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desmame. Pela situacão economica da familia das creancas que attingiram 1 
anno de idade, observa-se que o salario baixo influe consideravelmente na morte 
da creanca. Assim ternos: para os ordenados de lOl$OOO a 300$000, concorreu 
para o obituario com 45.00; de 3015000 a 5005000 com 42.20; de 5015000 a 
7005000 com 5.55; de 701$000 a 1:0005000 com 4.44 a mais de 1:0005000 com 
2.22. Quanto á natureza da alimentacao até os 6 mezes das creancas que attingi- 
ram 1 anno de idade, tiveram alimenta@0 mixta, 42.22; alimenta@0 natural 
35.00; alimenta@0 artificial 22.71. Pela natureza da assistencia ao parto das 
máes, cujas creancas attingiram 1 anno de idade, parteira diplomada 67.77; 
parteira não diplomada 31.65; medico 0.55. Para nati-mortalidade, concorreu a 
syphilis com 26.31, sendo a primeira collocada nesta rubrica. Pelo inquerito em 
questão ve-se a necessidade de augmentar o indice de robustez do feto pela 
assistencia social e sanitaria á máe. A condicão social e a ignorancia da máe, 
concorrem para o grande obituario nos dois primeiros mezes da vida da creanca. 
0 Centro de Saude, ja firmou optimo conceito pelo que demonstra neste inquerito 
e decisiva influencia no combate á mortalidade infantil, pelos seus servicos de 
educa@0 e assistencia sanitaria, cursos de puericultura e sosinha de demons- 
tracáo e dietetica. 

Póder Infectante da Haemolympha de Mosquitos Contaminados com o Virus da 
Febre Amarella 

Hindle, inoculando num rhesus pernas de 2 mosquitos infectados e noutro os 
corpas dos mesmos insectos, verificou que o primeiro macaco permanecia indemne 
ao passo que o ultimo succumbia a urna infeccáo typica. Dessa experiencia con- 
cluiu Hindle, “The results of this experiment indicate that the virus may be 
present in the organs of’infected mosquitoes without necessarily invading the 
coelomic fluid.” Estudando o mesmo assumpto e inoculando a um rhesus com 
urna emulsão de pernas, a um com sangue e a um com hemolympha, de mosquitos 

1 infectados, Beaurepaire Aragáo e da Costa Lima B chegam a resultado completa- 
mente diverso do de Hindle, parecendo-lhes que alguma causa de erro houve em 
suas experiencias e que tambem as pernas desses mosquitos náo se achavam 
contaminadas por fezes. 

Novo ServiGo de Policia Sanitaria Animal g 

Foi criado, no Estado do Rio Grande do Sul, o Servigo de Policia Sanitaria 
Animal, destinado a defender os rebanhos das doencas contagiosas, bacterianas 
ou parasitarias, evitando ainda que ellas venham comprometter a saude publica. 
(Revista das 8stTadas de Perro, sbro. 15, 1929.) 

0 dispensario psychiatrico como elemento de educacão.-0 dispensario psykhia- 
trice como orgáo de exploracáo e de prophylaxin, indicando a quantidade de 
trabalho, creando pela educa@0 novos habitos no ambiente social e na familia, 
realiza, por certo, obra de medicina preventiva e pois de eugenetica contra a 
degenerapáo humana. Por seu intermedio sáo as creancas insufficientes orienta- 
das no seu desenvolvimento retardado, bem como os anormaes que se podem 
corregir, são os epilepticos aconselhados no methodo de vida e de cura, os degene- 
rados com tendencia á criminalidade são amparados e assistidos, os histericos e 
nevropathas obtêm recursos efficientes pela psychotherapia e os alcoolistas se 
integrarn na vida nbrmal, etc.-GUSTAVO RIEDEL, Annaes da Colonia de Psy- 
chopathas do Rio, 1929. 
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