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A SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL1 

Pelo Dr. JOAO DE BARROS BARRETO 

Diretor GeTal do Departamento Nacional de Safíde 

Continuaram a progredir em 1938 os servipos superintendidos pelo 
Departamento Nacional de Saude. Foram de vulto os empreendi- 
mentos diretamente por el realizados ou pelas reparti@es subordinadas, 
dentro dos programas fixados pelo Governo da República. Fizeram-se 
mais estreitas as relacões dos orgáos federais com as reparti@ies con- 
gêneres dos Estados, muitas das quais, em parte pela a@o e pelo auxi- 
lio daqueles org;â;os, aprimoraram os seus servi9os. 

Em diversos certames cientíhcos no ‘estrangeiro, de carater inter- 
nacional, versando sobre assuntos concernentes à Saude, esteve o Brasil 
representado, sendo valiosa a contribuioáo a eles levada pelos nossos 
delegados. Sobrelevam em interesse, entre outros, o Congresso Inter- 
nacional de Leprologia e a Confêrencia Sanitária Panamericana de 
Bogotá. 

Na X Conferência Sanitária Panamericana de Bogotá, em que estive- 
ram representadas 20 Repúblicas da América, tocou-nos a honra de 
chefiar a delega@0 brasileira, integrada pelos Drs. Mário Pinotti e 
Raul Godinho, directores dos Departamentos de Saude dos Estados do 
Rio de Janeiro e de Sáo Paulo. Foi escolhida a cidade do Rio de 
Janeiro para sede da XI Conferência Sanitária Panamericana que se 
realizará em 1912, e, como outras homenagens prestadas ao nosso pafs, 

,! i 

cabe salientar os votos de cordialidade expressos por todas as delegacões 
/+ 
r’ 

na data de 7 de setembro e tambem a escolha do Dr. Raul Godinho para 
o lugar de um dos secretarios da mesma Conferência, do Dr. Mário 
Pinotti para orador oficial na sessáo de encerramento. Tocou ao 

1 Esta, exposicão foi spresentada ao Exmo. Sr. Ministro da Educa$o e Salde Públics, e forma um 
folheto de 213 p&inas. 0 filtimo relatório semelhante apareceu no BomTfx de junho 1933, p. 479. 
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chefe da delegat$o brasileira um dos lugares de Vice-Presidente da 
Conferência, tendo sido ele escolhido ainda membro da Comissão de 
Votos e Besolu9ões e, numa expressiva ele@0 secreta, ao se finalizarem 
os trabalhos, para Vice-Director da Oficina Sanitária Panamericana, 
cuja dire@o, como era de justiqa, tocou, em reelei@o, ao Dr. H. S. 
Cumming, dos Estados Unidos da America do Norte. 

Cientistas ilustres de outras nacóes honraram-nos com a visita aos nos~os 
serviqos, entre eles diversos delegados às Conferências de Endocrinologia e de 
Cirurgia, que se reuniram no Rio de Janeiro em 1938. Foram muito proveitoaas, 
por outro lado, as visitas que os delegados brasileiros à Confer&ncia de BogotA 
fizeram LS organizqóes de saude da Repdblica Argentina, do Chile, do Per& 
da Colombia e do Panan& 

Oficina SanitGria Panamericana.-Continuaram estreitas as ligacões 
com esse alto orgão de saúde pública do Continente, que no seu BOLETIN 
mensal continua a publicar trabalhos dos nossos técnicos e a inserir 
noticias de interesse sobre o progresso sanitário do nosso pafs, alem dos 
informes que, por for9a de disposi@es do Código Sanitario Panameri- 
cano, ternos procurado enviar-lhe com a devida regularidade. Dois dos 
seus delegados no estrangeiro, o Dr. J. D. Long e o engenheiro sanit&rio 
William Boaz, estiveram em o nosso pafs, visitando servicos de suas 
especialidades e favorecendo-nos com o concurso da sua experiência. 
Parece de grande alcance, traga o governo brasileiro a sua anuência à 
recomendapão da X Conferência Panamericana de Bogotá no sentido 
de ser elevada a contribui9ão dos países da América para o fundo da 
Oficina. 

Organizacão de Higiene da Sociedade das Nacões.-Embora menos intensos, 
teem sido tambem interessantes os entendimentos do Departamento com essa 
reparticão especializada da instituicão de Genebra, que vem focalizando, e sempre 
com grande rigor e oportunidade, problemas de alta significacáo. 

Fundacão Rockefeller.-A16m da cooperacáo que nos traz na campanha contra 
a febre amarela, intensificada em 1938 numa larga extensão com os servicos de 
vacina@o, propõe-se agora a Fundacáo a conosco coIaborar no combate à malaria, 
transmitida pelo A. gambiae no nordeste brasileiro, e tem além concedido bolsas 
de viagem a varios dos’nossoa técnicos. 

Inquérítos, pesquisas e publica!$es.-Prosseguindo o Departamento 
Nacional de Saude no programa tracado, foram feitas mais estreitas as 
liga@es com os servi9os estaduais de saude, mercê dos técnicos federais 
que por eles se vão distribuindo. Completou-se, assim, praticamente 0 
recolhecimento de dados do inquérito necessário à remodelapão e 
amplia@% daqueles serviqos, já sendo bastante promissores os resultados 
praticos alcanS;ados, como mais adiante se deixará discriminado. 

Era inten9ão realizar em 1938 largo inquerito em todo o territorio 
brasileiro para estudar a incidência da bouba, da filariose, da esquisto- 
somose e das leishmanioses, na base dos dados recolhidos pelos delegados 
federais de saude e de outros anteriormente conhecidos. 
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0 decreto-lei 82 de 18 de dezembro de 1937 transformou o Instituto 
Osvaldo Ch5, sem prejuiao de suas atividades anteriores, em Centro de 
pesquisas de problemas de saude pública. 

Das quatro grandes endemias que se planejava estudar, foram objeto 
de maiores pesquisas as leishmanioses e a esquistosomose: pouco foi 
feito no tocante à filariose e à bouba. 

Sobre a Eeishmaniose visceral americana, prosseguiram as pesquisas no Pará 
e estenderam-se ao Cea&, no Municipio de Russas, conf?rmando-se observa&es 
dos anos anteriores e permitindo em suma estatuir as seguintes no@es fundamen- 
tais: (1) Tendo o carater de infecpáo silvestre incide provavelmente em numerosas 
regiões do continente sul-americano, grassando com maior extensáo do que a 
que se conhece atualmente. (2) N a d’f I nsáo da doenpa interferem, como elemento 
fundamental, os insetos hematbfagos do gênero PhEebotomus. (3) Condigões de 
clima, flora e fauna regulam a existência da doenqa em qualquer regiáo. Estas 
condicoes se relacionam com os carateres floristicos e topograficos favoraveis à 
vida de flebótomos e de animais silvestres. (4) A concentra@0 das populacoes 
humanas e de animais domésticos tio constitue fator determinante da ocorr&ncia 
e da maior difusáo da leishmaniose. (5) 0 protoso&io, agente etiológico da 
leishmaniose, se localiza principalmente nos orgáos ricos em elementos endoteliais, 
al determinando lesáes de carater inflamatório agudo, nos primeiros periodos, e 
de carater cr&dco, nas faces ulteriores. (6) A anemia progressiva ocupa o pri- 
meiro plano no quadro de evolu@o dos processos patog&nicos e a doenpa pode, 
sob o ponto de vista do mecanismo fisio-patológico de evolu@o, ser considerada 
como uma anemia progressiva acompanhada de hépato-esplenomegalia e caquexia. 
(7) Os sais de antimônio exercem a@o terapêutica curativa sobre o processo 
infectuoso (E. Chagas e colaboradores). 

Sobre a Zeishmanz’ose tegumentar, fizeram-se observa@es preliminares, sem 
colheita de dados estatfsticos, precisando-se a existência da moléatia em pontos 
do Norte e do Nordeste. No Estado do Ceará grassa a moléstia com aspecto 
endêmico, principalmente na regiáo da Serra do Baturité, até muito próximo de 
Fortaleza, e nas regiões do sul do Estado. No Rio Grande do Norte os vales do 
Apodi e do Assfi sáo infestados, mas a doencs grassa com maior intensidade nas 
regiões litoraneas, tambem mais htidas. As zonas mais altas, tanto do Rio 
Grande do Norte como da Paraiba, sáo livres da endemia, e neste ultimo Estado 
é tambem a zona dos brejos do litoral a que mais intensamente é assolada pelo 
mal. 0 Estado de Pernambuco B, sem dúvida, um grande Meo de leishmaniose 
tegumentar. Predominando a doenpa nas zonas mais prbximas do litoral, pode 
ser encontrada praticamente em todo o Estado, sendo apenas livres as regiões 
extremamente secas. 

