928, 
quasi todos fataes. 

Diphteria.-De diphteria houve apenas 16 casos, com 3 mortes. 
Sarampo.-Desta doenpa verificaram-se 6 casos com 2 obitos. 
Escarlatina.-Notificou-se no armo findo apenas um caso de escarla- 

tina, em tripulante do vapór hol.Iandez Zeelandia, que, de regresso 
á Europa, aqui desembarcou. 

+ Demographia.-0 numero total de obitos (6,552) em 1928, elevou-se 
em comparacáo as cifras de 1927 (6,147) sendo, porém inferior ao 
observado em 1926 (6,882). Os coeficientes de mortalidade por mil 
foram, respectivamente, de 21.85 em 1926, 19.21 em 1927 e 20.16 
em 1928. As mortes devidas a doencas epidemicas, endemicas e 
infectuosas elevaram-se a 2,298, (7.07 por 1,000 habitantes e 35.1 

c por oento do total). 0 numero de casamentos foi de 964 (965 em 1927) 
e o coeficiente de 2.97 (3.01 en 1927). Os nascimentos ascenderam a 
5,425 (5,133 em 1927), ou seja 16.96 por 1,000 (16.04 em 1927). 

./ numero dé mortinatos subiu a 776 (711 em 1927). Os obitos em 
- -. ?nores de 1 anno representaram 1,575 (1,431 em 1927). 

, ,y -Delegacias e centros de saúde.-As cinco delegacias de saúde reali- 
, l: .(:*-am: visitas, 25,259; notiíkacoes de molestias contagiosas, 1,139; 

t. 

$*+sôas observadas, 15,708; vaccinacões e revaccinacões contra a 
.i uriola 42,947; immunisacóes contra a peste bubonica, 964, Os dois 
’ *rtros de saúde ora em funccionamento executaram consultas: clinioa 

Itiedica, 
p 

1,547; chnica oto-rhino-ophtalmologica e laryngologica, 661; 
134--30-7 
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clinica dentaria, 1,487; syphilis e molestias venereas, 2,350; verminoes, 
750; hygiene infantil, 463 ; assistencia a gestantes, 115 ; assistencia a 
tuberculosos, 966; vaccinaeões, 348; exames de laboratorio, 1,993. 

Vacmhacões anti-vario&cas.-O numero de dósesde lympha vaccinica 
distribuidas por esta Secretaria em 1928, inclusive o numero de dóses 
fornecidas a diversos, pelo Instituto Oswaldo Cruz fora de 258,166. 

*’ 

Commissões Sanitarias.-A secretaria durante o anno de 1928, 
nomeou, de accordo com o disposto no Codigo Sanitario do Estado 33 
professionaes para desempenharem commissões. Providos de com- 
pleta ambulancia esses profissionaes conheceram das condicóes 
sanitarias das regiões visitadas e combateram os males nellas reinantes. 

Hospital de Isolamento.-Becebeu este hospital 220 doentes, no 
armo fransac to . 

Instituto Oswaldo Cruz-0 Instituto Oswaldo Cruz, que além de 
realizar todos os exames necessarios a elucidar os casos suspeitos de 
doenpas de notificao compulsoria, cuida do tratamento antirabico, I 
do preparo de vaccinas bacterianas (pestosa, typhica, dysenterica, 
meningitica, etc.) e de lympha vaccinal vaccinal antivariolica, tambem 
se occupa da fabricagáo de productos hypodermotherapicos e medica- 
mentosos e realiza as pesquisas chimicas e bacteríologicas dos generos 

