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mesmo artigo de Ruffer e Crendiropoulo encontra-se um exemplo 
c desta ordem, o qual transcrevo textualmente: 

En 1916, il y a eu quelques cas de choléra parmi les convalescents d’une forma- 
tion militaire à Alexandrie. Plusieurs de ceux-ci arrivaient de Mésopotamie, 
ou le choléra sévissait alors, et n’ont été resus qu’après plusieurs examens de 
leurs selles. Malgré toutes ces précautions le choléra a éclaté, et I’on a pu déceler 
soixante porteurs de vibrions paracholériques. 

Justificada se acha, portanto, minha proposta do estagio de dois 
mezes, em ponto indemne, dos individuos procedentes de regiões onde 
grasse a cholera, e da suspensa0 temporaria da emigra@0 quando o 
porto de embarque, Kobe, estiver assolado pelo mal, só se devendo 
permittir seu restabelecimento dois mezes após a cessacáo completa 
do flagello. Tal pratica poderá prejudicar interesses commerciaes, 
mas supprimirá por completo, a meu ver, as poucas probabilidades, 
reconhecidas por Iimura, de penetrarem a bordo porta-bacillos. A 
presenpa destes entre os emigrantes determinaria infallivelmente 
a explosáo da doenpa em viagem, o que seria de consequencias muito 
desagradaveis. 

Antes de terminar estas notas, quero referir-me a outra medida 
ì que julgo complementar da minha proposta retro. Dada a facilidade 

de contaminar$o dos navios nos portos infeccionados pela cholera, 
como provam os exemplos do Hawaii Maru, em Saigon, e do Tairen 
Maru e do cargueiro inglez em Shanghai, citados neste artigo linhas 
atraz, penso que se deve ordenar outrosim a suppressáo temporaria 
de escala, de portos em tal estado, até que as suas condicões sanitarias 
náo offerecam mais perigo ás embarca$es em transito. As vanta- 
gens das precau@es por mim indicadas sáo palpaveis e náo se torna . 
mistér encarecel-as. Apenas chamo para ellas a attengáo das 
auctoridades encarregadas da salvaguarda de nosso paiz da invasáo 
de molestias pestilenciaes exóticas. 