Sobre a esquistosomose, foram mais amplas as pesquisas, que se entenderam a 
localidades do Parã (sáo os casos provenientes do Nordeste), do Cca& (com a 
doenqa end&mica no sul), do Rio Grande do Norte, da Paraiba e de Pernambuco 
(onde foi verificada a doenga em 88 localidades). Dos quatro Estados nordestinos 
é este o mais infestado, especialmente no litoral, como ocorre tambem no Rio 
Grande e na Paraiba. As pesquisas náo se puderam estender ainda a AlagBas, 
Sergipe e Bafa, grandes focos da doenca. 

Inquérito de alimenta@ío.-Alem de outros realizados, cumpre res- 
saltar o inquérito de alta finalidade prática empreendido pelo Departa- 
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mento Nacional de Saude e atinente à alimenta950 do povo brasileiro, 
de que foram publicados os primeiros resultados, relativos à Capital 
Federal. Em agosto de 1936, por iniciativa do Director Geral do De- 
partamento Nacional de Saude, reuniu-se urna comissão composta dos 
Drs. Alberto Paula Rodrigues, Thompson Mota, Josué de Castro, 
Helion Povoa e Cleto Veloso, para estudar e elaborar o plano do In- 
quérito Nacional de Alimentacao. Em principios de setembro, estava 
este plano concluido e impresso o questionário a ser utilizado. 

Como, porem, desde outubro de 1937, estivesse terminada a coleta dos ques- 
tion&rios preenchidos no Distrito Federal, pareceu oportuno publicar de logo um 
relatório acerca das condiqóes alimentares da capital da República, reservando-se 
para urna futura publica@0 a exposicáo dos resultados encontrados em outras 
regiões do pais. No Distrito Federal, do trabalho de preenchimento dos ques- 
tionarios ficou encarregado o carpo de enfermeiras do Departamento que con- 
seguiu realizar 12,769 inquéritos familiares. A frente do inquérito em cada 
Centro de Saude. eneontrava-se um médico que revisava as fichas preenchidas, 
fazia corrigir as defeituosas, enviando as apuraveis, com o respectivo visto, para 
o escritorio central, onde sofriam urna segunda revisáo geral. Foram eliminadas 
por incompletas e incorrigiveis, das 12,769 fichas, 663, isto é 5.2% do seu total. 
As 12,106 apuraveis abrangeram o total de 60,149 pessoas. Em trabalho aore- 
sentado a Conferdncia Sanitaria Panamericana de Bogotá e publicado nos Arquzvos 
de Higiene (ano 8. No. 2, nbro. 1938) pelos Drs. João de Barros Barreto, Josué 
de Castro e Almlr Castro estáo detalhadas a marcha e resultados do inquérito. 

0 inquérito proaseguir nas demais regióes do país, agora com a colabora&o 
prestimosa do Dr. Aristides Paz de Almeida, que em assuntos de nutricáo se 
especializou nos Estados Unidos, de onde acaba de regressar. 

Em data de 34 de outubro foi pedida ao Ministro Gustavo Capanema 
a organizaqão de urna Comissão Nacional de Alimenta@0 para, na base 
dos dados colhidos nos inquéritos, dar as providéncias necessárias para 
melhoria da obtencao, cultivo, distribui@o, transporte, conservacáo e 
consumo dos produtos alimentares ahm de preparar um plano de 
cooperac$o nacional que assegure por custo minimo a alimentacao do 
povo. Consignem-se, a propósito, as providências oportunas partidas 
do Ministkrio da Agricultura, para solucionar de maneira inteligente e 
prática, e por custo módico, a deficiencia de verduras, legumes e frutas 
aos habitantes do Distrito Federal. E’ de esperar que medidas semel- 
hantes solucionem a carência de leite, ainda bastante acentuada. 

. 

Publicacões periódicas.-Nos Arqukos de Higiene, orgão tecnico do 
Departamento, de que dois números foram publicados em 1938, con- 
stituindo o volume 8, inseriram-se, além do inquérito referido de ali- 
menta@0 no Distrito Federal, mais 13 trabalhos originais, da autoria 
de tecnicos do Departamento e dos Institutos Osvaldo Cruz, Butantan 
e de Higiene de Sao Paulo. 

0 Departamento manteve ainda com regularidade a publicaoáo do Boletim 
hebdomadario da Segao de Bio-estatistica contendo dados relativos & cidade do 
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Rio de Janeiro e o Boletim mensal de estatistice, em que se inserem além de dados 
estatfsticos dos principais servicos federais de saude pública, informes de esta- 
tística vital de 14’7 cidades brasileiras, relativos a nascidos vivos, nati-mortos, 
casamentos, óbitos em geral, de O-l ano e especificamente pelas febres tifóide e 
paratif&des, paludismo, variola e alastrim, sarampo, coqueluche, difteria, disen- 
terias, tuberculose e outras doencas transmissiveis, sendo mais completos os 
dados relativos Bs capitais. 0 número de cidades, de que se váo conseguindo 
dados estatísticos tem vindo em rapida progressáo: 59 em junho de 1937, 70 em 
deeembro do mesmo ano, 118 em junho de 198,147 em desembro do mesmo ano. 

Reorganiza@o sanitárk-Estereotipa-se, assim, com o exemplo do 
desenvolvimeuto conseguido para um dos servicos básicos de saude 
pública, a atua@o federal junto às reparti@es estaduais. Ela se re- 
trata, inconteste, na reorganiza@ío sobre bases modernas do seu aparel- 
hamento sanitário e nas realizaqoes profícuas empreendidas por vários 
Estados, Amazonas, Pará, Maranhão, Piaui, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe, Bah, Rio de Janeiro, 
SCIO Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, l3io Grande do Sul, 
Minas Gerais, Goias. 

As reparti@es estaduais de saude recentemente reorganizadas compreendem 
esquematicamente orgáos de direQáo e outros de execucáo da tarefa sanitaria e 
que se diráo centralizados ou intermediarios, de uma parte e de outra periféricos 
ou distritais. Orgáo de direyáo 6 a diretoria geral, em torno da qual, integrando 
e facilitando o comando, ficam servicos administrativos e tkcnicos por vezes a 
se englobarem distintamente em duas Divisóes ou Secóes com aquelas denomi- 
napóes (como no Amazonas, Maranháo, Piaui, Sáo Paulo, Mato Grosso, Paran& 
Rio Grande do Sul, Goias). No setor técnico constituido simplesmente por 
assistentes e auxiliares tecnicos em número variavel (Amazonas, Maranháo, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Paraiba, Sergipe, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, 
Goias), grupados por vezes em algumas Inspetorias (como no Cea&, Pernambuco, 
Alagoas e na Baía) ou Secóes diferenqadas dentro da referida Divisáo tknica 
(Rio de Janeiro, S. Paulo, Rio Grande do Sul) ficam as atividades concernentes 
à Engenharia Sanitaria, à Propaganda e Educacáo SanitBria, à, Fiscalizacáo do 
Exercicio Profissional, à Enfermagem, à Bio-Estatística, alargada à Epidemio- 
logia, à Profilaxia Geral (por vezes com individualiza@0 da Tuberculose, da 
Lepra, das DoenQas Venéreas, da Malaria, do Tracoma), à Higiene do Trabalho, 
da Alimenta@0 e da Crianca. HB, em resumo, como urna das caracterfsticas da 
moderna organiza&0 sanitaria brasileira, um verdadeiro estado maior, com 
amplitude variavel em torno do Diretor Geral, auxiliando-o na administra@o 
e fornecendo-lhe para a acáo os indispens6veis elementos técnicos. Os problemas 
da malaria e da lepra, quando assumam maior significa@0 regional, e exijam pela 
sua complexidade e necessidade de acáo pronta um aparelhamento particular de 
atuacáo bastante extensa, que náo convenha realizar pelo sistema distrital, sáo 
atendidos por um Servigo especial que se inscreve entre os orgáos de execuQáo. 