7 

alimenticios dados ao consumo da populacão. 
Directoria de Hygiene Infantil e Escolar.-Visitas sanitarias a 

escolas publicas, 1,868; visitas sanitarias a domicilios, 2,348; Vaccina- 
@es e revaccinacóes, 324; alumnos examinados, 5,521; professores 
examinados, 214; fichas sanitarias organisadas, 3,095; fichas sanitarias 
de revisão, 2,640; boletins medicos distribuidos, 2,988; boletins den- 
tarios distribuidos, 4,080. Dos 5,521 escolares examinados foram 
encontrados sadios-comprehendendo a nocáo de integridade physica 
a ausencia de carie dentaria-apenas 40 (0.74 por cento). Interes- 
sante a absoluta coincidencia desta cifra com a do anno passado. 
Nos mais foram apurados os seguintes percentagens: doencas de 
pelle, 7.26; doencas de cabellos, 10.14; vicios de conformacão, 1.39; 
suspeita de syphilis, 15.07; suspeita de tuberculose, 0.65; carie 
dentaria, 73.90; hypertrophia das amygdalas, 25.61; affeqóes do 
nariz, 9.31; affeccóes do apparelho respiratorio, 3.98; affeccóes do 
apparelho circulatorio, 19.02; affeccóes dos olhos, 17.71; afleccóes dos 
ouvidos, 1.68; verminose, 74.23. Desses 5,521 escolares tinham nutri- 
cáo deficiente 1,957, nutricáo regular 2,337 e nutricáo bóa apenas 1,227. 
Nos dispensarios pre-nataes foram este anno matriculadas 776 gestan- 
tes; criancas matriculadas, 2,857. Das 3,385 criancas registrada 
no registro civil deixaram de ser encontradas, por imprecisáo de 
mes relativos ámorada dos paes, 1,911. As outras 1,474 foram e 
tradas e visitadas pelas enfermeiras. Com as visitas pre-nataes 
giu a 29,127 o numero de visitas feitas pelas enfermeiras do servlc 
num total de 17,220 predios. 
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Directoria de Engenharia Sanitaria.-Resumo dos trabalhos reali- 
zados: Desenhos, pareceres, ante-projectos inspecpoes, etc., modificacao 
do Leprosario Rodrigues de Menezes. 

Sertico de Uygiene Industrial.-Iniciou este ServiGo no anno passado 
a inspec@o dos estabelecimentos industriaes situados no interior do 
Estado. 

0. . 

Fiscalisacão de Generos Alimenticios.-Para maior efhciencia deste 
servico torna-se imprescindivel o augmento do pessoal subalterno, 
encarregado da fiscalisacão de generos alimenticios. Estabeleci- 
mentos registrados: 140. Attestados de salde: concedidos, 1,341; 
recusados, 2. Visitas effectuadas: de fiscalisacáo, 2,221; de inspeccáo, 
3; generos inutilisados (kilos), 97,582. 

Registro professionaE.-Attinge a 728 o numero total de diplomas de 
medicos registados na Secretaria de Saúde e Assistencia Publica até 

1 dezembro p. findo. Apenas 17 parteiras se registaram até essa data. 
Elevam-se a 114 os cirurgio& dentistas registados, ascende a 541 o 
total dos pharmaceuticos com registro. Os praticos registados 
attingiram ao total de 177. As pharmacias licenciadas até fins de 
1928 eram em numero de 150. 

Serticos Sanitarios Federaes.-Terminado em dezembro de 1927 o 

‘r contracto com a Uniáo para execu@o dos servicos de saneamento 
rural e prophylaxia da syphilis e doenpas venereas, houve por bem 
o actual Governo assignar novo termo de accordo prorogando estes 
trabalhos por mais tres annos. A resolucáo do Governo da Uniáo 
determinando que metade da verba destinada ao custeio dos servicos 
de saneamento rural e prophylaxia da lepra e doencas venereas fosse 
applicada em material e o restante em pessoal, veio perturbar gran- 
demente os trabalhos dando em resultado o fechamento de quatro dos 

9 18 postos em actividade no anno de 1927. Ainda mais, para ma- 
1 nutencáo dos restantes, houve mistér’ abrir máo cada um dos func- 

cionarios, desde o chefe até o mais humilde servente de urna quota de 
sacrificio proporcional aos respectivos vencimentos, de modo a evitar 
a suppressáo de mais quatro das unidades em funccionamento. Eis 
porque decresceram sensivelmente as cifras que traduzen as propor- 

