
FEBRE AMARELLA 
! 

A Prevencão no Brasil i: 

As observacões do Departamento Nacional de Saude Publica do Brasil,’ ainda 
nao completas, indicam de modo positivo que o Aedes aegypti é um insecto 
de preferencia domestico no Brasil. ELle escolhe para a desova os depositos 
dagua no interior da casa. Na actual estacáo chuvosa têm sido encontrados 
extensos fócos de larvas fóra dos domicilios, especialmente nas calhas do te- 
Ihados, nas latas, garrafas e vasilhas semelhantes, depositadas nos pateos e 
terrenos baldios. Têm se encontrado tambem fócos de Aedes nas cavidades 
das arvores, nos bambús partidos, na cavidade central dos mamoeiros cortados, 
mas n5o em grande numero. E facil comprehender que a, accáo continua 
e intensiva das guardas haja de certo modo forcado o insecto a abandonar a 
postura no interior do predio; entretanto ponhe-se muito em duvida que essa 
inversão aos habitos sylvestres tenha sido geral. A disseminacáo dos fócos 
de -4. aegypti, observada nos ultimos mezes, tem certamente por causa as chuvas 
e influencias meteorologicas, ambas actuando favoravelmente na intensifi- 
cacáo da actividade dos aegypti. 0 ServiGo de Febre Amarella na capital (Rio) 
está assim organizado: (a) Divisao da area em distritos e zonas, numeradas 
e de conformidade com a extensáo que o guarda tem de percorrer, para realizar 
o cyclo completo de visitas em seis dias trabalhando oito horas diariamente; 
(b) Turmas de guardas para a inspeccão das calhas dos telhados durante a 
estacáo chuvosa; (c) Guardas especiaes para a inspeccáo de predios apontados 
como fócos permanentes de mosquitos; (d) Turma de guardas para a destruicáo, 
da vegetacáo, limpeza das vallas, e remocáo de lixo dos terrenos abandonados; 
(e) Turmas de bombeiros para a petrolagem das sargetas e das aguas estag- 
nadas; (JJ Caixas dagua hermeticamente fechadas; (g) Pocos povoados de peixes, 
aterrados ou tampados El prova de mosquitos. Conforme solicitacao da Com- 
missáo de Febre Amarella no Sector Norte o presente Director Geral de Saude 
Publica fiz publicar em todos os estados os seguintes conselhos relativamente 
ao emprego dos peixes larvophagos: “0 Departamento Nacional de Saude 
Publica aconselha á popula@o o emprego dos peixes destruidores de larvas 
de mosquitos, nos depositos dagua dos domicilios. Esses peixes larvophagos 
têm efficiencia no combate a esses insectos em quaesquer lugares em que tenham 
sido usados, e recentes experiencias feitas na campanha de febre amarella no 
Brasil indicam com toda a evidencia que o peixe 6 urna legitima sentinella 
deixada nos depositos dagua como tinas, pocos, tanques, talhas, etc., que impe- 
dem a procrea@0 dos mosquitos. A litteratura medica do mundo, cuidado- 
samente pesquizada a esse respeito, demonstra que em caso algum se provou 
serem esses peixes portadores de germens pathogenicos. 0 Departamento 
Nacional de Saude Publica assegura pois á populacáo que os peixes destrui- 
dores de larvas podem ser usados sem receio de contaminarem a agua, sendo 
de notavel proveito na campanha de extinc@o da febre amarella.” 