Atividades centralizadas.-Estes orgãos de execu$o, como se disse, 
são de duas ordens, centralizados ou distritais. Entre os primeiros aI6m 
dos servicos de lepra e malária (quando individualizados, como no 
Pará, em 850 Paulo e Minas Gerais), está o Laboratório de Saúde 
Pública em que se fundem, idealmente em um mesmo edificio, e com 
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um mesmo carpo de auxiliares, os servigos de microbiologia, de sorologia, 
de prepara@0 de produtos imunizantes, de parasitologia, de quimica, de 
bromatologia. Ao lado desse Laboratorio de Saúde Publica, in- 
screvem-se os estabelecimentos de Assistência SanUria, compreendendo, 
entre outros, hospitais de isolamento, maternidades, sanatorios para 
tuberculosos, preventórios para crianr;as debeis e para filhos de leprosos 
e lepros8rios (dependendo do Servioo especializado de lepra, quando se 
tenha organizado). Por vezes nao estão sob a administra@ío das 
organizacões estaduais de saude príblica os estabelecimentos de assis- 
tência: sáo mantidos por associa@es particulares subvencionadas, ou 
pelo proprio Governo, grupados porem em outro setor individualizado, 
o dos servicos de assistência. 

Nesse caso, e frequentemente com outros estabelecimentos hospitala- 
res sem finalidade estritamente sanitaria, ficam por vezes constituindo 
um Servico (como em S. Paulo e Mato Grosso) ou urna Diretoria, de 
Assistência Hospitalar ou Médico Social (como no Para, na Baía, no 
Paraná, em Minas Gerais). Nesses casos, melhor se coaduna, para toda 
a organizagão, & denominacáo Departamento de Saude que v$rios 
Estados veem adotando. 

Divisão distrital: unidades sanitárias.-Cabe a execu@o das demais 
atividades de saude pública a unidades sanitarias: Centros de Saude 
(servindo a cidades de um certo vulto, ou aos distritos em que se divi- 
dem as maiores-e isto especialmente na base de dois fatores, &rea e 
popula@o, considerados em conjunto) e Postos de Higiene. Procura-se 
limitar a denominacáo de Centro de Saude à unidade sanitaria que 
tiver, no mínimo, além de pequeno laboratório e servioo de visitadoras, 
as seguintes atividades, a cargo de especialistas: tuberculose (tisiólogo), 
higiene da crianc;a (pediatra), pre-natal (parteiro), doengas transmis- 
siveis agudas (epidemiologista, mklico sanitarista), saneamento e 
polfcia sanitaria (médico sanitarista ou melhor engenheiro sanitário), 
higiene do trabalho e da alimentagáo (medico sanitarista). 

Váo seguindo progressivamente o padráo dos 12 Centros de Saude da Capital 
da Repáblica os Centros de Saude de Manaus, Belém, Sáo Luiz, Teresina, For- 
taleza, Natal, Joáo Pessoa, Recife, Maceió, Aracajd, Salvador, Niterói, Sáo Paulo, 
Guiaba, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, para s6 citar capitais. 

Implica o sistema seguido em deixar, com o Estado e náo com os municipios, 
a responsabilidade da execucáo da tarefa sanitgria. Ser& imprescindivel, sem 
davida, o concurso dos municipios, mas ele será especialmente financeiro. Neste 
particular vai servindo de padráo a legisla&0 conseguida por Mario Pinotti no 
Estado do Rio (decretos de 31 de dezembro 1937 e 26 de abril 1938), pela qual ficou 

criada a Caixa de Fundos para os servicos de assistência e saude pública noa 

municipios; para ele contribue cada municfpio com 594 de toda a receita arre- 
cadada. A oontribui@o municipal comegar& a ser feita desde o momento em que 
o Departamento de Saude Pfiblica iniciar a instala&o, nos distritos sanitkios, 
dos servigos de higiene, que irão atuar em carater permanente, nos municipios 
que fazem parte de aua composiQáo, obrigando-se o Estado a organiza-los grada- 
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tivamente, em todo o seu territorio, e ficando os municipios desobrigados de 
manter os seus servipos privativos de higiene, uma vez que o Estado venha a 
executar o plano sanitario em seus territorios. Pernambuco, Mato Grosso, 
Piauf, Rio Grande do Sul, Amazonas, por decretos respectivamente de 14 de 
fevreiro 1938, 7 de julho 1938, 14 de septembro 1938, e 24 de deeembfo 1938, insti- 
tuiram idênticas disposicóes e taxa analoga, que no Maranhão e em Goias é apenas 
de 3% (decretos de 18 de janeiro, e 24 de dezembro 1938). A Baia que, em 10 
de junbo 1938 desenvolveu sobre a base distrital (são 11 os distritos) o seu servi 
de interior, pede apenas a contribui@o~municipal de aluguel de casa, água e luz; 
em Minas com a divisão do Estado em 26 circunscricóes sanitarias, todas com 
Centros de Saude (que não passam, na realidade, de simples Postos de Higiene), 
admitiu-se a criapão, mediante acorde com os municipios, de servi9os de higiene 
municipal, sob o controle dos Centros de Saude das respectivas circunscri@es 
(decreto de 20 de janeiro 1938). 

Em Siio Paulo, onde em 1931 n6s mesmos estabelecemos o sistema, embora 
não sob forma taxativa, contribuiram em 1938 os municipios com 1,085:660$000 
e o Estado com 3,777: 115$200 para os servipos do interior com 86 unidades sani- 
tarias. 

0 fato é que, mesmo sem contar com as contribuióes municipais, que s6 agora 
se sistematizam, os orcamentos estaduais para os servicos de saude pública e 
assist&ncia médico-sanitaria em 1939 mostram quasi todos grande diferenca em 
comparacao com os do ano de 1933. E se depreende que apenas em Alagoas e 
em Pernambuco baixou o per cepita. Ele duplicou na Bafa, Cea& Para, Parafba, 
Paran&, Piauf, S. Paulo e Sergipe, triplicou no Amazonas e Rio de Janeiro, quadri- 
plicou em Goias, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e quintuplicou 
em Santa Catarina. 

Para essa romodela9áo e o aprimoramento dos servicos estaduais tem influido 
sensivelmente a atua&o do Governo Federal. Nascem as iniciativas do próprio 
Sr. Presidente da República, secundado pelo seu Ministro da Educa@o e Saude, 
da parte dos quais náo teem, ao demais, faltado apoio e prestigio 8. a9áo do Depar- 
tamento. 0 Diretor Geral tem procurado incentivar esse desenvolvimento sani- 
tario do pafs. Em 1938, teve ele oportunidade de visitar pessoalmente servicos 
de 16 Estados, do Para, Cea& Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Espirito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paran& 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goias. 

Mais decisiva naturalmente a atuapão dos diretores de servigos locais, 
sobretudo quando sanitaristas federais, como no Ceará, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou especializados em cursos de 
Saude Pública, como na Paralba, Sergipe, Mato Grosso, Minas Gerais e 
Goias. E’ preciso, porem, não esquecer os esforcos dos demais diretores, 
cooperando integralmente com o D. N. S. 

Eficiente tem sido tambem a acão dos Delegados Federais de Saude, 
e muito particularmente dos tkmicos federais nelas destacados servindo 
junto às reparti@es estaduais, sanitaristas que veem atuando como 
assesores técnicos junto aos diretores de Saude dos Estados. Ponham-se 
a mais: técnicos de laboratório dos quadros federa& .escolhidos após 
curso rigoroso no Rio de Janeiro, montando ou reorganizando os serviqos 
de sua especialidade; enfermeiras de Saude Publica organizando. e 
dirigindo cursos e servicos de visitadoras. 
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De muito teem valido a esse auxilio técnico a instituigão de cursos de 
especializaqão, para a escolha dos profissionais mais capazes, e duas 
providências de carater administrativo-a fusão dos quadros de sani- 
taristas (decreto-lei 476, de 8 de junho de 1938) e a fusão e amplia@0 do 
quadro de enfermeiras de saude pública que, pelo decreto-lei 590 de 3 de 
mamo de 1938, assim ficou constituido: 2 enfermeiras clase J; 12 clase 1; 
26 clase H; 50 clase G; 70 clase F; e 90 clase E. 

