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indices de expansão economica e a capacidade real ou latente de produccáo, na 
relatividade do elemento humano que nos cumpre proteger. 0 melhor servico 
de hygiene náo é o que se apresenta no luxo do apparelhamento e nos primores da 
fachada; ser.?. sim aquelle que attingir o maior numero de individuos. 

Cuidaremos depois de ouvir os technicos sobre as causas e remedios para a 
natimortalidade e a mortalidade infantil. Este, sim, 6 ainda um problema e dos 
maiores. Num paiz de infinitos desertos é urgente o povoamento. Não é 
humano que em alguns trechos do globo os individuos se acotovellem, sem ter da 
terra a quota de espaco necessaria á vida, emquanto outros náo tenham o que 
fazer dos latifundios onde nasceram. É demasiado alta a mortalidade infantil, 
assim nas cidades como nos campos, urgindo andar com a providencia dos recursos 
sanitarios na medida extensa do mal a remediar. 

0 quarto assumpto do nosso programma encara a technica do laboratorio em 
Saúde Publica. Náo ha problema de hygiene collectiva que náo vá buscar no 
laboratorio o fundamento de sua solucáo; respectivamente, os dados da rotina 
technica devem cortejar as medidas sanitarias, dando-lhes forca e prestigio na 
actuacão quotidiana. Mistér se faz, porém, estandardisar os methodos, sanc- 
cionando a pratica nos recursos mais rapidos e menos custosos. Sobretudo as 
medidas de prophylaxia aggresiva reclamarn rapida resposta á interroga@0 diag- 
nostica; e, por outra parte, resaliente será o merito de tal concurso nos exames de 
libertacáo, sem os quaes não devem tornar 6 communháo social os individuos 
urna vez contaminados. 

A prophylaxia da malaria no Brasil é outro ponto prefigurado. De vasta inci- 
dencia a grande doenca tropical causa formidaveis tropecos 5 expansáo do tra- 
balho brasileiro. É extensa a mancha pathologica de endemicidade regional, a 
contestar os nossos esforCos, desnivelados pela insufficiencia dos recursos ac- 
tuantes. JB alguma coisa ternos conseguido na parte su1 do paiz, e, neste mo- 
mento, intensos servipos de grande e pequena hydrographia sanitaria sao execu- 
tados na chamada zona rural do Districto Federal. 

Fecharemos com o estudo das dysenterias no Brasil, aproveitando a parte 
epidemiologica, conseguida sob a chancella dos dados de laboratorio na dis- 
criminacáo das formas da doenca, no littoral e no interior, isto 6, na determina@0 
das variedades bacillares e parasitarias. 

A proposito da crise aguda que a administra@0 sanitaria attingiu com o surto 
amarillico no Rio de Janeiro, nego-me a um exame do assumpto, pesada a razão 
maior de náo estar ainda extincta a doenca, e correr ainda, na extensáo e intensi- 
dade, a maior campanha sanitaria que o mundo ja viu. Fique entretanto con- 
signada, desde ja, a decisáo do Governo da Republica, de logo entrado no em- 

. penho patriotico de permittir a accão da autoridade technica, sem restricc$es nos 
recursos de aggressáo prophylactica. No caso concreto, a historia desse episodio, 
certo fixara no reconhecimento dos brasileiros um dos maiores servicos prestados 
ao Brasil pelo seu actual e benemerito Governo. 

No sector norte do paiz os servicos contra a febre amarella, ultimamente reor- 
ganizados, desdobram-se em vastas zonas aonde o perigo real ou virtual possa 
conduzir a actuacão prophylactica. Serve-me a opportunidade para registrar e 
agradecer, em nome do Governo, a collaboracáo technica e financeira da Funda- 
cáo Rockfeller, de cujas trabalhos ha alguns annos vamos lucrando os maiores 
beneficios. 