Prophylaxia no Estado de Sáo Paulo 

Equivale o trabalho de Oliveira 2 a urna demonstracáo do valor do methodo na 
prophylaxia da febre amarella. Emquanto que o departamento de saude publica 

1 Fraga, C.: Arch Hyg. 3: 428, 1929. * De Oliveira, W.: Arch. Iiyg. 3: 3i-56,1929. 
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da Argentina adoptava, para defesa contra possivel invasáo do mal amarillico 
em seu territorio, o processo da quarentena, com graves prejuizos materiaes e 
moraes, para as companhias de navega@0 e para o Brasil, o Servico Sanitario do 
Estado de S. Paulo, que 6 absolutamente autonomo em relacáo ao Departamento 
Nacional de Saude Publica, nenhuma difficuldade de transito creou aos passageiros 
procedentes dos fócos amarillicos, sináo aos que se tornavam suspeitos de infeccáo. 
0 Estado de S. Paulo mantém, por via maritima, terrestre e aerea, communicacáo 
diaria intensissima com o Rio de Janeiro, entretanto náo teve a sua linha de 
defesa quebrada em qualqucr ponto. A febre amarella náo se propagou no 
Estado, apenas se limitou aos casos originarios, de infeccáo importada, demons- 
tracáo positiva e concludente da efficacia dos methodos de prophylaxia empre- 
gados. Desde que tivera-se conhecimento dos primeiros casos de febre amarella 
no Rio de Janeiro, no comeco de 1928, iniciou-se a rigorosa companha do policia- 
menta dos fócos de proliferacao de mosquitos, na cidade de Santos e, em seguida, 
nas localidades em que o indice de Aedes egypti era elevado. Instituieram-se 
promptamente o policiamento dos fócos, a instruccao sanitaria; isolamentos e 
vigilancia adequados. Foi trabalho inteiramente novo, por que ha mais de vinte 
annos náo era feito policiamento especial contra A. egypti, pois o ultimo caso de 
febre amarella, occorrido cm Sáo Paulo, datava de 1905. Gratas ao Governo do 
Estado, que forneeeu promptamente todos os recursos necessarios, foi a defesa 
assegurada. 0 policiamento systematico dos fócos procriadores de A. egypti 
constitue servico capital na prophylaxia contra a febre amarella. 0 isolamento 
e a vigilancia sanitaria representam na prophylaxia elementos de valor secundario, 
devido á difficuldade de diagnostico precoce. A quarentena 6 um processo 
anachronico, que náo repousa em nenhuma base epidemiologica da febre amarella. 
0 expurgo ou melhor a desinsectizacão dos A. egypti adultos é um processo 
prophylactico de emergencia e auxiliar ao de policiamento de fócos procriadores 
de mosquitos. Applicando o criterio de trabalho das conclusões acima, o porto de 
Santos se conservou e continua limpo e o Estado de Sáo Paulo náo foi infectado 
pela febre amarella, de 1928 até esta data. 

Epidemiologia no Rio em 1928 

Pelo menos 43 por cento da populacáo do Rio eram em 1928 de pessoas recepti- 
veis á febre amarella. Nesse total incluem-se os cariocas, os naturaes de Estados 
fora da area de febre amarella e os es’trangeiros, todos de menos de 20 annos, 
representadas essas classes pelos percentuaes, sobre a populacáo total do Rio 
(recenseamento de 1920), respectivamente, de 34, 6 e 3. A cifra representa a 
minima. Já elevada, na base de 43 por cento (cerca de 750,000 habitantes na 
populagáo de 1,729,799), devia, por conseguinte, ir a muito mais, talvez ao dobre; 
os estrangeiros, vindos nos 5 ultimos annos e que no Rio permaneceram, perfazem 
o total de 153,223; o indice aedico, na primeira revisáo de junho, ia, em média, a 
22 por cerito. Devia, ha muito, vir elevado. A proporcáo que chegavam, 
sempre mais auspiciosos, os informes dos technicos americanos, sobre a situacáo 
no Norte, baixava em intensidade o servico de policia de föcos no Rio. J& ha 
varios annos, pode-se affirmar, náo existia elle praticamente na cidade. Nem 
seria possivel, eom urna dota@0 orcamentaria annual de pouco mais de 4 mil 
contos para todos os servicos contra doencas transmissiveis, ahi fazer prophylaxia 
especifica da febre amarella. A temperatura, para náo citar senáo um dos factores 
meteorologicos de maior realce, teve em marco e abril como normaes, das maximas, 
29.9 e 28.1, das minimas 23.1 e 21.7 e das medias 25.7 e 24.7. Abaixo de 200, a 
temperatura s6 esteve em 31 de marco (19.60 as 2 hs. e 30 m.), em abril nos dias 3,4, 
27 e 28, sendo a minima absoluta a de 19.2” as 5.30 m. do dia 28. Maio desse anno, 