Alem do auxilio de técnicos, assim discriminado, tem o Governo Federal cui- 
dado de fornecer aos dos Estados, ajuda técnica (com o fornecimento de plantas, 
projetos e especificacóes) e financeira, especialmente para a constru@o de predios 
destinados as sedes de Diretorias, outros servipos centrais, Centros de Saude e 
estabelecimentos nosocomiais. Afora as constru@es de sanatorios, leprosários, 
preventorios e hospitais, empreendidas pelo Governo Federal, de que em outros 
tópicos se cuidara e que se estendem a todos os Estados, teem sido beneficiados 
com os auxilios referidos para aquelas outras finalidades os Estados do Par&, 
Piauf, Paraiba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio de Janeiro, Mato Grosso, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 

0 auxilio da Uniáo ainda se tem retratado num largo fornecimento de material 
de propaganda e educagão sanitaria e de soros e vacinas imunizantes, especial- 
mente contra a variola, a peste, a difteria, as’doencas do grupo tifico-disentérico 
e a tuberculóse (BCG): o grande desenvolvimento da avia@0 comercial e dos 
correios aéreos militares tem facilitado imensamente essa prática, que supre as 
necessidades locais em face de deficiencia dos centros produtores regionais. 

0 auxilio aos Estados dos técnicos da Uniáo tem trazido, entre outras, a van- 
tagem de ensejar ao aprimoramento dos profkionais dos servicos sanitArios: 
gratas a eles váo se formando, de fato, núcleos de aprendizagem, tambem com 
elementos fornecidos pelo Servigo de Saude Pública do Distrito Federal, onde ao 
demais teem vindo continuadamente praticar funcionarios estaduais. 

Grande fator, porem, para esse aperfeicoamento tkcnico teem sido os cursos 
de especializa&o que a Uniáo tem instituido em saude pfiblica: malariologia; 
puericultura, estatistica vital, tracoma, laboratorio, tisiologia, visitadoras. 

Tuberculose.-Não faltam evidências a baliaarem a opinião de que 
a tuberculose é, de fato, em importAncia, o problema mímero um de 
Saude Pública no Brasil. Atendendo-se apenas às capitais, evidencia-se 
que, capitulando-se de excessivamente forte, muito forte, forte e mode- 
rada a mortalidade, consoante acima de 300, acima de 200, entre 100 e 
200 e abaixo de 100 os coeficientes por 100,000 habitantes. 

Havendo que formular um programa minimo de realizacóes, para infcio de 
urna campanha sistemática no Brasil, coordenada pelo D. N. S. pareceu razoavel 
compendiar nos seguintes itens esse programa: (a) preparo de técnicos especiali- 
zados e organiza@0 de servicos de enfermagem: (b) instalapáo e desenvolvimento 
de dispensários, articulados com outros servicos indispensaveis, em Centros de 
Saude; (c) aplica&o, em larga escala, de pratica imunizante reputada eficiente, 
o BCG; (d) e (e) provimento, em sanatorios e abrigos e em preventorios de cons- 
trucáo barata, dos leitos necessários à interna&0 de doentes e de criancas vindas 
de focos familiares. 

Entre as funcóes dos dispensários de tuberculose, inscreve-se como urna nova, 
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a pratica do exame radiológico sistematic ou cadastro toracico, sen80 de toda 
a popula@o-f6rmula ideal-ao menos de certas classes, os recrutas, os escolares, 
os operarios, os empregados domésticos, os manipuladores de gêneros alimenticios, 
etc. Para este exame sistematizado e periódico, cujas vantagens sáo táo alta- 
mente salientadas por grande numero de autoridades na matéria, de muito vale a 
fluorografia de Manuel de Abreu, que vai se difundindo largamente no Brasil. 

Vacinacão pelo BCG.-Ligado estreitamente aos dispensarios est8 o Servico 
de imunizacáo pelo BCG. No Distrito Federal, iniciou-se a vacinasáo, em 1927, 
intensificando-se a partir de 1935, ano em que se fizeram 6,745 imunizacóes, 
número que chegou a 9,121 no ano subsequente, a 10,744 em 1937, a 12,077 em 1938. 
Alem do servigo no Distrito Federal, a cargo da Funda&0 Ataulfo de Paiva faz-se 
o BCG am outras 10 capitais. 0 campo do BCG deve alargar-se, à medida que 
se intensifiearem as práticas do diagn6stico tempestivo da doenga, vacinando-se, 
nas familias e nas colectividades onde se revelem casos de tuberculose, todos os 
contactos analérgicos. 

Preventórios.-Dentro do plano mlnimo de realiza@es, pareceu acertado 
inscrever os preventórios, por serem as instituigóes que mais teem feito prova 
entre n6s e que, fora do Brasil, tambem se real9am pelo depoimento de grandes 
autoridades na matkria. 

Hospitalizacáo de tuberculosos.-Na base dos últimos dados esta- 
tísticos, compendiam-se assi as cifras dos leitos necessários as diversas 
capitais (13,703) e dos de que elas ja dispõem (3,823). Nesse particular, 
a a@o do Governo Federal se tem desenvolvido no sentido de incentivar 
o provimento desses leitos ou mesmo institui-los, com a constru$o de 
pavilhões em hospitais gerais e com o aprestamento ou edificacao de 
estabelecimentos especiais, destinados à internapão e tratamento dos 
tuberculosos. Urna men@o toda especial merece a coopera@o tra- 
zida à campanha no Distrito Federal por institui9ões privadas, par- 
ticularmente pela Associacão Santa Clara que mantem o Preventório 
de Campos de Jordão, a Funda@0 Ataulfo de Paiva, que se encarrega 
do preventório D. Amelia, em Paquetá e do Serviqo de calmetizacão 
e a Associa#io de Socorro aos Tuberculosos, a quem o Governo cometeu 
o encargo de manter isolados e tratados ate 570 tuberculosos nos 5 
primitivos abrigos que instalara, dois dos quais estão ja ampliados 
e transformados em hospitais e um terceiro prestes a tomar a mesma 
fei@o. 

0 Departamento Nacional de Saude continuou a se esforcar no sentido de 
interessar os Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensóes do Ministério do 
Trabalho na campanha contra a tuberculose. Umresultado prático foi alcancado, 
ja em 1938 com a Caixa de Aposentadorias e Pensóes dos Trabalhadores em Tra- 
piches e Armazens (hoje Instituto de Aposentadoria dos Trabalhadores em 
Trapiches e Cargas). Em 9 de setembro foi aceita pelo presidente Dr. Helvécio 
Lopes a primeira parte da proposta, relativa ao exame radiológico dos associados 
da Caixa e, pouco tempo depois, iniciado o Servipo. 

Lepra.-De acorde com a autorizapão de 17 de agosto 1938 do Sr. 
Presidente da República, prosseguiram, a cargo das Delegacias Federais 
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de Saude, as obras em todos os Estados, para constru@o de novos 
leprosários, ampliacao ou melhoria dos ja existentes, de acorde com o 
plano anteriormente elaborado e que tem sofrido algumas alteracões, 
nao só na sua própria estruturacão, em face de elementos censitarios 
mais precisos, e de certas exigencias de servico, como no tocante ao 
orqamento, pela necessidade de instalac;ões mais perfeitas para os servi- 
cos gerais, de aguas, esgotos e luz e tambem pelo encarecimento de 
materiais e de mão de obra. Comqou-se a cuidar da instala@0 desses 
leprosários e da constru@o de preventórios. 

Iniciativa prkada.-Merecem referência as atividades da Federacáo das Socie- 
dades de Assistência aos Lazaros e Defesa contra a Lepra. Cuida a Federacáo 
de 10 preventorios, devendo ser iniciados logo no principio do ano de 1939 os do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bafa, e Pernambuco. 0 da Parafba esta 
terminando sua construcáo e ao do Espirito Santo (Preventorio e Granja anexa) 
falta apenas a instala@0 para entrar em funcionamento. 0 Preventorio São 
Tarcisio em Belo Horizonte tem quasi 200 menores internados e se inicia a cons- 
tru9ão da Granja Escola Profisional anexa, tambem em Belo Horizonte: este 
preventório é mantido pela Sociedade Mineira de Protecáo aos L&zaros, com séde 
no capital do Estado. As Sociedades do Ceara e Maranháo possuem ótimos 
terrenos com grande metragem e fundos necessários para o infcio das obras de 
seus preventórios. 

Censo de leprosos.-Tem procurado o Governo Federal incentivar a realiza@0 e 
revisáo do censo, executando-o meamo em 1938 com os seus técnicos nos Estados 
do Para, Ceará, Pernambuco, Baía, Mato Grosso, Rio Grande do Su1 e Goiaz: 
para isao destacaram-se 175 contos, 15 dos quais aplicaram-se, aliás, em servicos 
gerais no leprosario do Amazonas, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sáo Paulo, 
Santa Catarina e Minas Gerais. Sáo esses 08 dados disponiveis em 31 de dezem- 
bro, com a resalva de náo serem completos e representarem apenas estimativas 
08 de alguns Estados, 35,308: Sáo Paulo, 10,545; Mato GrOBBo, 500; Par&, 4,000; 
Distrito Federal, 1,346; Amazonas, 1,250; Maranháo, 1,130; Goias, 1,104; Paran&, 
1,069; Cea&, 764; Espirito Santo, 614; Pernambuco, 1,000; S. Catarina, 654; 
Minas Gerais, 8,700; Rio Grande do Sul, 800. 

