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en cada una de las 9 Unidades Sanitarias que están funcionando en el 
momento. Es muy satisfactorio para la Secretaria ver el descenso de 
la mortalidad de los niños asistidos en la Clínica de San José. En el 
primer semestre de 1936 hubo en los asistentes de dicha clfnica una 
mortalidad de 9.7 por mil; en el segundo, descendió a 5.3, y en los 
2 primeros meses de 1937, la mortalidad llegó apenas a 1.7. 

Sección Jurídica.-Diariamente la Secretaria a mi cargo se ve preci- 
sada a evacuar y resolver una gran cantidad de negocios de fndole 
jurídica que requieren conocimientos especiales en la materia. Gustoso 
tengo que confesar que la labor realizada durante el primer año de la 
presente Administración, en la Sección en referencia, ha sido del todo 
satisfactoria, habiéndose dictado 122 acuerdos, 31 decretos y 78 senten- 
cias, además de algunos proyectos de ley. Durante el curso del pre- 
sente año espero obtener un mayor rendimiento de la Sección indicada, a 
fin de someter al conocimiento del Congreso Constitucional, algunos 
proyectos de ley que conceptúo de capital importancia para la salubridad 
pública. Me refiero en particular a la campaña contra el uso de los 
narcóticos y el control e higiene de leches. En el presupuesto venidero 
creo conveniente consignar una partida especial para establecer y 
organizar en toda forma un Departamento Jurídico anexo a esta Cartera. 

Edificio.-Convencida de los grandes inconvenientes que en la práctica 
ofrece la separación de las oficinas de la Sanidad, la Secretaría hizo 
esfuerzos para buscar los medios económicos que le permitieran la 
construcción de un edificio propio para las dependencias de Sanidad, 
como son, consultorios externos, dispensario antituberculoso, clínica de 
asistencia pública, laboratorios, etc. 

A SAGDE PUBLICA NO ESTADO DE ESPIRITO SANTO1 

Pelo Cap. JOAO PUNARO BLEY 

Governador do Estado 

Dentro das verbas votadas e com o pessoal disponivel não ha negar 
que a actividade dos servioos de saúde publica tem sido satisfactoria- 
mente impulsionada. 

Epidemiologia.-Esse mais importante sector do sanitarismo prosegue 
em sua efilciencia sempre mais intensificada e aperfeipoada. Depois da 
vaccina@o contra a diphteria que extinguiu essa endemia na capital, 
planeja-se agora um servico de vaccina@io anti-typhica mais intenso e 
generalizado por todo o Estado, de modo a conseguir a extinc@o da 
febre typhoide em todo o Espirito Santo, como já foi conseguida na 
capital e em certos municipios. 0 dispendio cada vez mais vultoso 
com a acquisicão das vaccinas inspirou á Directoria do Departamento de 

1 Tomado da Menssgem apresentada B Assemblés Legislativa em 1. de julho de 1936. 0 Secretario 
ds. Eduoa@io e Ssúde Publica do Estado B o Dr. Paulino MulIer. 
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Saúde Publica a organizacão de um apparelhamento e respectivo 
servico no Laboratorio Bacteriologico, apropriado á fabrica@0 das 
vaccinas anti-typhicas. A luta contra o +napaludismo é agora o objectivo 
mais importante, pois o problema da lepra está resolvido com a inaugu- 
racão do Hospital-Colonia de Itanhenga; e o problema da tuberculose 
está perfeitamente encaminhado com a organizagão da respectiva 
Inspectoria, o Dispensario Antonio Fontes (onde nem falta mesmo a 
vaccinacão pelo BCG), com a cooperacao da Liga Espirito-Santense 
contra a Tuberculose, e com as futuras construccóes de um hospital- 
sanatorio e um preventorio no municipio da capital. Attendendo uma 
solicitacão do Governo do Estado, podera-se em breve contar com a 
collaboragão federal na repressão ao impaludismo, estando já projectada 
a campanha prophylatica a ser iniciada pelo valle do Rio Doce. 