1 Barros Barreto, João de: Arch. Hyg. 3: 93 (1929). 
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Sampaio Ferraz mostrou ter sido excepcionalmente quente; e apontou, por 
exemplo, a media das maximas a andar por 26.4, istó é 1.20 acima do valor normal 
de 47 annos (1882-1921). A media foi de 22.5 e a minima de 19.5, sendo a abso- 
luta de 16.60 no dia 15. Ora é sabido que o sedes, com o optimo de actividade por 
volta dos 27-280, tem-n’a diminuida, quando vem a temperatura a 20°, mas s6 
deixa, praticamente, de picar si ella desce a 150. As condicóes em marco e abril 
foram-lhe accentuadamente favoraveis e em maio ainda bem satisfactorias. 
Diga-se, de passagem, que 1928 foi um armo accentuadamente quente: a media 
das medias mensaes foi de 23.10, ao passo que no periodo 1890-1920, andou por 
22.60. 

Foi a 125 o total dos casos de febre amarella, consignados na estatistica official 
do Departamento de Saude Publica, durante o anno de 1928. Do inicio a 14 de 
julho, deram-se 85 dos 125 casos ou sejam 68 por cerito. Dahi por diante, a epi- 
demia comecou a decrescer: 17 casos ao fim da 11s semana, 13 a 128 á 188, sendo 

