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0 continente americano. Por essa occasiáo foram realizados no Rio de Janeiro a 
Quarta Conferencia Pan-Americana de Hygiene, Microbiologia e Pathologia, o 
Segundo Congresso Pan-Americano de Tuberculose e o Decimo Congresso Brasi- 
leiro de Medicina e Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Os actos com- 
memorativos deste acontecimento medico foram presididos pelo professor Miguel 
Couto, presidente da Academia Nacional de Medicina; Carlos Chagas, presidente 
da Quarta Conferencia de Hygiene, Microbiologia e Pathologia; Antonio Fontes, 
presidente do Segundo Congresso de Tuberculose; Roquette Pinto, presidente do 
Primeiro Congresso Nacional de Eugenia, servindo de secretario o Dr. Olympio 
da Fonseca. Nos congressos participaram os medicos, pharmaceuticos, clinicos, 
biologistas, educadores, sociologos e associacóes congeneres. 

Os themas officiaes da quarta Conferencia Pan-Americana de Hygiene, Micro- 
biologia e Pathologia foram: Seccão de Hygiene: malaria; ophidismo, peconhas 
e animaes peconhentos; febre amarella á luz das novas doutrinas; caneer; * w 
doencas venereas; hygiene urbana e rural; doencas profissionaes; Sec@o de ’ 
Microbiologia: Piroplasmoses; leishmanioses humanas; lepra; blastomycoses; 
toxinas e anatoxinas; bartonellas; Seccáo de Pathologia: febre amarella; systema 

I reticulo-endothelial nas doencas producidas por protozoarios; myocardite na tri- 
panosomiase americana; granulomas nas doencas tropicaes. 

Os themas officiaes do Segundo Congresso Pan-Americano de Tuberculose 
foram: Secqáo de Pathologia: Infeccáo tuberculosa latente; diagnostico precoce; 
radiologia; heredo-infeccáo; prognostico; saprophytislno do bacillo tuberculoso; 
Seecáo de Prophylaxia: Estudo estatistico da tuberculose no Brasil; epidemio- 
logia; preserva@0 da infancia; papel da enfermeira visitadora; sanatorios e 
colonias para tuberculosos; Seccáo de Therapeutica: Therapeutica: pneumotho- 
rax artificial precoce; chimiotherapia; tratamento cirurgico; a pneumothorax 
artificial bi-lateral; e tratamento das osteo-arthrites tuberculosas. 

Os themas officiaes do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia foram: Evo- 
lucáo historica da eugenia; grandes problemas da anthropologia; o problema da 
heranca; a educa@0 publica; a eugenia no Brasil; biometrica. 

A Hygiene Publica nas Municipalidades Brasileiras 
;, I 

” 

0 Dr. José Jacome de Oliveira, prefeito municipal de Sobral, apresentou 1 ao 
Congresso de Prefeitos, reunido em Fortaleza, em fevereiro ultimo, um trabalho 
que assim termina: Os prefeitos municipaes reunidos em congresso na cidade de 
Fortaleza, capital do Estado do Ceará, se compromettem: 10 A recolher annual- 
mente todos os morpheticos encontrados no seu municipio, ao Leprosario de Cana- 
fistula; 20 Subvencionar o Leprosario da seguinte maneira: a) Os municipios que 
náo tiverem leprosos, com a quantia annual de 500$000; b) os que tiverem até 3 
leprosos, com a importancia de 1:200$000; c) os que tiverem mais de 3, com a im- 
portancia de 2:000$000; 30 Fazer compulsoriamente a inspeccáo medica escolar, 
mantendo um posto para vaccina@o antivariolica. Este servigo será feito por 
um medico, onde houver, e por um pratico onde náo houver medico. Para esta 
manuten@0 crearáo o imposto de caridade sobre entradas de cinemas, theatros, 
circos, inflamaveis, bebidas, etc. 40 Faráo extinccáo dos suinos nas cidades, villas e 
povoacões, náo permittindo em hypothese alguma, a permanencia destes animaes 
no perimetro urbano; 50 Destruir, pela incineracáo, os parcos encontrados doentes 
de cysticerco (bexiga) e trichina (lagarta); 60 Manter cercadas e sob a fiscalisaqáo 
da municipalidade as aguadas publicas; 7” Náo permittir venda de doces, confeitos, 
comidas em taboleiros abertos e expostos nas ruas ou pracas, abrigando á matri- 
cula os vendedores; 80 Sobrecarregar com taxas elevadas, os vendedores de aguar- 
dente. 

1 Ceará Medico 8: 14 (fev.) 1929. 