Fiscaliza$Zo dos generos alimenticios.-No movimento desse servico 
ha a notar de 2 meses para cá a intensificacao da fiscalizacao do gado 
leiteiro, onde a Secretaria da Educacão e Saúde Publica desenvolveu 
energica e minuciosa vigilancia. Para isso foram multiplicados os 
exames e inspeccóes do servico de veterinaria, especialmente com o 
fito de descobrir e exterminar todas as rezes tuberculosas, o que se tem 
conseguido completamente, nao sem grandes lutas e trabalhosos re- 
cursos, apoiados por vigorosa propaganda nas classes populares. 

Propaganda e educacão sanitaria.-Sector do mais importante na 
Saúde Publica, está esse requerendo organizacão definitiva e apparelha- 
mento proprio. Ainda assim, por meio da imprensa, em palestras, 
conferencias, cartazes, circulares, disseminacão de livros uteis, o servico 
tem propulsionado por todo o territorio espirito-santense as mais 
necessarias nocóes de prophylaxia das doencas reinantes. Especial- 
mente sobre bouba, leishmaniose e kala-azar, será iniciado em setembro 
vindouro um programma de palestras nos institutos de educacão da 
capital e do interior, em que o servico de propaganda e educa@0 
sanitaria do D. S. P. acceitará e solicitará mesmo a collaboracão de 
todos os medicos do Estado. Ainda este anno será organizada urna 
serie de palestras sobre mycoses em geral e especialmente esporotrichoses. 

Dispensario de exame prenupcial.-A creacão ha mezes desse novo 
servico vem patentear a preoccupacão de nossa organizacao sanitaria 
em utilizar todos os mais modernos recursos de prophylaxia e defesa 
social, como se tem preoccupado com a renova@ e actualizacão dos 
methodos já adoptados. 0 dispensario de exame pre-nupcial do 
D. S. P. foi o segundo a ser inaugurado na America do Sul, cabendo 
prioridade ao de Montevideo, installado poucos mezes antes. 

Servicos de prophylaxia da tuberculose.-Pela lei n. 47, de 31 de 
dezembro de 1935, foi aberto um credito de 250:000$000 para creacao 
da Inspectoria de Tuberculose, reoganizacão dos servicos já existentes e 
organizapão dos que se tornarem necessarios para urna energica cam- 
panha contra a tuberculose no Estado. Em 15 de fevereiro de 1936 foi 
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creada a Inspectoria da Tuberculose, como centro de controle indis- 
pensavel á efficiencia do servipo; ampliou-se o quadro do pessoal do 
Dispensario Antonio Fontes, com a inclusáo de um radiologista e 
organizou-se o Servico de Prevencão da Tuberculose pelo BCG, sob a 
immediata orientacao do chefe do Servico. No Servico de Prevencão 
a Tuberculose pelo BCG foram devidamente fichadas 94 creancas 
durante o periodo de 23 de marco de 1936 a 31 de maio de 1936, o que 
representa uma percentagem de mais ou menos 70 das creancas nascidas 
nesse periodo. Destinada inicialmente apenas ás creancas de 1 a 10 
dias, vae sendo agora, a vaccinacão Cahnette, applicada nas de mais 
idade. 0 Dispensario Antonio Fontes, inaugurado em 2 de fevereiro 
de 1935, continua sempre cresccnte o seu movimento. De agosto de 
1935 a maio de 1936 foram matriculados 850 doentes e realizadas 
consultas num total de 2,349. 0 Servico de Tuberculose, em colla- 
boracáo coma S.I.M.E.S.E., vae levando avante a cuti-reaccão systema- 

tica dos pequenos escolares. Acham-se cont,rolados pela prova Pirquet 
397 creancas, com 25 por cento de casos positivos. As creancas com 
anti-reac@o positiva sao chamadas ao servico de tuberculose e passadas 
em serie pelo raio X. Os casos suspeitos ou positivos são registrados, 
a&n de permittir a pesquiza do foco bacilifero de infeccáo, pela en- 
fermeira visitadora. 0 numero de casos de tuberculose conhecidos 
pelo Dispensario é de 285, sendo 182 devidamente matriculados no 
servico e os outros 103 conhecidos por intermedio de notificapões 
fornecidas pelo Laboratorio do Estado e pelos medicos da capital. 