,que 4 dellas com um caso cada urna. Dahi ao fim do anno (13 semanas), mais 
10 casos, sendo que a 228, a 278 e a 28* com 2 casos cada urna, a 30~ com um caso, 
a 318 com 3. Tres desses ultimos occorreram na zona rural, em pontos onde os 
servicos de policia de fócos não tinham podido tomar, ainda, a desejada intensi- 
ficacáo. 0 caso mediano occorreu a 3 de julho. Náo devem representar, plausivel- 
mente, os 125 casos todos os do surto epidemico. Escaparam ao departamento, 
conforme ficou frizado, os do inicio da epidemia. Não se descurou, realmente, o 
departamento de organizar, de prompto, o seu servigo de vigilancia: falhas, por 
certo occorreram, como em qualquer urna das outras medidas prophylacticas, no 
comeco, em occasiáo em que se trabdhava com pessoal bisonho e inexperiente, na 
maior parte. Desvelaram-se, a seu turno, os chefes das enfermarias de isola- 
mento e os medicos diagnosticadores do departamento, com grande pratica da 
doenca, no exame rigoroso e repetido-emprestando a maxima valia á verificacáo 
da albuminuria, táo realcada para o diagnostico-até que lhes parecesse claro o 
quadro morbido, das centenas de notificacões recebidas no periodo epidemico 
(mais de 1,300), testemunho de que a classe medica do Rio, desde o primeiro 
momento, pressurosamente trouxe a sua collaboracão efficiente ao departamento. 
Não causará surpreza a affirmativa de nZo deverem representar os 125 casos a 
cifra real dos occorridos durante os oito meses. É isso, hoje, postulado epidemio- 
logico, sobremodo realcado no typho icteroide: em Havana, diz Carter, 12 por 
cento dos casos em adultos náo eram diagnosticados. Ainda ha pouco, Beeuwkes 
deu nota que, de 50 casos em africanos, estudados numa epidemia limitada, 8 
eram mortaes, 14 violentos, outros tantos moderados e ainda 14 benignos, a não 
poderem ser reconhecidos como de febre amarella mesmo pelos clinicos de maior 
experiencia, si não tivessem occorrido em epoca de epidemia. As provas experi- 
mentaes dc transmissáo de doenca aos macacos receptiveis e de proteccão que, 
contra o virus especifico, lhes fornece a inoculacáo, feita conjunctamente, do 
sôro de individuous immunizados, cabe& dizer da frequencia daquellas formas 
abortivas. Estudos, que proseguem activamente, tambem no Rio, permittiráo 
ascertar si o rhesus k o melhor reactivo. Aragáo ja fez suas duvidas, dizendo 
náo serem esses simios táo sensiveis, quanto fôra de esperar, á inocula@0 de 
sangue dos doentes. E Beeuwkes, accentuando tambem a grande varia@0 que 
ha na susceptibilidade individual dos macacos, aventou a hypothese provavel da 
grande diversidade de poder infectante do virus amarillico. 0 que é facto é 
que a prova experimental j$ permittiu seguramente dizer a que ponto de benigni- 
dade pode ir a febre amarella: o caso do africano Asibil, cuja sangue inoculado em 
rhesus transmittiu-lhe a doenga (Stokes, Bauer e Hudson), é um desses que a 
clinica não diagnosticaria. E sáo elles, evidentemente, os de maior importancia 
epidemiologica, a constituirem fócos occultos, escapando á accáo immediata das 
medidas prophylacticas, 
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Distribuicáo dos casos pelas formas clinicas: Forma renal, 10; Forma supra- 
renal, 8; Forma hepato-renal benigna, 23; Forma hepato-renal grave, 84. As formas 
renal e benigna deram 100 por cento de curas. Dos 8 casos supra-renaes apenas 
2 falleceram; 13 curaram dos 84 da forma grave (15.5 por cento). No que diz 
respeito á idade, dos 125 casos annotados, apenas 15 se consignam abaixo dos 15 
annos, ou sejam 12 por cento do total. No tocante aos sexos, dos 125 casos, 100 
foram entre homens ou sejam 80 por cento do total. Pondo tanto em que, na 
populacáo do Rio, os dois sexos se representam pelos percentuaes de 52 e 48, para 
homens e mulheres, mostra-se bem significativa aquella differenpa-80 e 20 por 
cerito. Entre os nacionaes atacados, 28 ao todo, 15 eram homens: as cifras sao 
pequenas, mas convem consignar haver, na populacáo brasileira do Rio, 48 e 52 
por cento de homens e mulheres, respectivamente. A differenca de incidencia 
torna-se, de novo, bem significativa no grupo dos estrangeiros. Dos 97 casos de 
febre amarella, que lhes tocam, 85 (88 por cerito) sáo do sexo masculino. 0 per- 
