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deste producto ao tetrachloreto de carbonio. 0 novo preparado neo-necatorina 
contém em cada capsula somente 0.7 Gm. de tetrachloreto de carbonio sob a 
fórma semi-solida, acondicionados em capsulas gelatinosas que comecam a 
fluidicarse S temperatura de 37 a 39’ C. e dissolvendo-se somente numa tem- 
peratura de 50’ C. As observacões feitas com a neo-necatorina no Brasil, 
pelos Drs. Belisario Penna e Heraldo Maciel, demonstrarem que o novo preparado 
possue boas qualidades antihelminthicas e que tem alem disso a grande vantagem 
de ser muito bem tolerado pelos doentes. As experiencias feitas com grande 
rigor em animaes de laboratorio demonstraram que urna s6 dose elimina completa- 
mente todos os ancylostomos, sendo que a accáo sobre os ascaridios, oxyuridios, 
taenias e estrongyloides tambem é bastante efficaz, apenas a elimina@0 dos 

t ascaridios sendo mais lenta do que se observa com o ancylostomo e o necator. 
Sob o ponto de vista pathogenico, 10 exemplares, de Necator americanus ou 
Ancylostoma duodenale sño muito mais perigosos do que o equivalente de outros 
helminthos intestinaes que infestam o homem. 

Congresso Brasileiro de Hygiene 

Nos dias 17 a 23 de outubro teve logar a realkcão, na cidade do Recife, do 
50 Congresso Brasileiro de Hygiene. Sao os seguintes os themas offieiaes: Aguas 
de esgoto e aguas residuarias industriaes; destino e tratamento; Typos de orga- 
nizacao sanitaria applicaveis ao Brasil; padronizacáo das actividades, avaliacáo 
dos trabalhos executados; Nati-mortalidade e mortalidade infantil, causas e 
remedios; Technicas de laboratorio em Saude Publica; Incidencia da malaria no 
Brasil, resultados jS obtidos na prophylaxia da doenpa; Das dysenterias no Brasil. 
A commissáo executiva do congresso 6 constituida dos Dres. Prof. Clementino 
Fraga (presidente), João de Barros Barreto (secretario geral), Antonio Luiz de 
Barros Barreto, Eugenio Coutinho, Gouv&a de Barros, Borges Vieira, Aggeu 
Magalháes, Ernani Agricola e Decio Parreiras. 

Prophylaxia do cancer.-No momento cirurgico que atravessamos, um conselho 
pratico pode e deve ser formulado: é preciso que o clinico pense sempre no cancer 
e remova todos os estados precancerosos que se apresentarem, certo de que os 
casos duvidosos devem ser tratados como positivos.-AUGUSTO PAULINO, Archi- 
vos Brasileiros de Medicina, maio de 1929. 
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0 papel educativo do sanatorio.-Modernamente tende-se a fazer do sanatorio 
urna escola de hygiene pratica, onde faz o paciente um estadio util á sua saude 
e a sua educa@0 preventiva, proveitoso ao seu estado morbido e a seu treno de 
pedagogia antituberculosa. Em urna palavra, quero accentuar que os sana- 
torios, contra cuja utilidade e finalidade curativas se têm articulado tantas recri- 
minaeóes, elevados modernamente ao nivel de centros de educacaõ prophylactica, 
de escola de hygiene pratica antituberculosa valorisam-se de mode indiscutivel, 
e devem fazer parte importante do arsenal prophylactico contra o flagello tuber- 
culoso no duplo papel de transformadores de enfermos bacilliferos em pacientes 
inofensivos e de centros de propaganda do ensino prophylactico, de institutos 
de irradia@0 de nopões praticas preventivas sobre o terrivel m6rbO.-CLEMENTE 
FERREIRA, Recista Medico-Cirurgica do Brasil, agosto, 1929. 