Inspectoria de prophylaxia.-0 extraordinario e continuo desdobramento dos 
servipos de prophylaxis por todo o Estado está a exigir a intensificapáo da propa- 
ganda e educaoáo sanitaria para compensar a escassez das verbas votadas. A 
uaccina$o anti-typhica durante os ultimos 12 mezes foi especialmente effectivada 
nos municipios da Capital, de Cachoeiro de Itapemirim, Collatina, Alegre, 
Siqueira Campos, Alfredo Chaves, Domingos Martins, Guarapary, Anchieta, 
Itaguassú e em Affonso Claudio, num total de 29,900 vaccinaoóes. Foram vacci- 
nados contra a variola em todo o Estado 1,799 individuos, creanpas na quasi 
totalidade, porque adultos nao vaccinados s6 se contam entre pessoas provindas 
de outros Estados. Receberam na capital vaccinas curativas contra a raiva 943 
pessoas, e contra a diphteria 60, tendo sido fornecidas para o interior cerca de 
80 ampolas de anatoxina de Ramon. As notificaqões recebidas referem-se princi- 
palmente ao impaludismo, febre typhoide, dysenterias, tuberculose, angina de 
Vincent e raras de diphteria, por todo o Estado, num total de 1,460 casos positi- 
vados. Desses, 800 pertencem á capital, onde se fazem notificaoões systematicas, 
ao paseo que no interior a grande maioria dos casos nao são notificados ás autori- 
dades sanitarias. Os raros casos de diphteria na capital proveem quasi sempre 
de municipios vizinhos. Esse total de notificapões positivas das doenoas conta- 
giosas foi menor do que o do armo anterior, avaliado em 1,794. 0 Hospital de 
Isolamento continua a prestar cada vez maiores servipos á populagão da capital 
e municipios proximos. Ali foram tratados nos ultimos 12 meses enfermos das 
doenpas acima citadas e ainda de varicella, leishmaniose, bouba, alastrim, 
sarampo, coqueluche, angina necrotica e trachoma, num total de 440. Até julho 
de 1935 esteve a cargo do D. S. P. o servigo do leprosario de emergencia da Ilha 
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da Cal, com 31 enfermos. No movimento da pequena hydrographia sanitaria, 
no municipio da capital, verificou-se entre vallas aterradas, limpas, abertas, 
rectificadas e desobstruidas, e fizeram-se 1,176 m3de aterro e 140,754m2de rogadas. 
Na prophylaxis da malaria o policiamento de focos examinou na Capital 29,974 
depositos, destruindo 2,550 focos; no interior o principal servico foi o de SSLO 
Matheus com o exame de 7,118 depositos e a destruipáo de 4,000 focos. Na 
prophylaxia e assistencia de impaludados e verminoticos pelo interior do Estado 
foram tratados 5,424 verminoticos e 12,720 impaludados. Os postos de hygiene 
municipal de Sao Matheus e Villa de Itapemirim e o sub-posto de Collatina e o 
posto itinerante, apresentaram um activo de prophylaxia e assistencia sensivel- 
mente maior que o dos annos anteriores. 0 Centro de Saúde de Cachoeiro de 
Itapemirim foi ha cerca de um anno reorganizado e quadruplicado na sua activi- 
dade, e funccionará brevemente em predio adrede construido. Durante o ultimo 
anno, pelos seus dispensarios de hygiene e assistencia infantil, hygiene pre-natal, 
malaria e verminoses, foram tratados 21,552 enfermos, foram feitos 3,138 exames 
de laboratorio, 1,974 curativos e 1,606 visitas em domicilios. 0 contracto do 
Governo do Estado com o Instituto Pasteur do Estado do Espirito Santo, para 
fornecimento de todos os exames de laboratorio da actividade sanitaria e medico- 
escolar, e fornecimento de vaccina anti-rabica, foi novamente reformado, sendo 
a subvencáo muito augmentada, de accordo com a grande amplia@0 daquelles 
servipos. 