~. @es da tarefa realizada pelos Servicos Sanitarios Federaes. Func- 
cionaram, em 1928, as seguintes dependencias do Servipo de Sanea- 
mento Rural e Prophylaxia das Doencas Venereas. Saneamento 
Rural: capital, 4 dispensarios; interior, 15 postos. Prophylaxia da 
-sìyphilis e doencas venereas: capital, 7 dispensarios; interior, 15 sub- 
‘dispensarios. Asconferencias ascenderam a 24, as palestras particulares 

.’ 
f 

-&. de pessoas, 24,216; casas cadastradas a 3,574; as inspeccionadas 
f4,629; as fossas construidas a 135; latrinas construidas ou melhoradas 

’ g ir 264; os abastecimentos d’agua melhorados a 46; os focos de mos- 
..l,quitos removidos, aterrados ou petrolados a 3,527; n. de peixes col- 

locados a 840; os focos de moscas destruidos 25; medicados contra 
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ancylostomose 29,650; contra outras helmintiases 4,208; contra palu- 
dismo 7,401; contra varias doencas, no posto 4,933; doentes novos 
matriculados no servigo de helminthoses 25,236; no servico de palu- 
dismo 2,512; exames de fezes positivos 9,343; eschistosomo, posi- 
tivas 356; ameba, positivas 25; hematozoario T. B., positivas 856; 
hematozoario T. M., positivas 95; hematozoario Q, positivas, 49; 
leishmania, positivas 62; b. de Koch, positivas 49; b. de Hansen, 
positivas 1; exames de urina 6,711; exames de leite 4,834; immuni- 
zacóes contra variola 18,221; contra febres typho e paratypho 484; 
contra peste 192; visitas a escolares 98; escolares e prefessores 571. 

Commissão da Febre Amarella.-Da collabora@o da Commissáo 
Rockefeller, nos servicos antilarvarios contra o mosquito transmissor 
da febre amarella, na capital do Estado, dizem os demonstrativos aqui 
transcriptos: Inspegcóes: casas, 979,210; depositos, 2,067,023; peixes 
collocados, 43,000; caixas calafateadas, 412,941. 0 indice stegomico 
(sdico) variou de 1.4 por cento em janeiro a 7.9 en dezembro e de 
um maxímo de 8.5 em junho a 1.3 em fevereiro. 

Hospital São João de Deus.-De accordo com o plano geral de me- 
lhoramentos organisado, vae o Governo executando os melhoramentos 
de que carece a Assistencia aos Alienados da Bahia. 0 primeiro 
pavilháo da futura colonia de alienados, acha-se em vesperas de inau- 
guragáo, como tambem se encontra em andamento e bastante adean- 
tada a remodelagáo de um pavilháo déstinado a pensionistas do sexo 
feminino. As entradas chegaram a 377 em 1928 e 400 em 1927. 

Despesas-As despesas da Secretaria no exercicio de 1928 ascen- 
deram a 5,127:893 $302. 

(Tomado da mensagem apresentada á Assemblea Geml Legislativa, em 7 de abril de 1929, pelo governador do 
Estado da Bahia.) 

Será, talvez, o problema da saúde publica o assumpto mais cuidado 
na administra@0 da Bahia. 2 bem o merece. “Entre os servicos 
de caracter eminentemente economice “-eu proprio já o proclamei- 
“têm preeminencia, para miro, os que tocam á proteccão da saúde 
do povo pelo saneamento do meio em que viva e dos em que haja de 
viver, na sua expansão terras a dentro.” 