Peste.-A campanha contra a peste, ainda endêmica no Brasil, pros- 
seguiu no Distrito Federal (compreendendo o cais do porto, zonas 
limitrofes e antigos fócos situados no setor comercial da cidade) e na 
região do Nordeste. Dispondo-se de verba praticamente idéntica à de 
1937, foi quasi toda ela empregada nos Estados do Nordeste (1,160 
contos). A situac;ão em 1938 nao foi, porgm, tao favoravel, como no 
ano anterior. No Nordeste, tivemos mais casos que em 1937; um 
pequeno surto epidêmico ocorreu em Miguel Pereira (Estado do Rio 
de Janeiro) e ratos infectados foram encontrados em urna zona restrita 
da cidade do Rio de Janeiro, onde desde 1931 nenhum animal dos 50,000 
anualmente examinados dera mostra de infec9ão. 0 foco de peste no 
Nordeste brasileiro compreende parte dos Estados do Piaui, Cea&, 
Pernambuco, Alag6as e Bafa: o Rio Grande do Norte, enquadrado 
nesta zona, nao tem peste desde 1920. Nos quatro portos mais im- 
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portantes da região datam os últimos casos da doenqa, de fevereiro de 
1924 em Recife-onde a peste irrompera em 1902, de 1925 em Maceió, 
de maio de 1928 em Salvador e de setembro de 1936 em Fortaleza. 
Continuaram eles livres da doenqa em 1938. Em toda a regiáo do 
Nordeste, ocorreram, de 1934 a 1938, 1,464 casos de peste sendo: 208 
em 1934; 822 em 1935; 314 em 1936; 35 em 1937; 85 em 1938. 

Importa sobrelevar que todos os casos em 1938 ocorreram na zona rural da 
regiáo, com casas esparsas e distanciadas, as vezes, de quilômetros. 0 “mu- 
cambo” (choupana feita a sopapo, que em Minas se chama “cafua”) e a “casa 
de taipa” sáo comuns em toda a região. E a época das colheitas B a época da 
peste: maio a junho no Cea& agosto a novembro em Pernambuco. Dificuldades 
grandes, destarte, para a campanha, que náo atingiu ainda os roedores silvestres, 
cuja responsabilidade integral na epidemiologia da doenca n&o foi possivel esta- 
tuir. Enumerando apenas as atividades precipuas do Servigo assim se discrimi- 
nam elas, durante o ano: localidades trabalhadas, 959; sitios trabalhados, 9,380; 
ratoeiras armadas, 795,771; ratos capturados, 76,988; pacotes de veneno dis- 
tribuidos, 5,797,293; vacina@es, 26,633. 

0 alteamento da curva em 1938, embora não depondo contra a atividade dos 
funcionários do Servico, que se desvelaram em man%-lo eficiente, mostrava náo 
só a necessidade da intensificacáo desse Servigo sobretudo no tocante a medidas 
de antiratizacáo, como tambem de um mejoramento de recursos para os setores 
mais atingidoa (OB a cargo da Delegacia da 4* Região) e ainda a necessidade do 
desenvolvimento das verifica@es epidemiológicas. 

A conveniencia de firmar esses pontos, depois de ampla discussáo com os técni- 
cos a cuja cargo estA a campanha, e de uniformiza-la em toda a regiáo, justificou 
uma reuniáo que se realizou em Recife nos dias 16 e 17 de novembro e a que com- 
pareceram, além do Diretor Geral do D.N.S., do Dr. Ernani Agrícola, Diretor da 
Divisáo de Saude Pública, dos delegados das 3&, 4”, e 5m regióes e de todos 08 

médicos do Servico de Peste, os Drs. J. D. Long, da Oficina Sanitaria Panameri- 
- cana e Valdemiro de Oliveira, díretor da Secáo de Epidemiologia de Departamento 

de Saude de Sáo Paulo. 

Servi90 nos por-tos.-Nos quatro portos da regiáo do Nordeste e no 
porto do Rio de Janeiro, continuou-se a fazer intenso serviso de desrati- 
zapáo. Os fndices pulicidianos variaram: No Rio de Janeiro, entre 
4.2 em janeiro e 2.2 em dezembro; Em Salvador, entre 5.21 em outubro 
e 1.31 em novembro; em Maceió, entre 10 em marco e 1.31 em novem- 
bro; em Recife, entre 15 em setembro e 0.48 em agosto; em Fortaleza, 
entre 6.35 em maqo e 0.1 em julho e setembro. 

Num setor de servico, no Rio de Janeiro, que circunda as estacoes 
de Alfredo Maia da Central do Brasil e Baráo de Mauá, da Leopoldina 
Railway, num lote de 10 ratos, capturados em lo de dezembro, revelou-se 
a existencia de peste. Intensificaram-se desde logo as medidas de 
profilaxia, continuando a se revelar a doenca em cobaias inoculadas 
com bapos de ratos, provenientes do mesmo setor, e capturados nos 
dias 5 (lote de 36 ratos), 6 (lote de 36 ratos), 8 (lote de 27 ratos), 10 
(lote de 52 ratos), 12 (lote de 27 ratos), 13 (lote de 45 ratos), 21 (lote 
de ll ratos), 28 (lote de 22 ratos), 30 (lote de 29 ratos) e 31 (lote de 
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65 ratos). Em resumo, deu-se a ver a peste, nos lotes diarios de roe- 
dores : na 1” semana (a partir de 1 de dezembro) em 3 dias; na 2” semana, 
em 4 dias; na 3” semana, em 1 dia; na 4” semana, em 1 dia; na 5” semana, 
em 2 dias. 

Muito provaveImente, proveio a infeccáo murina de Miguel Pereira, localidade 
do Estado do Rio de Janeiro, onde ocorrera desde fina de outubro, a partir aproxi- 
madamente do dia 20, urna epizootia entre roedores, iniciada em um armazem, 
com generos provenientes Bobretudo de Rosario (Republica Argentina) e da 
capital do Estado de S. Paulo. Mau grado as medidas de proíilaxia, instituidas 
desde logo pelo Departamento de Saude do Estado do Rio de Janeiro, auxiliado 
com pessoal e material pelo Servico de Saude Pdblica do Distrito Federal, con- 
tinuou durante os meses de novembro e de dezembro a ser alto o persentual de 
peste entre os ratos capturados (33q;ó em meados de novembro e ainda 11% na 
última semana de dezembro). Deram-se a ver, em Miguel Pereira, de 4 de novem- 
bro a 30 do mesmo mês, 11 casos humanos de peste, com a letalidade de 54.5%. 
A epizootia estendeu-se, em fins de novembro, a Governador Portela, localidade 
próxima, onde ocorreu apenas um caso humano fatal, em 6 de dezembro. 

Voltadas inicialmente as suspeitas quanto à fonte de infeccáo para Rosario, 
na República Argentina, elas se desfizeram 1 vista das informac6es pormenori- 
zadas prestadas pelo Presidente do Departamento Nacional de Higiene daquele 
pafs, Dr. Miguel Sussini, que veio especialmente ao Rio de Janeiro trazer esclareci- 
mentas. EBBas informa@es foram corroboradas pelo Dr. J. D. Long, da Oficina 
Sanit&ria Panamericana, que admitiu antes a responsabilidade de S. Paulo, cidade 
sabidamente infectada pela peste (casos em 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 
1936 e 1937). 0 servipo de profilaxia ai é bastante precario, como tivemos ocasiáo 
de verificar pessoalmente. Comprometeu-se conosco o diretor do Departamento 
estadual a fazer intensificar o servico de anti e desratizacáo, seguindo a orientacáo 
traoada pelo D.N.S., que Be encarregará no ano próximo do servipo no porto 
de Santos. 