centual destoa do de 65, com que os homens se representam na populacáo respec- 
tiva. Dados quasi identicos obtêm-se para os estrangeiros de 15 a 34 annos, em 
que 67 por cento sáo do sexo masculino; este comprehende, porém, 89 por cento 
dos casos. Confirma-se, destarte, o que, no Rio, j& Carlos Seidl accentuara 
assignalando que, dos 14,546 doentes do São Sebastiáo, no periodo 1892-1899, 
3,042 eram do sexo masculino-91 por cento do total. Prcfcrencia pelos homens 
de parte do aedes ou menor resistencia ao virus amarillico, a se retratar tambem 
na mais alta lethdidade nesse sexo ? Possivelmente urna e outra coisa. A 
incidencia da febro amarella, foi quasi toda em gente de raca branca: 120 dos 125 
(96 por cento). Similarmente, nos 14,340 e 779 doentes das estatisticas do Rio, 
nos periodos 1892 a 1899 e 1905 a 1908, 14,309 e 774 eram brancos. Dos 5 casos 
restantes, na epidemia de 1928-3 mulatos,-todos curaram: comquanto pequeno 
o numero de doentes-um delles, alias, de forma grave-fique o facto consignado, 
a núo destoar da opiniáo hoje dominante, da maior benignidade da molestia, entre 
negros e mulatos, que por ella, no entanto, n8o sáo poupados. Quanto as nacio- 
nalidades, convem relembrar que, na base do ultimo censo, a populacáo do Rio de 
Janeiro assim se distribue: Brasileiros, 79.2; estrangeiros, 20.8 por cento (portu- 
gueses, 15.00; russos, 0.17; italianos, 1.90; outras nacionalidades, 3.73 por cento). 
As cifras, que nellas retratam a occorrcncia da molestia, assim se exprimem, para 
o total dos 125 casos: Brasilciros, 28 (22.4 por cerito) dos quaes 12 fataes; portu- 
guezes, 66 (52.8 por cerito) dos quaes 40 fataes; italianos, 9 (7.2 por ccnto) dos 
quaes 5 fataes; russos, 9 (7.2 por cerito) dos quacs 6 fataes; outras nacionalidades, 
13 (10.4 por cerito) dos quaes 10 fataes. 0 estudo da epidemia mostra, porem, 
que ainda sao os individuos, não ha muito vivendo no Rio, os mais atacados: 
92 e 104 casos (74 e 83 por cerito) occorreram em pessoas com 3 e 5 annos, no 
maximo, de residencia no Rio. Particularizando para estrangeiros e nacionaes, 
os percentuaes VZ%O a 78 e 57 (náo mais de 3 annos), 89 e 64 (5 annos, no maximo). 
Dentro dos primeiros doze mezes, inscrevem-se 41 casos (33 por cerito) e 33 entre 
os 97 estrangeiros (34 por cento). Em resumo, >< dos casos occorreram entre os 
residentes ha 1 anno ou menos e K para os com 3 annos, no maximo, de vida no 
Rio. Excepto un caso (carioca de 30 annos), todos os outros consignados sáo de 
individuos de menos de 20 annos de permanencia e naturalmente receptiveis. 
É de interesse saber em que dia da doenca chegaram os 125 casos ao conhecimento 
das auctoridades sanitarias: lo dia, 7 casos; 20 dia, 28 casos; 30 dia, 22 casos; 
40 dia, 21 casos; 50 dia, 22 casos; 60 dia, 12 casos; 70 dia, 6 casos; 80 dia, 4 casos; 
90 dia, 2 casos; 100 dia, 1 caso; Total, 125 casos. Occorrendo, em media, a 
notificapão no 40 dia da doenca, o facto mais a salientar E que sú 57 casos (46 por 
cerito) chegaram ao conhecimento da auctoridade sanitaria nos tres primeiros días 
da molestia, tornando indicada a practica de isolamento do doente. Dos 125 
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casos, 73 falleceram (58 por cento). 0 coefficiente em questáo, na dependencia, 
intuitivamente, do numero de casos e de obitos occorridos, o dos segundos, com 
certeza, mais exacto que o outro, náo se pode dizer retrate fielmente a virulencia 
do ultimo surto de febre amarella no Rio de Janeiro. Idade;-lB annos, 53 por 
cerito; +15 annos, 59 por cerito; sexos: Homens, 61 por cerito; mulheres, 48 por 
cerito; racas: Brama, 60 por cerito; outras, 0 por cerito; nacionalidades: Nacionaes, 
43 por cerito; estrangeiros, 63 por cerito; tempo residencia: Até 3 annos, 63 por 
cerito; mais de 3 annos, 45 por cerito. Distinguindo-se no surto, em 1928, e 
periodos, o 10 de 27 de maio a 20 de junho, o 20 d’ahi a 14 de julho e o ultimo a 
partir dessa data, têm-se nelles, coefficientes diversos: lo periodo, 44 casos, 19 
obitos (45 por cento); 20 periodo, 41 casos, 25 obitos (61 por cento); 30 periodo, 
40 casos, 29 obitos (72.5 por cento). Parece ter havido exaltacão crescente do 
virus, por passagens successivas. Os obitos de febre amarella deram-se na 
epidemia do Rio de Janeiro, em media, no sexto dia da molestia. 