A cidade do Salvador, com a fama injusta de terra insalubre, já se 
pode dizer urna das mais salubres do paiz. Testimunham o asserto 
os coefficientes de mortalidade comparados. A variola grapas á 
campanha de vaccinacáo em que se tem empenhado, ha quatro annos, 
a Saúde Publica, desappareceu quasi dos nossos quadros nosologicos, 
de modo que, no anno transcorrido, náo se verificou um só caso della 
na capital, náo obstante houvesse occorrido no interior, ali e acolá, 
algumas írrupcóes do mal, promptamente abafadas. Quanto á peste, 
se é verdade que, “durante o anno findo, a nossa capital náo escapou 
ao phenomeno do despertar cyclico dos antigos fócos, observados em 
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todos os paizes onde o mal de Yersin se localizou,” menos cedo não 
é que a sua eclosáo inesperada veiu como para attestar a efficiencia 
do nosso apparelho defensivo e aggressivo, a cuja actua@o devemos 
creditar a reduccáo dos casos positivos ao numero de 68. Cabe dizer o 
mesmo de referencia áfebre amarella, cuja novo surto, verificado aqui 
logo após a sua reapparicáo no Rio de Janeiro, ficou assignalado por 
9 casos, dos quaes somente 2 terminaram pela morte dos pacientes. 

A par com esses males esporadicos, ternos infelizmente hospedes 
indesejaveis entre os quaes, como de maior vulto, o i,m;oaludismo, de 
que só mediante esforcos continuos, intensos e extensos, nos iremos 
libertando (e já ternos conseguido algo a respeito) e a tuberculose, 
cuja actividade damninha podemos diminuir, mas que nunca espul- 
saremos de casa, mal que náo é de urna terra, de uma zona, mal social 
que impóe tributo, maior ou menor, ao mundo inteiro. 0 possivel 
contra elle, é apenas pagar-lhe a menor finta. 

Se entretanto, e apezar de tudo, pode a Bahia entrar, de facto e de 
direito, na classe das cidades mais salubres, que náo será ella, quando 
provida de um servico modelar de abastecimento dagua e de urna 
rêde perfeita de canalizacáo dos dejeetos urbanos? 0 problema, de 
solupáo imperativa e já inadiavel, foi encarado, como devia, pela 
administracáo passada, que mandou proceder aos estudos dos servicos. 
Concluido esse trabalho preliminar já quasi ao expirar o Governo do 
Sr. Dr. Góes Calmon, herdou o actual a obrigacáo indeclinavel de pôr 
máos á obra. As obras seráo, dentro em breve, encetadas. 

Luta contra a Syphilis em Sáo Paulo : 

São Paulo está realizando urna campanha de combate á syphilis e as molestias 
venereas. Desde que o Dr. Waldomiro de Oliveira assumiu a direc@o da Inspec- 
toria de Educa@0 Sanitaria e dos centros de saude, foi imprimindo a essas reparti- 
@es um tracado seguro no sentido de eliminar esses flagellos. A frequencia 
veriíicada nos centros de saude em 1929 foi de 95,815 pessoas, sendo applicadas 
58,872 injeccóes. Os medicos educadores e sanitarios realizaram 27 conferencias, 
300 palestras collectivas e 4,957 individuaes. Constituiu-se um curso de hygiene 
social, que logrou consideravel concorrencia. (A Folha Medica, fev. 15, 1930.) 

As Myiases Oculares no Brasil 

Cerqueira Falcáo redige assiti as suas conclusóes, após de passar revista ao 
2 escripto no Brasil sobre as ophtalmomyiases: Nas regióes do Brasil onde é escassa 

T’ 
a Dermatovia cuaniventris, como o nordeste, o berne ocular é entidade morbida 
rarissima; na quell’ outras onde abunda a mosca em apreco (o Estado de Sáo Paulo 

? por exemplo), essa affeccão é rara nos grandes centros, mas se apresenta com 
> relativa frequencia aos polyclinicos que exercem 0 seu mister em meios proximos 
‘~ i ás grandes florestas tropicaes. (Edgard de Cerqueira Falcáo, Consideracóês acerca 

das ophtalmomyiases determinadas pela Dermatobia cyaniventris.) 

1. Malaria no Distrito Federal do Brasil 

Ha cerca de tres quartos de seculo que a malaria affligia extensas áreas da zona 
rural do Qistrito Federal (cidade do Rio Janeiro). Medidas fragmentarias postas 


