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plates de Oncoba e&nata e 88 de 0. espinosa. A sapucainha (Carpotroche 
brasiliensis) está sendo igualmente cultivada e iniciará-Sc, cm breves dias, a 
plantasáo de 600 mudas. 

Congresso Brasileiro de Hygiene 

Realizar-se-a em Curityba, provavelmente em setemhro deste armo, o 6” 
Congresso Brasileiro de Hygiene, sendo os seguintes os themas officiaes: 1. Es- 
tado actual do problema da tuberculose no Brasil; II. Praticas modernas de 
immuniaacáo nas doencas transmissiveis; III. Epidemiologia e prophylaxia da 
diphteria; IV. Condicóes sanitarias das hahitacóes particulares c collectivas no 
Brasil; V. Epidemiologia e prophylaxia do trachoma. A commissáo executiva 
do congresso 6 constituida pelos Drs. Clementino Fraga (Presidente), Joáo do 
Barros Barreto (Secretario Geral), Joáo Candido Ferreira (Paraná), Luie Medeiros 
(Paraná), Waldomiro Oliveira (S. Paulo), Raul Almeida Magalhaes (Minas 
Geraes), J. P. Fontenelle (Rio), Decio Parreiras (Estado do Rio) c Antonio 
Luis de Barros Barreto (Bahia). 

Mosquitos Transmissores das Doencas Infecciosas no Brsail i ’ 

Entre as publicacões distribuidas pelo ServiGo de Informacóes do Ministerio 
da Agricultura do Brasil, se encontra um trabalho do Dr. A. de Azevedo Marques, 
entomologista do Instituto Biologico de Defesa Agricola, tratando dos mos- 
quitos transmissores de doencas infectuosas, as suas especies, seus habitos e os 
meios de combatel-os. (A Folha Medica, fev. 15, 1930). 

A Origem da Epidemia Typhica do 1924 na Bahia \ 
/c-,’ j, 

Do estudo de Falcáo depreende-se que a quasi totalidade dos acommctidos na 
phase propriamente epidemica (de principio de maio a principio de junho), do 
surto de febre typhoide do anno de 1924 na cidade de Salvador (Bahia) tomavam 
agua do encanamento em natureza, sendo este o unico trato de uniáo commum 
entre elles. Os que adoeceram fóra do periodo da contamina@0 hydrica podem 
ser attribuidos a outros meios de contagio, como o contacto, as moscas, etc., 
que, em geral, entret&m, embora em muito menor escala, a disseminacáo do 
morbo, em p6s a expansáo hydrica. Diante do exposto, aos peixes larvophagos 
náo se póde imputar o minimo papel na vehiculacáo da epidemia typhica da 
cidade do Salvador, cuja fóco de irradia@0 foi, incontestavelmente, o acude 
do Queimado. Reforcam ainda essa conclusão as provas experimentaes prati- 
cadas pelo Dr. Genesio Pacheco, na Bahia, e repetidas no Instituto de Man- 
guinhos, em 1925, consoante as quaes os peixes, ao em vez de facilitarem a 
propaga@0 do bacillo de Eberth-Gaffky, acceleram o exterminio natural que 
esta bacteria soffre sempre na agua. (Edgard de Cerqueira Falcáo, A Origem 
da Epidemia de Fehre Typhoide do Anno de 1924, na Bahia.) 

Tuberculose Ano-Rectal 

A tuberculose ano-rectal como complicacão de urna tuberculose pulmonar ou 
intestinal, náo 6 frequente; como localiza$o tuberculosa primitiva 6 muito rara. 
Em 2,720 doentes em que fizera Pitanga Santos um exame ano-rectal de 
1919 a esta data, s6 17 veses encontrou casos em que os exames de laboratorio 
confirmaram o diagnostico de tuherculose. Em quasi todos esses casos havia 
signaes evidentes de localizacáo pulmonar. A tuberculose ano-rectal como 
localiaacáo isolada e primitiva s6 3 vezes foi dado observar. As f6rmas em que 
encontrou o auctor a tuberculose ano-rectal foram o ahscesso, a fistula, as fórmas 
vegetantes a hypertrophicas. A fistula tuberculosa do anus 6 urna lesáo mais 