Febre amarela.-Utilizando urna dota@0 total de 20,672:288$000, 
continuaram a ser feitos os servi9os contra a febre amarela, com a 
cooperagáo da Funda@0 Rockefeller (que para eles contribuiu com 
3,672:299$000, estendidos a todos os Estados do Brasil. Sáo Paulo, 
a mantê-los até entáo por sua conta, sob a direcáo de um t&mico do 
valor do Dr. Henrique Beaurepaire Aragáo, do Instituto Osvaldo Cruz, 
passou-os em junho ao Governo Federal, que teve em atividade, no 
ano, 3,025 empregados, sendo 74 medicos, 283 em servipo de escritório 
e 2,668 so em trabalho de campo. 0 servigo anti-esteg&nico abrangeu 
1,681 localidades. Em 295 das quais o ServiGo anti-esteg&nico se 
iniciou em 1938, tendoefeito o levantamento do respectivo indice 
em 607 e verificada a presenta do transmissor em 359. Foi reduzido 
a zero o referido indice em 762 daquelas 1,681 localidades. Inspecio- 
naram-se ao todo, 27,024,846 predios e 139,363,442 depósitos de agua. 
Postos de viscerotomia, que tanto teem valido à descoberta da febre 
amarela, estiveram instalados em 1,263 localidades, cifra um pouco 
inferior à consignada no ano anterior (1,453): 1,219 enviaram a exame 
amostras de figado, cuja número ascendeu, em 1938, a 32,485. 0 
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laboratorio ainda examinou 7,018 soros para veriíkapão de imunidade. 
Das amostras de figado enviadas a exame, 250 foram positivas para 
febre amarela. Foram investigados 556 casos suspeitos, consignando- 
se, no ano, 251 casos positivos da doenca. Foram todos os casos de 
febre amarela silvestre. A doenga, que em 1932 estava no Nordeste 
(Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Parafba, Pernambuco e Bafa) e 
apareceu no Espirito Santo sob a nova modalidade silvestre, anotou-se 
em 1933 no Acre, Amazonas, Cea&, Paraiba e Pernambuco, no ano 
seguinte (1934) no Amazonas, Para, Ceará, Bafa e Mato Grosso, ja 
em 1935 invadiu francamente o Centro e o Su1 (Minas, Goiaz, S. Paulo 
e Mato Grosso), com casos ainda no Pará, Maranhão e Baía. Em 
1936 ainda no Acre, Amazonas, Maranhão e Bafa estendeuse tambem 
a Minas/ Ssio Paulo, Mato Grosso e ao Paraná. Em 1937, casos p 
ainda no Acre, Amazonas, Para, Piaui e tambem em Minas, Sao Paulo, 
Mato Grosso, Paran& e Santa Catarina. 

Como o único método prático de profilaxia da febre amarela silvestre 
é o da vacina@ío, incrementaram-se em 1938 as práticas de imuniza@o. 
Ascenderam, no ano, a 1?059,328, 69,960 das quais se fizeram no Dis- 
trito Federal. Tomamos a responsabilidade de fazer estender ao Dis- 
trito Federal o serviGo de vacinacão, por serem tão evidentes os seus 
êxitos e por ja conhecermos os resultados, ainda nao publicados, de 
verificagões experimentais precisas sobre o pretenso perigo da trans- 
missáo do virus vacinante ao Aedes aegyptz’. 

Maláxia.-Tomaram grande desenvolvimento, em 1938, as reali- 
za9ões do Governo Federal em materia de combate ao impaludismo. 
Alem dos servicos de demonstracão que ja se vinham empreendendo 
em varios Estados do Brasil em zonas malarfgenas das respectivas 
capitais (Natal, João Pessoa, Recife, Salvador e Vitória) e que tambem 
se alargaram, abrangendo neste ano o Maranhão (S. Luis) e o Paraná 
(litoral, nas vizinhanoas de Paranaguá e Guaratuba), decidiu o Governo 
realizar trabalhos de larga envergadura em extensa zona fa Baixada & 
Fluminense, em todo o Distrito Federal e na região do nordeste (dos 
Estados do Rio Grande do Norte e do Cea&), assolada pelo A. gambiae. 

Maternidade e infancia.-Durante o ano de 1938 a Divisão de Am- 
paro $ Maternidade e à Infancia, na medida de seus recursos, prosse- 
guiu nas suas atividades, dentro da esfera de a@o que lhe tracou a 
lei 378 de 13 de janeiro de 1937, dando nova organizagão ao Ministério 
da Educa@0 e Saude. Como nos anos anteriores, prosseguiram sob a 
orienta@0 do diretor da Divisão, Prof. Olinto de Oliveira e dire.@o 
imediata do Dr. Gastão de Figueiredo as atividades da Se@o de Coope- 
racão com os Estados. A promulgapão da Carta de 10 de novembro 
de 1937 afetou em parte as atividades deste serviqo, porque entre os 
seus dispositivos não foi mantido o Art. 141 da Constitu@o de 16 de 
julho que determinava que o Governo da Un.iã;o, dos Estados e dos 



936 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA [Octubre 

Municipios reservassem 1% das suas rendas para os servigos de amparo 
a maternidade e à infancia. 

Toda a atividade da Divisáo nos anos de 1936 e 1937 concentrara-se numa 
intensa campanha junto aos Municipios para que dessem cumprimento a esse 
preceito constitucional. De forma que, diante da supressáo daquele artigo, 
tornou-se necessario modificar as linhas gerais do programa de atividade junto 
as autoridades municipais e estaduais, sem que entretanto houvesse diminuido 
a intensidade da correspondência da Divisáo, que passou a inspirar-se nos pre- 
coitos estabelecidos pela Carta constitucional de 10 de novembro. Nessas condi- 
@es elevou-se a 1,076 a número de municipios que até 31 de dezembro de 1938 se 
articularam com a Divisáo, o que representa 71’% das comunas brasileiras ou 
seja um aorescimo de 209 novas articula@es durante o ano de 1938. Como nos 
anos anteriores a Divisáo cooperou com o ServiGo de Puericultura, na organiza&o 
do mostruario de Higiene Infantil na Feira Internacional de Amostras. Foram 
tambem realizadas em 1938 mais duas exposicões de Higiene Infantil, urna na 
sede da Associacáo Cristá de Mocos desta Capital e outra no Cine Meyer. 

Assistencia hospitalar.-Entre as principais realizacões dessa Divisã;o 
do D. N. S., a cargo do provecto Prof. Samuel Libanio merecem enu- 
meragão: (u) 0 esboco da parte antinente aos estabelecimentos de 
assistência das Normas fundamentais da defesa e prote@o da Saude, 
de que cogita o Art. 16 da Constitui@o de 10 de novembro; (a) a ela- 
boragão de um formulario de prescri@es médicas, para cuja ado@o nos 
hospitais do Governo Federal ficou a Divisao autorizada em agosto a 
tomar todas as providências que se fizessem necessárias. Encami- 
nhando esse Formulário com cerca de 150 prescri@es, bordou o Diretor 
da Divisão considerac$es de grande oportunidade; (c) os primeiros 
estudos do plano hospitalar para o Brasil, de autoria do Dr. Raul 
d’Almeida Magalhães, em que em face dos dados disponiveis, no 
momento, mas ainda incompletos, foi feito um apanhado sucinto da 
situa@o atual. Por ele se apontam desde logo as deficiências existentes, 
aguardando a Divisao a finaliza@0 do inquérito em cuja realiza@o 
está empenhada e de que ja conseguiu completar o fichamento de 391 
estabelecimentos hospitalares. Para atender a necessidades prementes 
de uma zona desprovida de recursos, decidiu o Governo Federal, cons- 
truir em Ponta Porã um hospital com 48 leitos, orcado em 256 :SOO$OOO. 