0 enxofre parece, ser, na prophylaxia da febre amarella, arma de dois gumes. 
É recurso poderoso para os mosquitos intensamente attingidos, nos fócos cui- 
dadosamente tratados, mas tamben é repellente forte para os que lhe sentem 
os effeitos e podem fugir. Basta entrar, com urna gaiola contendo aedes, em um 
local, em que ja náo seja alta a concentra@0 do anhydrido sulfuroso, para 
apreciar o vôo alvorocado dos insectos, activamente á procura de urna escapúla. 
Facto dos mais interessantes na epidemia de 1928, é o salteado dos casos dentro 
de urna zona. Em summa, o que era regra nos tempos passados, foi excep@o 
em 1928. 0 enxofre evitou a infeccáo em um mesmo fóco; favoreceu, porém, 
plausivelmente, a extensão da doenca. Assentado, assim, em provas epidemio- 
logicas e experimentaes que pode ser o periodo de incuba@0 extrinseca, na febre 
amarella, de 9 dias, em algumas observacóes, foi aventada a hypothese de ligacáo 
de casos, entre os quaes (inicio do periodo infectante de um e da molestia do 
outro) mediava prazo que, descontado o periodo minimo de incubacão intrinseca 
(2 dias), dava para o outro o de 9 dias. Ha casos em que, quasi seguramente se 
póde affirmar, se deu a infeccáo durante o dia: pessoas que, residindo fóra de 
fócos e nelles com occupacáo diurna, ahi se devem ter contaminado. É, de 
facto, theoria hoje acceita que o aedes aegypti ataca preferentemente de dia. De 
todos os fócos de febre amarella no Rio, em 1928, o do Bairro da Saude foi o 
mais consideravel. Situado nas visinhancas do porto, a curta distancia da parte 
commercial do centro da cidade, com muitas officinas de trabalho e grandes 
armazens, é o bairro prefererido dos maritimos e dos portuguezes recem-chegados, 
que ahi vivem em velhos casarões do Rio amigo, transformados em casas de 
commodos superlotadas. Foi sempre o fóco mais extenso e intenso de febre 
amarella, quando endemica no Rio; 33 casos da doenca, na epidemia de 1928, 
ahi se annotam. Prendem-se, epidemiologicamente, ao mesmo fóco mais 5 
casos: pessoas tambem residentes na Saude, muito provavelmente ahi infectadas, 
e que se transladaram, ja doentes ou em periodo de incubacáo, para outros pontos 
da cidade. Outro fóco importante, e sem liga@0 conhecida com o primeiro, foi 
o de Catumby, bairro mais central, habitado densamente tambem por proletarios 
Os casos occorridos em S. Christováo-outro fóco inicial-foram em numero 
de 5. Á Villa Militar prendem-se, muito provavelmente, 4 doentes da estatistica 
do departamento. 0 inquerito, ahi realizado pelo Dr. Lafayette de Freitas, 
revelou, como suspeito, o caso de um menino, doente a 6 de maio. A febro 
amarella, irrompendo provavelmente em abril na Villa Militar, nos Bairros ds 
Saude e de Catumby, e talvez em S. Christováo, alastrou-se principalmente 
naquelle bairro, habitado densamente por estrangeiros e com indice aedico 
elevado. Alargaram-se, assim, e se unirnm, por fim, os dois fócos iniciaes de 
maior importancia, o da Saude e o de Catumby. 
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Combate no Río Grande do Norte 

