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A Saude Publica no Estado do Paraná 

0 estado sanitario do Estado do Paraná, no decurso do armo findo, (1928) foi 
muito satisfactorio, nao sendo constatada epidemia alguma, salvo alguns casos de 
paludismo na Colonia Candido de Abreu, combatidos, desde lago, com toda 
efficacia, o alarme causado em F62 do Iguassú, por suspeitos casos de variola, 
os quaes nao foram confirmados pelo director do Departamento de Hygiene, 
que se transportou áquelle longinquo municipio, com o fim de tomar as pro- 
videncias que mistér se fizessem. Nesta capital (Curityba), considerada urna 
das cidades mais saudaveis do Brasil, a mortalidade, no anno findo, foi de 1,427 
obitos e os nascimentos registrados de 2,868, verificando-se, assim, um augmento 
de 1,396 nascimentos sobre o numero representativo dos obitos occorridos. 
A populacão é estimada em uns 80,000 habitantes. Os servicos referentes ao 
Departamento de Hygiene marcharam com toda a normalidade. No sentido 
de uniformizar os servicos de hygiene nesta capital, o governo estadual está 
em entendimento com o municipio, afim de tornal-os mais efficientes aos in- 
teresses da cidade. No Departamento de Hygiene de Curityba foram realizados, 
além de diversos outros servisos, mais os seguintes: Inspeccóes de saude, 1,044; 
vaccinas contra a variola e respectivos attestados, 1,393; desinfeccóes domicilia- 
res, 113; carteiras de saude, expedidas, 444. 0 Departamento do Instituto 
Pasteur vem prestando, como era de esperar, innumeros beneficos á Saude 
Publica, executando os serviCos seguintes: Existiam em tratamento, em 21 de 
fevereiro, 1927 34 pessoas; comecaram o tratamento, 632; terminaram o trata- 
mento, 614; abandonaram o tratamento, 17; morreu de raiva, 1; existem em 
tratamento, 334; o numero de pessoas tratadas até 31 de dezembro de 1928, 
foi de 6,110; animaes vivos recebidos para diagnosticos, 21; animaes mortos, 15; 
vaccinacões anti-rabicas, 13,398; innoculacóes de virus fixo, 449; innoculacóes 
de animaes diversos, 3; autopsias de coelhos rabicos, 438; autopsias de animaes 
raivosos, 4; idem de animaes diversos, 5; curativos, 28; consultas sobre raiva, 28. 
No Laboratorio de Analyses e Pesquisas realizaram-se 2,145 exames, sendo 2,114 
na seccáo de bacteriologia, e 31 na secqáo de analyses chimicas e bromatologia. 
A ac9ão do Departamento Hospitalar extende-se ao Hospital de Isolamento, 
Leprosario S. Roque, Sanatorio S. Sebastião, e Desinfectorio Central. 0 Governo 
está em entendimento com a Cruz Vermelha Paranaense, no sentido de tomar a 
seu cargo o Hospital de Criancas para pequenos doentes, estabelecindo, em 
moldes modernos, urna “creche,” e, finalmente, a amplia@0 do servico da “Gota 
de Leite,” fornecimento de leite hygienizado. 0 indice da mortalidade infantil 
em Curityba é muito baixo, e, de todas as capitaes, sórnente o Distrito Federal 
apresenta coefficiente menor em obituario infantil. 

Transmissão da Lepra Humana ao Camondongo Branco 

-! Souza Araujo 6 apresentou á Academia a segunda nota sobre a lepra experi- 
mental. Ella dá o resumo dos protocollos das inoculaeóes de 33 camondongos 
brancos, com material leproso virulento. Serão objecto de outra nota os resul- 
tados das inoculacóes de camondongos com material leproso avirulento, assim 

Y como as inoculacóes de outros animaes de laboratorio, menos sensiveis a infeccáo. 
Dos 33 camondongos inoculados, 3 nao foram examinados por terem morrido 
muito cedo, ou em dias feriados; 2 foram negativos e 28 positivos, isto 6, apre- 
sentavam bacillos acido-alcool resistentes num orgão qualquer. Dos 28 positivos 
17 apresentavam nodulos, 5, tumores e 4, microabscessos. Alguns tinham tumores 
e microabscessos outros nodulos e tumores. Facto significante é a coincidencia 
de resultados em lotes de animaes inoculados com material de doentes varios 

5 De Souza Araujo, H. C.: Bol. Atad. Nao. Med. 7: 255 (maio 31 e junho 6) 1929. 