Assistência a psicopatas.-Possibilita-se a seguinte sintese da situa&o 
atual feita pelo Dr. Waldemiro Pires: A assistência ao enfermo mental ainda 
carece, no Brasil, de providências que a tornem uniforme, sem as desigualdades 

Ji? $ diferencas que apresenta. Ao lado de Estados em que o problema ja quasi 
atinge a extensáo e a qualidade desejadas, outros existem em que o insano ainda 
não foi siquer encarado de um modo humano. A diversidade é chocante, muitas 
vezes, em regiões bem próximas; a fronteira geográficaconstitue tambemolimite 
que demarca a maneira de assistir o psicopãta. Amazonas possue um único 
hospital situado em Manaus: a ColSnia de Alienados “Eduardo Ribeiro” que 
pertence e é administrado pela Santa Casa de Misericórdia. Para dispõe do 
Hospital “Juliano Moreira,” no Marco da Legua, em Belem, hospital antigo, 
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superlotado, com cerca de 560 doentes. Maranháo: o estado albetgs os seus 
loucos no “Pavilháo do Lira,” em S. Luis, local primitivamente destinado a 
abrigar flagelados. Prédio em ruina, doentes em misero estado. Piaui: no 
Hospital da Santa Casa de Terezina ha um pavilhão destinado aos loucos, que é 
auxiliado pelo Governo do Estado, e recebe subvencáo federal. Ceará: A Santa 
Casa de Misericordia de Fortaleza mantem, em Porangaba, o velho “Asilo de São 
Vicente de Paula,” que recebe urna subvenfio do Estado. Deficiente, náo pode 
ser rotulado de Hospital, vivendo os doentes em penúria dos mais comesinhos 
cuidados. Em Fortaleza ha uma Casa de Saude particular, modesta. Rio 

Grande do Norte: Em Natal ha o Asilo de Alienados, mantido pelo Estado, 
em prédio antiquado, super-lotado e em má localizacáo; foi antes de sua atual 
funcáo, abrigo de variolosos. Paraíba: Em Joáo Pessoa, desde 1928, existe o 
Hospital-Colonia “Juliano Moreira,” o gua1 posteriormente foi acrescido do 
pavilháo sanatório “Clifford Beers,” para pensionistas. 0 Hospital B mantido 
e exclusivamente custeado pelo Estado, que pretende dota-lo dos requisitos 
indispensaveis ao aperfeicoamento da assistêneia. Há tambem super-lotacáo. 

Pernambuco: Neste Estado a assistkncia hospitalar psiquiatrica faz-se no seu 
trfplice aspecto: hospital fechado, colônia agricola, hospital aberto. 0 primeiro, 
situado em Recife, é o antigo “Hospicio da Tamarineira,” que tem sofrido varias 
reformas e se destina ao internamente de alienados de ambos os sexos, indigentes 
e pensionistas. 0 servico aberto, tambem em Recife, é constituido pelo Hospital 
“Correia Picanco,” para hospitalizacões livres, e por um ambulatorio neuro- 
psiquiatrico, ande, em média, sáo atendidos anualmente cerca de 6,000 doentes. 
A colonia-agricola está situada em Barreiros; recebe psicopátas do sexo masculino, 
crônicos ou curaveis a longo prazo; faz a terapêutica ocupacional, sobretudo de 
tipo agro-rural. Tais hospitais, com o ManicGmio Judiciario, o ServiGo deHi- 
giêne Mental e o Instituto de Psicologia, constituem o ServiGo de Assistência a 
Psicopstas do Estado, como servico aut8nomo, estando ligado à Secretaria da 
Justica e Interior. Em Recife ha urna Casa de Saude particular, dirigida por 
especialistas. Esta em construcáo, sob o patrocinio do ServiGo de Higiêne Mental, 
urna escola para anormais. Alagoas: Conta com o Hospital “Santa Leopoldina,” 
de péssima localizacão no centro de Mace%. Antiquado, em precarias condi$es 
materiais, pertenee ao Estado que o mantem com dificuldade. Sergipe: até 
agora o Estado abriga os seus doentes mentais em uma sec@o da Penitenciaria 
de Aracajú, pois nunca existiu Hospital destinado aos mesmos. Já foi lancada a 
pedra fundamental do Hospital Colônia de Aracaju. Baía: em São Salvador 
existe o Hospicio “Sáo Joáo de Deus,” hoje Hospital “Juliano Moreira,” Único 
com que conta o Estado. Em condicóes materiais precarias, deficientlssimo, na 
assistêneia aos enfermos, quer do ponto de vista técnico, quer quanto às instala- 
@es, náo podeser considerado umverdadeiro hospital; recebe doentes indigentes e 
pensionistas, de ambos os sexos, sem distin&o de forma ou classifica&o clfnica. 
Ultimamente o Interventor Federal fez urna reforma nos Servicos de Saude do 
Estado, dando nova direcáo ao Hospital, que está subordinado a Secretaria de 
Educa@0 e Saude. Espfrito Santo: Vitória náo tem organiza&0 hospitaIar 
psiquiatrica. Em Cachoeiro do Itapemirim ha o Asilo “Deus-Cristo-Caridade,” 
de iniciativa particular, que ultimamente vem sendo auxiliado com urna sub- 
vencáo anual. 0 interventor Federal promete para dentro em breve a constru$Xo 
do Hospital Colônia, de Vitória. Estado do Rio de Janeiro: tem um ServiGo de 
Asistencia a Psicopatas subordinado à Diretoria de Saude, e dirigido por especia- 
lista. Conta com dois hospitais: Hospital Psiqui&trico de Niterói, organiza&o 
ainda rudimentar, localizado nos terrenos da Pe&,enciaria; Hospital-Cokda 
de Vargem Alegre, destinado aos cr6nicos de ambos os sexos, sofrendo de super- 
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lota’$o e faiho na assist@ncia. Em Petrópolis h4 um sanatorio-escola para 
anormais, de propriedade particular. Minas Gerais: o Estado tem, subordinado 
à Assistência Hospitalar, o ServiGo de Assistência a Psicopatas, composto dos 
seguintes orgáos: Instituto “Raul Soares,” funcionando como Hospital Psi- 
quiatrico, situado em Belo Horizonte, recebendo indigentes e pensionistas; 
ColBnia de Oliveira, tipo asilo-colonia, para mulheres; Hospital-ColBnia de Bar- 
bacena, hospital-mixto, destinado a doentes crOnicos, de ambos os sexos; 
ManioBmio Judiciario, situado tambem em Barbacena. 0 ServiGo é organizado 
em moldes modernos, dirigido por especialistas; funciona no Instituto “Raul 
Soares” o ServiGo de pesquisas e estudos da Assistência. Em Minas Gerais hB, 
em Uberlândia e em Uberaba, o Hospicio “Penates de Allan Kardek” e o Hospicio 
de Alienados, de iniciativa privada, mas funcionando como asilos publicos, 
recebendo subvencóes das Municipalidades locais e dirigidos por associacóes de 
earidade. Quanto a casas de saude particulares, h& no Estado, duas: Sanatorio 
de Barbacena e Casa de Saude “Santa Clara,” em Belo Horizonte. 

Sáo Paulo: o Estado despende mais de 10 mil contos com o ServiGo Geral de 
Assistência a Paicopatas, que é dependência do Departamento de Saude do Estado. 
Bem que a bracos com o problema da super-lotacáo, o Estado já realiza um tipo 
assistencial bem próximo do que se deseja. Em Juquerf esta o Hospital central, 
tendo anexas varias colônias e o Servigo de Assistência héterofamiliar; em Juquerí 
tambem ficam o ManicBmio Judiciario e urna Escola para anormais. Na Capital 
estáo os Hospitais Psicopaticos das Perdizes e da Penha, e o Departamento de 
Psicopatologia, a cargo do professor de psiquiatria da Universidade de Sáo Paulo. 
No interior constrói o Governo mais dois Hospitais, prestes a serem inaugurados, 
o de Santos e o de Ribeirã Preto. Projeta-se tambem o de Araraquara. Ainda 
ha como iniciativas privadas, os seguintes estabelecimentos, que recebem 
subven@es municipais: Sanatorio “Cândido Ferreira,” em Campinas; ManicGmio 
“Luiz Vergueiro,” em Sorocaba; Casa de Saude “Allan Kardek,” em Franca. 
Tais estabelecimentos desconhecem o tratamento especializado. Em Santos ha 
um estabelecimento oficial, mantido pela municipalidade e denominado “Abrigo 
de Dementes.” Na Capital do Estado ha seis sanatorios particulares, dirigidos 
por médicos especialistas. Paran&: em Curitiba esta localisado o único estabeleci- 
mento psiquiátrico do Estado; pertence à Santa Casa de Misericordia e recebe 
subven@ies do Estado, do Municipio e da Uniáo. Denomina-se “Hospicio Nossa 
Senhora da Luz.” Santa Catarina: possue Santa Catarina dois estabelecimentos 
psiquiátricos: Asilo de Alienados “Oscar Schneider,” em Joinville, e Hospício 
de Azambuja, situado em Brusque; ambos estáo ligados à Saude Pública do Es- 
tado, mas recebem subvencóes estadual e municipal. Dada a defici&ncia dos 
mesmos, onde os doentes ainda conhecem grades e algemas, o Interventor Federal 
Dr. Nereu Ramos esta construindo em Florianópolis um moderno Hospital- 
ColSnia, cuja planta foi orientada pela D.A.P. Rio grande do Sul: o estado 
mantem e custeia em Porto Alegre, urna Colônia de Alienados muito rudimentar, 
o ManicBmio Judiciario, e o Hospital “Sáo Pedro”; este último recebe tambem 
pensionistas. Estes três estabelecimentos sáo depend&ncias do Servico de Assis- 
t&ncia a Psicopatas. A Municipalidade de Porto Alegre mantem o “Posto de 
Assist&ncia a Psicopatas,” e a de Pelotas está construindo um abrigo para doentes 
mentais. Em Porto Alegre ha mais um estabelecimento publico, o “Hospital 
Espirita,” que tambem recebe subvencóes, mas é de iniciativa privada. HB 
no Estado três casas de saude particulares: na Capital, em Pelotas e em Sáo 
Leopoldo. Em Canoas h& o “Instituto Pestalozai,” instituicáo de carater pú- 
blico, para anormais. Goias e Acre: o Estado de Goias e o Territorio do Acre, 
náo possuem estabelecimentos destinados a assistir os psicopatas. 
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A Divisáo elaborou planos técnicos para construFão e funcionamento de hospi- 
tais nos Estados de Sergipe, Santa Catarina, Mato Grosso e Espírito Santo, sendo 
que os dois primeiros levam a bom termo os projetos de Hospitais-Colônias. 