Natal 6 urna das cidades mais saudaveis do norte do Brasil. Ali trabalhou 
Tebyricá 4 durante 17 mezes, na qualidade de Director da Commissão Rockefeller, 
de prophylaxia da febre amarella, no Estado do Rio Grande do Norte. Devido 
ás grandes estiagens annuaes, e ao ~610 arenoso da cidade, as stegomyias, mos- 
quitos transmissores da febre amarella, procuram, a todo custo, sobreviver ás 
condicóes mesologicas altamente desfavoraveis á sua existencia. Dahi a luta 
titanica entre aquelle diptero e as legióes de “mata-mosquitos” postas em campo, 
pelo servico do Departamento Nacional de Saude Publica e a Funda@0 Rocke- 
feller. A stegomyia, diante de perigos que possam ameacar a continuacão da 
sua especie, faz cousas incriveis, verdadeiros prodigios, para evitar a sua des- 
truicão. As femeas chegam a por os ovos sobre a lama, quando falta um de- 
posito de agua. Nem a agua benta das igrejas fica isenta da astucia do terrivel 
insecto. Na Bahia, foi encontrado um fóco dentro de um poste de ferro da 
illuminacão publica; a stegomyia entrou por cima, pois o poste era &o e estava 
aberto na extremidade superior. A agua póde ser suja ou limpida, a stegomyia, 
estando apertada, náo escolhe. A sua preferencia, porém, 6 pelas aguas poluidas, 
em contradicão ao que apregoam os intendidos. AB armas usadas pelos mata- 
mosquitos sao diversas, e, ás vezes, até extravagantes. Para as aguas servidas, 
ou destinadas á limpeza de bacias sanitarias, etc., usa-se o petroleo, para formar 
urna camada tenue sobre a superficie do liquido, o que impede a respiragáo 
das larvas e das nymphas, produzindo-lhes a morte por asphyxia. Quando 
a agua 6 potavel, e a sua escassez nao permitte a sua inutilisacáo, como 
acontece na Parahyba, em Natal, etc., as larvas são separadas e destruidas pela 
coagem através de pannos de algodão. NOB grandes depositos de agua, para uso 
geral de casa, collocam-se alguns peixinhos. As especies mais empregadas em 
Natal foram o guarúguarú e o lambary. Os vasos de cimento, que servem de 
adorno nas fachadas dos edificios, ou sao furados embaixo, para dar escoamento 
6s aguas, ou sao entopidas de terra ou areia, misturada com petroleo; garrafas 
e outros vasos encontrados nos quintaes e nos jardins, sao invertidos; os fundos 
das garrafas que servem de enfeite ao redor dos canteiros, sao conservados cheios 
de terra; as pias de barro, que protegem as plantas contra os ataques das for- 
migas, formando urna barreira liquida a aquelles insectos, sgo esvasiadas constan- 
temente, porque o emprego do petroleo compromette a vitalidade das plantas, 
as fossas perdidas são tratadas com petroleo, e os moradores são intimados a colo- 
car tampa no assento das privadas, para vedar a entrada de mosquitos, as morin- 
gas, os filtros, os vasos de flores e outros receptaculos domesticos sáo regorosa- 
mente examinados e esvasiados, quando constituem fócos. AB latas debaixo das 
geladeiras, que recebem as aguas de descongelacão, sao optimos viveiros de 
mosquitos, quando olvidadas pela dona da casa; as contendo agua, que servem 
para proteger as pernas dos guarda-comidas, armarios, mesas, etc., contra a 
subida de formigas, merecem especial cuidado, e devem ser tratadas com petroleo. 
As calhas das casas devem ser varridas e desobstruidas; quando houver urna 
depressão que accumule agua, pratica-se um furo na parte mais baixa, ou melhor 
ainda, intima-se ao proprietario a mandar concertal-a; o mais pratico, em logares 
onde as leis sao lettra morta, E levar no bolso um prego e um ferro para servir de 
martello. Ha tres modos bem distinctos de se combater a febre amarella: 
isolando os doentes por meio de Mas especiaes, para evitar o accesso dos mos- 
quitos; perseguindo as stegomyias com fumegacóes, etc., e destruindo as larvas 
destas nos depositos de agua. Destruidos os mosquitos, no seu estado larval ou 
phase aqUatiCa, 6 natural que assim diminuem consideravelmente 08 insectos 

