
NOTICIARIO BRASILEIRO 

Os Archivos de Hygiene do Brasil , 

0 ultimo numero (No. 1, armo 3) dos Archivos de Hygiene, publicados periodi- 
camente pelo Departamento Nacional de Saude Publica do Brasil forma um 
grosso volume de 453 paginas, cuja conteudo mantêm o padrão estabelecido 
pelos numeros anteriores. Os ultiios Archivos possuem ainda mais o merito de 
constituir urna pormenorisada exposicáo do recente surto de febre amarella no 
Rio, ao qual acha-se exclusivamente consagrado. Os seguintes trabalhos estáo 
publicados: Pequena historia da febre amarella no Brasil, Dr. Placido Barbosa; 
reaccóes sorologicas na febre amarella, Dr. Arthur Moses; contribui@o ao estudo 
da anatomia pathologica da febre amarella, Dr. Amadeu Fialho; notas epidemio- 
logicas sobre a febre amarella, no Rio de Janeiro, em 1928, Dr. Joáo de Barros 
Barreto; contribuipáo ao estudo clinico da febre amarella, Dr. Sinval A. Lins; 
da aspersáo de insecticidas na prophylaxia da febre amarella, Drs. Joáo de Barros 
Barreto e Antonio Goncalves Peryassú; febre amarella no norte do Brasil e 
remunera@0 dos profissionaes de Saúde Publica, Professor Clementino Fraga; 
febre amarella, difficuldades da campanha, Dr. Joáo de Barros Barreto; a febre 
amarella: Trechos da Mensagem de S. Ex. o Senhor Presidente da Republica; 
a extincoáo da febre amarella no Brasil, Dr. Augusto Vianna do Castello; a febre 
amarella no Rio de Janeiro, Prof. Clementino Fraga. A publica@0 dos Archivos 
de Hygiene foi iniciada em 1927 pelo Profesor Fraga, quando tomou possessiáo 
do seu presente cargo de Director Geral de Saude Publica do Brasil. 

d 0 V Congresso Brasileiro de Hygiene 

0 numero de dezembro, 1929, da Revista de Hvgiene e Sm& Publica tem por 

\ 
thema quasi exclusivo o V Congresso Brasileiro de Hygiene, celebrado com 

, toda solemnidade em Recife, Estado de Pernambuco, dos dias 17 a 22 de outubro, 
i 1929. (Veja-se o BOLETfN de janeiro, 1930.) 0 presidente do congresso, Dr. 
’ Clementino Fraga, Director Geral de Saude Publica do Brasil, resumiu assim os 

. , themas tratados: Seis sáo os themas offerecidos ao estudo dos hygienistas patricios 
e que váo ser tratados neste certame, ao par dos maiores avances de hygiene 
militante: 

0 primeiro ponto, indicando o estudo das “aguas de esgoto, e aguas residuarias 
industriaes, destino e tratamento, ” obedeceu á conveniencia de encarar resolu- 
tamente o problema nos pontos habitados, littoraneos e centraes, ainda náo 
beneficiados com o imprescindivel servico de hygiene local. Queremos, trazer 
a eito os systemas mais prestantes e mais compativeis com o desenvolvimento 
urbano, vantagens de adaptapáo local e cuidados essenciaes no tratamento das 
aguas carregadas de materia organica e de quantos residuos deixa cada dia a 
vida collectiva. Felizmente a cidade do Recife pode apresentar a seus visitantes 
um apparelho completo de tratamento das aguas de esgoto, em b6a hora deliberado 
pelo patriotismo de seus governantes e executado pelo notavel engenheiro 
brasileiro Saturnino de Brito. 

Trataremos, a seguir, dos “ typos de organizaoáo sanitaria applicaveis ao Brasil; 
padronisacáo das actividades; avdiacáo dos trabalhos executados.” Nos extensos 
dominios geographicos que habitamos, ao nosso zelo e dever patriotico incumbe 
aconselhar nos moldes mais previdentes a manuten@0 e desenvolvimento da vida 
humana. Mas é mistér que os recursos publicos sejam tributados conforme os 
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