Organizou a Divisáo urna nova classificac$o de doencas menta&, para ser 
adotada em todo o pais e substituir a de 1910, usada pelos Servigos de Estatfstica. 

Servico de Saúde dos Portos.-E’ um Servico que há muito estS 
exigindo remodela&o. E’ preciso, por outro lado, baixar um novo 
Regulamento para o ServiQo, tão obsoleto é o atual. Vimos de há 
muito batalhando para que se instalem, convenientemente aparelhadas, 
três estacões sanitárias, urna no Norte (Belem), outra ao Centro (Rio) 
e uma terceira ao Su1 (porto do Rio Grande). Continua o ServiGo a 
lutar com dificuldades para faeer menos custosa e mais prática a técnica 
de cianhidrifkat$o, com a aquisi@o por preco módico de um produto 
eficiente. Já foi feito apelo à Oficina Sanitária Panamericana de 
Washington para nos auxiliar nesse particular, livrando-nos dos prqos 
altos de um fornecedor que se garantiu com direitos de exclusividade 
para a venda do seu produto. Torna-se necessário, focalizando um 
outro ponto de interesse, rever o assunto da necessidade de serem man- 
tidas, no número atual, as Inspetorias e Sub-Inspetorias dos Portos 
dos Estados, na sua maioria sem aparelhamento e com um servigo 
abaixo de qualquer crítica. 

0 aero porto de Natal foi munido do aparelhamento necessário ao 
expurgo de aeronaves. Não foi possivel ainda em 1938 providenciar 
para o reparo da flotilha do Serviso, cujas condi@es se fazem cada ves 
mais precárias. Urna dotapáo de 500 contos consignada para o exer- 
cicio de 1939 vai permitir ponha-se em execu@o o plano já formulado. 

Fiscalizacão do exercicio profissional.-Cresceram as atividades dessa 
Sepão especializada, subordinada a Divisfio de Saude Pública e que 
continuou sob a eficiente dire@o do Dr. Roberval Cordeiro de Farias; e 
de tal modo aumentaram os seus encargos que se faz mistér reomodelá- 
la, com amplia@0 do quadro dos seus serventuários e criapão de um 
Centro de diagnóstico, bem aparelhado e de um Laboratorio de controle, 
a poder, aliás, ficar integrado no Laboratório de Saude Pública. 

Propaganda e educa@0 sanitária.-Este servigo redigiu 353 novos 
conselhos higiênicos, imprimindo 73,000 e remetendo 5,007 aos jornati 
do Distrito Federal, 17,323 aos dos Estados e para difusão pelo rádio, 
556 a estacões transmissoras. Imprimiram-se 20,000 exemplares de 4 
cartases e 108,000 exemplares de 12 novas publicacões, distribuindo-se 
127,227. Foram feitas 56 conferências e 36 palestras, com 104 pro- 
jecões de filmes, cuja colqão se enriqueceu de 25 novos. 

Servico antivenéreo das fronteiras.-0 servico criado pela lei 378 de 
13 de janeiro teve sua origem no convênio celebrado entre o Brasil e o 
Uruguai no sentido de unificar esfoqos na luta contra as doenqas ve- 
néreas nas cidades da fronteira dos dois paises. Iniciando as suas 
atividades naquele ano, vem o Serviqo preenchendo as suas tialidades, 
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sendo sempre crescente o número de pacientes atendidos pelos seus 
12 dispensarios escalonados ao longo das nossas fronteiras como o 
Uruguai e a Argentina e mais nas cidades de Santa Maria e de Porto 
Alegre, onde tem sede a chefia num mesmo predio com o laboratório e 
um dispensario modelo. 

Programa futuro.-Por solicitacão do Sr. Ministro da Educaqão e 
Saude, remeteu-lhe em agosto o Diretor do Departamento Nacional de 
Saude o esboco de uma diretriz a seguir: 

I.-Prosseguir num programa de carater cada vez mais nacional, alargando, 
deatarte, o âmbito de a@o dos servicoa federais, no propósito de atender a proble- 
mas que interessem a todo o pais ou que oferecam relevante importancia regional. 

II.-Para isto, quando náo for possivel ou recomendavel atender a esses 
problemas sob a sua exclusiva responsabilidade, fazê-lo com o concurso coorde- 
nado dos orgáos estaduais e das instituicóes privadas, fixando normas tecnicas 
gerais, com a necessaria amplitude para adapta-las as exigências e possibilidades 
locais e realizando a indispensavel coordenacáo administrativa. 

III.-Adotar o criterio de, nos cometimentos que empreender, ou decidir 
auxiliar, ao realiza-los nos Estados que tiverem as suas reparticóes de saude 
organizadas dentro de normas estabelecidas 

IV.-Neste propósito, facilitar aos Estados a cessáo e o preparo de técnicos, 
para este ultimo fim favorecendo o estabelecimento de escolas (como de enfer- 
meiras) e organizando cursos de aperfeiooamento, gerais e especializados. 

V.-Dentro da mesma finalidade, fornecer aos Estados planos, projetos, 
instruoóes e elementos materiais para a conveniente instala@0 e adequado fun- 
cionamento dos seua servicos de saude. 

VI.-Empreender estudos e pesquisas, quer no campo da organizapão e da 
administracão dos servicos de saude, quer em esfera propriamente cientifiea, 
visando a elucidacáo de aspectos epidemiológicos de doencas evitaveis e dos 
problemas essenciais de saneamento, de higiene e de asaistência social. 

VII.-(a) estabelecer progressivamente urna “area de registo efetivo” 
dos principais fatos interesaando à estatfstica vital; (b) planejar, depois dos 
estudos pr6vios necessarios, obras de saneamento, relativas especialmente a 
servipos de aguas, esgotos e lixo, para as localidades de mais de 2,000 habitantes, 
em todo o territorio nacional; (c) oferecer os elementos basicos para o desenvolvi- 
mento dos servicos de educa@0 sanitaria; (d) prosseguir na execucáo do inquérito 
ja iniciado sobre a alimenta@0 do povo brasileiro, como base das indispensaveis 
realizacóes para racionaliza-la, econômica e cientificamente; (e) continuar, sob 
sua inteira responsabilidade, as campanhas contra a peste, a febre amarela e a 
malaria; cf) intensificar, com o concurso dos Estados, as campanhas sanitarias 
que vem empreendendo, contra a lepra a tuberculose e outras endemias; (g) 
atender ao amparo à maternidade e à infancia e à assistgncia a psicopatas. 

VIII.-Para melhor consecu@o do programa nacional, poder8 o Governo 
federal cuidar de passar a organiza@es locais servicos que náo se facam necessários 
ao seu próprio programa de cometimentos, a exigir naturalmente a instituicáo 
e a manuten@0 de servicos padróes para as atividades sanitarias estaduais. A 
passagem s6 se dever faser, se náo acarretar duplicidade de direcáo para as 
realizacóes locais de urna mesma esfera de atividades, como as de Saude Príblica 
e tambem se tiverem as referidas organiaa@ies recursos bastantes, direcáo especia- 
lizada e pessoal técnico suficiente e capaz para executar os referidos servicos, 
rigorosamente dentro das normas estabelecidas pelo Governo Federal. 