4 Tebyrica, R. W.: Bol. Odont. Pau. 3: 93 (sbro.) 1929. 
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transmissores. A campanha antilarval dispensa cabalmente os dois primeiros 
processos, isto é, do isolamento de doentes (que não existiráo) e da perseguicáo 
de mosquitos volantes. Q uan o d comecou a campanha antilarval, em Natal, 
em 24 de dezembro de 1923, o indice stegomyco era de 77 por cerito; em 14 de 
abril do anno segmente, o indice, gratas a um ataque continuo e systematico, 
baixou a 4.1 por cerito. 0 servico de prophylaxia, feito com todo rigor, no curto 
espaco de quatro mezes, paz a capital do Rio Grande do Norte a salvo de urna 
epidemia de febre amarella; pois com 4.1 por cerito, de focos, é impossivel um 
surto epidemico. De dezembro, 1923, a junho, 1925, visitaram-se 1,157,220 casas, 
examinaram-se 2,113,715 depositos, encontraram-se 112,607 focos, e distribuieram- 
se 214,230 peixes. 

Luta contra os Mosquitos 

0 Departamento Nacional de Saude Publica do Brasil está fazendo publicar as 
seguintes instruccóes: Tendo a experiencia do combate a febre amarella demons- 
trado que as calhas destinadas ao esgotamento das aguas de chuva, das coberturas 
das ediñca@es, são criadouros freque,ntes de mosquitos, e attendendo a que, 
para a defesa permanente da cidade, contra a doenca, é necessario restringir 
quanto possivel, de modo definitivo, os fócos actuaes e possiveis de mosquitos, 
resolvo approvar as intruccóes que se seguem, as quaes ficaráo fazendo parte do 
regulamento do Departamento Nacional de Saude Publica, de accordo com OB 
artigos 31, alinea 10, e 1,641, do referido regulamentó: 1, em todas as construccóes 
novas e reconstruccóes sera evitado o emprego de calhas, devendo as plantas 
respectivas serem elaboradas de modo a obter esse resultado; II, as calhas que 
não puderem deixar de ser collocadas ou mantidas deveráo ser de cobre, com o 
declive minimo de 1 para 100, ter conductores de vasáo de 6 em 6 metros, no 
maximo, quando livres, e ser assentadas solidamente de modo a náo se desnivela- 
rem; III, nas construecóes j& existentes, deveráo ser supprimidas todas as calhas, 
que o puederem ser, sem prejuizo para a conservacao e seguranca do edificio, a 
juizo das autoridades technicas do Departamento Nacional de Saude Publica; 
IV, em qualquer caso de construc@o, quando as calhas forem julgadas, indis- 
pensaveis, a planta de cobertura devera ser previamente submettida á approvacão 
do Depártamento Nacional de Saude Publica; V, as infraccóes das presentes dis- 
posicóes seráo punidas com as multas de lOO$ a 500$. Esgotado o prazo da 
segunda intima@o e nao cumprida, será expedida multa, no dobro da primeira e 
a obra mandada executar pelo Departamento Nacional de Saude Publica, sendo 
as despesas cobradas do infractor. 

. 

Segundo Concurso de Eugenia no Brasil 

Deve realizar-se, brevemente, em Sáo Paulo, o Segundo Concurso de Eugenia, 
controlado pela Inspectoria de Educa@0 Sanitaria, que se acha sob a brilhante 
direcpão do Dr. Nuno Guerner. Ao certamen s6 serão admittidas criancas de 3 
a 5 annos. (Boletim de Eugenia, nbro., 1929.) 

A Academia Brasileira e os Immigrantes Japonezes b 

A Academia Nacional de Medicina do Rio, considerando que as leis eugenicas 
e economicas se oppóem d entrada de elementos aborigenes da Asia no territorio 
brasileiro, endere9ou á Camara dos Deputados a expressáo do seu applauso ao 
substitutivo da commissão de Agricultura e Industria, o qual reduziu annual- 
mente, o numero de immigrantes asiaticos a cinco por cento dos ja localisados em 
cada Estado e reconhecidamente agricultores. (Boletim de Eugenia, nbro., 
1929). 