A Saude Publica no Estado do Rio 

Tomado da ulfima Mensegem do Presidente do Estado do Río 

A campanha contra a febre amarella, em todo nosso territorio, foi dirigida 
pelo Dr. Alcides Lintz, auxiliado pelo Dr. Decio Parreiras, e a sua actuacáo 
fez-se sentir de modo táo efficiente que, apezar da enorme área de occurrencia 
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que abrangeu trinta e um nucleos, localidades houve em que se náo verificaram 
casos secundarios. Da systematizacáo dos trabalhos até agora executados, 
resultou a criacão de urna seccáo de engenharia sanitaria, nesta capital, que 
tem por objectivo a policia de focos em terrenos baldios, pantanos, morros, onde 
se impuzerem obras de drenagem e aterro, organiza@0 essa muito pouco diffun- 
dida no nosso paiz. As despezas com a companha sáo custeadas pela Uniáo e 
pelo Estado, tendo alguns municipios, como os de Nictheroy, S. Goncalo, Iguassú 
e Barra do Piray, tambem contribuido para ellas, que náo excederam, ate 31 
de dezembro de 1928, de 324:667$000. Embora tenha tido a Directoria de Saude 
Publica a sua attencão grandemente absorvida pela campanha anti-amarihica, 
procurou ella attender a todos os servicos de seu departamento, estabelecendo 
medidas de real alcance, para a defesa da saude publica. Os servicos de malaria, 
a cargo do Estado, ficaram, durante o periodo abrangido por esta mensagem, 
restrictos ao municipio de Campos, onde ja está completamente concluida a 
drenagem dos rios Travessáo e Guandú. Continuam abertos os postos de Barra 
Mansa, Parahyba do Su1 e Río Bonito, encarregados da prophylaxia da verminose 
e das doencas contagiosas, embora entregues principalmente á policia domiciliaria. 
A Inspectoria da Lepra e Doencas Venereas, que funcciona nos municipios de 
Nictheroy, Barra Mansa, Campos, Parahyba do Su1 e Nova-Friburgo, inaugurou, 
em fins do armo transacto o servico de vias urinarias. Nos respectivos dispen- 
sarios, a media diaria de doentes tem sido de 450 e a porcentagem de reaccáo 
Wassermann positiva foi, em 1926, de 31 por cerito, e, em julho deste armo, desceu 
a 12 por cento o que constitue urna baixa notavel e promissora. 0 Governo 
náo se tem descurado do problema da hospitaliza@o dos leprosos, que seráo, 
conforme accôrdo celebrado com a Uniáo, recolhidos ao hospital que esta installar. 
Nos dispensarios de doencas venereas, foram matriculados, 1,734 enfermos, 
feitas 1,034 reaccóes diversas, bem como effectuados 1,040 exames e 10,919. 
curativos. 0 Serviso de Epidemiologia, que se entende como o servi basico 
da saude publica, náo attingiu ainda ao desenvolvimento reclamado pela sua 
importancia. Um entendimento com os municipios mais importantes assegu- 
rara esse objectivo. Foram levadas a efeito 1,920 vaccinacões anti-dysentericas. 
0 servico pré-natal e o dispensario maternal accusam um erescimento extra- 
ordinario, comparado com as cifras do armo de 1928. A matricula de gestantes 
ascendeu a 344, a assistencia a partos a 85, as visitas domiciliares por parteiras 
a 799, e por visitadoras a 2,051, injeccóes applicadas a 5,384 e finalmente, cura- 
tivos gynecologicos, 4,798. 

Campanha Anti-Aedes na Babia 

A Secretaria de Saude e Assistencia Publica do Estado de Babia, empenhada 
em fazer baixar ao minimo possivel o indice stegomyco, pediu á populacáo da 
capital que secundasse os esforcos em tal sentido, da Commissáo Rockefeller, a 
quem desde outubro de 1923, cabe a responsabilidade do combate referido cum- 
prindo, de accordo com o artigo 550 do Codigo Sanitario do Estado, as determina- 
cões seguintes: seráo os moradores responsaveis pela existencia de fócos de mos- 
quitos dentro de habitacóes, nos terrenos a elles pertencentes; os reservatorios 
abertos devem ser povoados de peixes larvophagos ou petrolizados periodica- 
mente; os depositos de agua seráo cobertos e cintados com papel ou pano gom- 
mado; os pequenos depositos de agua para beber (potes, talhas, etc.), que devem 
ser providos de torneiras, seráo protegidos de tampas fixas metalicas, cintadas, 
de modo a impedir a procreacáo de mosquitos; as aguas existentes em jarras para 
flores, que náo possam ser prividas de proteccáo fixa, seráo systematicamente 
despejadas todos os dias, pelos prepostos da Reparticáo Sanitaria; os moradores 
que náo quizerem se sujeitar á disposi@o deveráo conservar enxutos e embarcados 
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