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Diagnostico Biologico das Cysticercoses Cerebraes 

Em 1911 Moses, relatava tres casos dc cysticercose, scndo que em 1 delles, 
pesquizou os anticorpos no liquido rcphalo-rarhcano, ohtendo resultado positivo, 
aprcsantando o docnte manifcstacóes nervosas, taes como ataques convulsivos; 
nos outros dois s6 pesquizou os anticorpos no sanguc. Em collaboracáo com os 
Drs. Pessôo e Corrêa, Fleury Silveira 7 tem estudado cuidadosamente estas 
questões, e tivera occasião de prnticar, em um doente o desvio do complemento 
no liquido cephalo-racheano. Chama a attencão dos que se interessam pelo 
assumpto, que os meios biologicos para o diagnostico da cysticercose sao variados 
e bem seguros: desvio do complemento no soro sanguineo e no liquido cephalo- 
racheano; intrádermo-reaccáo; curva lsucocytaria. 

0 Cancer no Rio de Janeiro 

Em 26 annos *-periodo de 1903 a 1928-no Rio de Janeiro (Districto Federal), 
occorreram 577,428 obitos, sendo 321,016 do sexo masculino e 256,412 do femi- 
nino. Do total dos fallecidos, 10,911 foram victimas de cancer ou outros tumores 
malignos, dos quaes 5,102 pertenciam ao sexo masculino e 5,809 ao feminino. 
Estes numeros fornecem as seguintes relacões: 1.6 por cerito, homens; 2.3 por 
cerito, mulheres; 1.9 por cento sem discriminacão dos sexos. Pela idade: 
Menores de 1 anno, 9; de 1 armo, 10; de 2 annos, 19; de 3 annos, 15; de 4 annos, 16; 
de 5 a 9 annos, 22; de 10 a 14 annos, 31; de 15 a 19 annos, 56; de 20 a 29 annos, 
435; de 30 a 39 annos, 1,164; de 40 a 49 annos, 2,615; de 50 a 59 annos, 2,951; de 
60 a 69 annos, 2,270; de 70 a 79 annos, 1,021; de 80 a 89 annos, 219; de 90 a 99 
annos, 38; de 100 annos c acima, 13; de idadc ignorada, 7. Pela rlacionalidadc: 
Brasileiros, 6,775; estrangeiros, 4,136. Pela cbr: Brancos, 8,362; pardos, 1,557. 
Para cada obito dc mulher, occasionado pelo cancer, corresponde cxpressão 
numerica mais elevada de homens. Para a cavidade buccal, 4.4; para o esto- 
mago, 2.4; para o figado, 1.3; para o peritoneo, intestinos e recto, 1.1; para a pelle, 
1.9; para outros orgaos e orgãos nao especificados 1.1. Incluindo, porém, o cancer 
ou outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher e do seio, que figuram, 
respectivamente, com as porcentagens de 10 por cerito-valores sem equivalentes 
para o sexo masculino-verifica-se que a mulher passa a pagar maior’ tributo 
B morte pelo cancer do que o homem. A queda brusca, observada a partir do 
quarto quinquennio (1918-1922), da mortalidade pelo cancer de “outros orgãos 
e de orgáos nao especificados, ” coincide com a elevacão mais accentuada de morta- 
lidade de todas as sédes, e do conjuncto de sedes, sendo flagrante a dos orgáos 
genitaes da mulher, que parecia haixar atb aquella Gpoca c que sobe sensivelmcntc, 
c a do estomago e do figado, que, gradativamcntc maior, passou a al[gmcntar 
ainda mais. 0 numero tot.al de rasos t.cm augmcntado dc 254 no auno 1903, 
a 404 no anno 1913, 553 no anno 1923 e 632 no anno 1928. 

A Tuberculose no Brasil 

Segundo de Freitas,Q existem 350,000 tuberculosos no Brasil. Comparando 
os estragos deste grande mal com os das outras doencas, mostra que ella s6, 
mata por todas as outras reunidas. Em Recife, por exemplo, de 1852 a 1928 
morreram de tuberculose 60,789 pessoas e de todas as outras symoses 52,711. 
A cooperacao dos governos na campanha contra a tuberculose se impóe a todo 
o movimento, nao somente por um gesto de simples beneficiencia e sim de soli- 
dariedade humana e de iustica social. 
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