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detersáo da ferida seguida de curativo com agua oxygenada, tintura de iodo ou 
permanganato. Deveremos ainda proteger a lingua do tetanico, collocando-lhe 
entre os dentes um pequeno rolo de gaze, bem como furtal-o ás excitacões do 
ambiente, convindo resaltar por mais nocivas, as torrentes de ar. No que respeita 
propriamente ao soro anti-tetanico, 6 empregado “lago, muito” simultanea 
e diariamente pelas vias endovenosa e intraracheana nos casos graves e em inicio, 
pelas vias intramuscular e sub-cutanea nos casos benignos ou o final do trata- 
mento, quando entáo diminuiremos tambem as doses, applicando-as em progressão 
descendente. 0 auctor descreve os 4 casos tratados assim felizmente por elle. 

0 Sarampo no Brasil 

Fontenelle 10 chamou a attencao da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio 
de Janeiro para o facto da grande disseminacáo do sarampo, por tal fórma que 
mais de 90 por cento das pessoas adultas accusam sempre ja terem tido a doenca. 
A seu vêr, essa alta disseminacáo provém de tres faceos. Primeiramente, da 
grande contagiosidade da doenca; segundo, da difficuldade de diagnostico pre- 
coce, o que faz com que não seja o sarampo reconhecido, desde logo, na phase 
pre-eruptiva, justamente quando ja 6 elle contagiante e passa despercebido. 
Por fim, da triplice indifferenca-popular, medica e official-considerando-se 
essa doenca como coisa desprezivel, o que náo é e o seu contagio como facto 
inelutavel, essa falta de comprehensáo e de cooperacáo dos interessados e de seus 
mentores gerando nas administraqões sanitarias um sentimento de incapacidade, 
que náo é real, de que resulta, finalmente, a repeticáo, em nosso paiz, a curtos 
intervallos, de epidemias cada vez maiores de urna doenpa sempre e sempre 
mais lethal. 0 orador chama a attencáo para o facto de alguns casos de variola 
ou de febre amarella despertarem enorme attencáo, emquanto que o sarampo é 
urna epidemia silenciosa, que mata centenas de criancas por anno e damnifica 
quasi sempre a saude dos que náo morrem, sem que ninguem se julgue obrigado 
a prestar attengáo ao facto. Mostra o orador as particularidades epidemiologicas 
da doenoa principalmente o facto desse repetirem as epidemias de sarampo, nas 
grandes cidades do Brasil, particularmente no Rio, a intervallos de cerca de tres 
annos, com intensidade grande e cada vez maior. Em conjunto, a proporcáo 
dos obitos de sarampo, para a populacáo da cidade, é, aqui, nos ultimos tempos, 
cerca de oito e de dez vezes maiores que nas grandes cidades dos Estados Unidos 
e da Europa. 0 soro de convalescente está, hoje em dia, sendo largamente 
ensaiado na Europa e muito principalmente nos Estados Unidos, onde se diffunde 
com grande rapidez. Acha, entretanto, que será, por ora, muito difficil e quasi 
sem utilidade evitar completamente o sarampo; mas bate com muita emphase 
sobre a necessidade de insistir em que o sarampo é de alta gravidade antes de 
3 annos, subindo a 70 por cento do total de obitos de sarampo os que occorrem 
nos tres primeiros annos de vida. Medicos, autoridades sanitarias e imprensa 
devem martellar sobre o assumpto e esclarecer a situacáo para os paes das 
criancas pequeninas, no sentido de fazerem todo o possivel para adiar a época 
em que seus filhos devam ter o sarampo. 

Dosagem dos Soros Antipeconhentos 

Dos seus experimentos, de Assumpcáo 11 deduz que existe parallelismo entre o 
poder toxico do veneno de Lachesis lanceolatus e o seu poder coagulante, mais náo 
com o seu poder de neutralisa@o pelo &o especifico. Ha differenca, como 
verificaram Vital Brazil e J. Vellard, na relacáo existente entre os dois methodos 
de dosagens conforme se trate de veneno crotalico ou de veneno bothropico. 

10 Fontenelle,J. P.: Arch. Bras. Med.19: 61(jan.)1929. 
11 Assump~Bo, Lucas de: Bol. In.% Hyg. São Paulo, 1: 3 (obroJ1928. 
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