4 

A Hygiene Mental no Brasil 

A hygiene mental nasceu nos Estados Unidos em 1908, quando se fundou em 
Connecticut, sob a inspiracão de Clifford Beers, a primeira sociedade destinada 
especialmente a tratar de prophylaxia das doencas mentaes e a prégar a necessidade 
de hygienizacao do espirito 3 Dois annos antes, porém, já. em 1906, Juliano 
Moreira, o grande mestre de psychiatria brasileira, em carta enviada do Egypto 
aos Archivas Brasileiros de Psychiatria, previa a época da hygiene prophylactica 
no dominio desta especialidade. Dez annos mais tarde, em 1916, Ernani Lopes, 
que fôra como delegado do Brasil ao Congresso de Medicina Social de Tucuman, 
na Argentina, defende, pela primeira vez, na America do Sul, em um trabalho 
sobre o “Tratamento dos doentes mentaes agudos nos hospitaes comuns” a 
necessidade de assistir certos psychopathas curaveis sem os internar em mani- 
comios propriamente ditos. Em dezembro do mesmo anno (1916), comparecendo 
ao 10 Congresso Medico Paulista, o illustre psychiatra apresentava outro trabalho 
intitulado ‘*Nota sobre Prophylaxia das Doencas Mentaes.” Afóra estes 
trabalhos, poucos outros appareceram, referentes á prophylaxia e á hygiene 
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mental propriamente dita, durante varios annos. Em 1919, porém, tivera logar 
um grande accontecimento de ordem pratica: Gustavo Riedel, director da 
Colonia de Psychopathas do Engenho de Dentro, inaugurava naquelle hospital o 
primeiro Instituto de Prophylaxia Mental da America do Sul. Em 1920, por 
occasiao da reforma de seus estatutos, a Sociedade Brasileira de Neurologia, 
Psychiatria e Medicina Legal, resolve, por inspira@0 do Prof. Juliano Moreira, 
incluir, entre as suas finalidades, tambem um programma de hygiene mental. A 
realisaeão de Gustavo Reidel, no Engenho de Dentro, não constitue, porém, toda 
a obra desse illustre homem de sciencia. Tendo ido em 1922 aos Estados Unidos e 
a Cuba, onde representou o Brasil no Congresso Latino-Americano, reunido em 
Havana, fundou, ao regressar, a Liga Brasileira de Hygiene Mental da qual foi 
o primeiro presidente. Dirigida por psychiatras e composta de elementos dos mais 
representativos da classe medica brasileira, de juristas, de educadores, jornalistas, 
etc., tornou-se a liga, desde entao, o grande centro de propaganda a favor de 
hygidez mental. Comecou a leaderar o combate ao alcoolismo. Agitou varias 
camphanhas em favor da prophylaxia mental. No 20 Congresso Brasileiro de 
Hygiene, que se reuniu em Bello Horisonte, em dezembro de 1924, foi a hygiene % 
mental, por proposta do Prof. F. Esposel, incluida na lista dos themas officiaes. 
No anno de 1926, entrou a Liga de Hygiene Mental, novamente, em actividade. 
Organizou-se um plano pormenorizado para um servico ambulatorio de psychiatria 
preventiva, na séde da liga. Em marco de 1928, havendo eleicão para a nova 
directoria, foi reeleito presidente o Professor Ernani Lopes, e eleitos vice-presidente 
e secretario geral, respectivamente o Professor J. P. Porto-Carrero e o Dr. 
Mirandolino Caldas. Mezes depois, inaugurava-se, na séde da liga urna sala de w 
leitura de obras especialisadas sobre hygiene mental e sciencias affins. Organizou- 
se, em seguida, urna importante serie de conferencias, sobre variados themas de 
hygiene mental. Em outubro, realizou-se a 28 “ Semana anti-alcoolica,” em todo 
o Brasil. Ainda esse anno fez-se a liga representar na la Conferencia Latino- 
Americana de Neurologia, Psychiatria e Medicina Legal, reunida em Buenos 
Aires. Em 1929, a actividade da liga foi identica á do anno anterior. Lutando 
sempre com a falta de recursos não Ihe foi possivel obter grandes realizacões. 
dentro do programma que se tracou. A campanha contra o alcoolismo, porém, 
entrou numa phase promissora. A liga que, em 1925, publicara dos numeros de 
urna revista semestral initulada Archivos Brasileiros de Hygiene Mental, fêl-n 
voltar á circulacao como revista mensal, em outubro de 1929. Essa tem sido, 
em linhas geraes, a marcha da campanha em pr61 da hygiene psychica, na capital 
da Republica. Nos Estados, embora pouco se tenha feito, mas nao é licito 
esquecer a propaganda que se vem realizando em S. Paulo, sob a orienta@0 de 
C. A. Pacheco e Silva, Franco da Rocha, Cantidio de Moura Campos, Leopoldino 
Passos, e outros. Desde 1926 fundou-se na capital paulista a Liga Paulista de 
Hygiene Mental, filiada a Liga Brasileira. No Rio Grande do Sul, o Delegado 
Regional, Prof. Raymundo Vianna, auxiliado por um dos membros correspon- 
dentes, Prof. Luiz Guedes, fundou a Liga Rio Grandense de Hygiene Mental. 
Nos demais Estados, por emquanto, os trabalhos têm visado particularmente o 
combate ao alcooismo, durante as semanas anti-alcoolicas. 

Culturas da Piedra Erasileira -)i’ 

Os estudos de von Bassewitz, Sarmento Barata e Assis, demonstraram a exis- 
tencia frequente da piedra do Rio Grande do Sul, principalmente entre os jovens. 
0 estudo cultural4 do cogumelo observado no su1 do Brasil apresenta, entre- 
tanto, caracteres constantes e notaveis que merecem serem descriptos e que os 
differenciam da Piedraia horlai. Com approvacão de Arêa Lego, do Instituto 
Oswaldo Cruz, o auctor propoe separar a especie descripta da Piedraia hortai 
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