Dispensario de hygiene prenatal.-Por falta de mais adiantada educa@0 sani- 
taria esse servico apresenta 0 ultimo armo apenas 0 seguinte movimento: 92 
matriculas, 420 consultas, 266 medicacdes fornecidas, 162 injeccões applicadas, 27 
partos effectuados, 3 intervencões cirurgicas, 150 visitas domiciliares, 182 requisi- 
@es de exames de laboratorio. 0 Departamento de Estatistica Geral nos diz 
da necessidade da assistencia maternal. Segundo dados que nos foram dali 
fornecidos verificamos que no anno de 1934 nasceram mortas 145 creancas e no 
armo de 1935 foram registrados 111 obitos de nati-mortos, náo nos referindo aos 
casos de abortos que, geralmente, apresentam urna grande somma e que sáo mais 
frequentes até o terceiro mez de gesta@0 e, cujas enterramentos, sáo effectuados 
nos quintaes das residencias sem, portanto, o respectivo registro. Felizmente os 
poderes publicos comprehenderam a situacáo e destinaram 6 criscao e manu- 
ten$o em todo o paiz de um Servigo de Protec9ão á Maternidade e á Infancia, 
a quota de 1 por cento sobre as rendas da Uniáo, dos Estados e Municipios. 

Dispensario de Hygiene e Assistencia Infantil.-As máes, mesmo as mais 
rudes, revelaram notavel aproveitamento com a frequencia do servico, cuja 
movimento diario B intenso, acousando a media de 50 creancas attendidas diaria- 
mente. São ellas as maiores propagandistas dos ensinamentos ministrados pelo 
Dispensario. E’ de 7,000 o numero total de creanpas matriculadas no Dispen- 
sario, e no periodo dos 12 mezes a que se refere o presente relatorio, matricu- 
laram-se 1,160. Das doencas infecto-contagiosas as frequentes sáo o sarampo, 
coqueluche e paludismo. A diphteria, que até bem pouco ceifava grande numero 
de creancas, j& se acha praticamente extincta, gratas ao trabalho intensivo de 
vaccinacáo emprehendido, em boa hora, pelo Departamento de Saúde Publica. 
Das 1,160 creancas matriculadas nestes ultimos 12 mezes, falleceram 40, o que dá, 
um indice pequenissimo de mortalidade, tendo-se em conta que quasi todas as 
creancas fallecidas, conforme indicam as respectivas fichas de inscripcáo, entra- 
ram em estado gravissimo. 

No periodo comprehendido de abril de 1935 a maio de 1936, foram feitos pelo 
Laboratorio Bacteriologico 15,913 pesquizas diversas. No Dispensario de Malaria 
e Verminose, no mesmo periodo, foram matriculados 1,697 verminoticos e 652 
impaludados, num total de 2,349 matriculas. 0 total de doentes que necessi- 
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taram da Assistencia Publica attingiu a cifra de 3,162, sendo 1,311 soccorros e 
1,851 transportes, sendo de notar o crescendo evidente nos ultimos mezes, dos 
soccorros em residencia, o que prova a efficacia relativa do servigo e o bom acolhi- 
mento por parte da populacáo de Victoria. A construc9áo do Hospital Infantil 
Nossa Senhora da Gloria, no bairro Praia Comprida, com a qual o Governo 
dispendeu a importancia de 395:000$000, decorreu da necessidade de ser ampliada 
a assistencia hospitalar aos pequeninos enfermos da Capital. 0 predio cons- 
truido para 120 leitos consta de 2 pavimentos. 0 Hospital Infantil foi inaugurado 
em 9 de fevereiro de 1936 e está em pleno funccionamento, prestando, desse 
modo, assistencia efficiente Bs creangas enfermas que o procuram. Como medida 
de alto alcance sanitario, em defesa da saúde publica, está funccionando, ao 
lado da Inspectoria de Tuberculose, o ServiGo de Tuberculinizacáo do gado 
leiteiro estabulado na Capital e arredores, que fornece leite á populagáo victo- 
riense. 0 ServiGo de Prophylaxis da Lepra e Doencas Venereas esta continuando 
a funccionar neste Estado de accordo com a autoriza@0 do Sr. Ministro da 
Educacáo, custeado, porém, pelo Estado. 0 orcamento do exercicio de 1935 
consignou 440:0006060 para esse Servico, sendo 240:000$000 para o seu custeio e 
200:000$060 para a Colonia de Itanhenga. Os 240:000$000 consignados para o 
custeio do Servigo foram despendidos com os 8 dispensarios fixos installados nas 
cidades de Victoria, Collatina, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Joáo Pessôa, 
Muquy, Calcado e Affonso Claudio, além de 2 dispensarios ambulantes. Na 
parte referente ás doencas venereas os dispensarios apresentaram no anno passado 
o seguinte movimento, que bem demonstra a somma de servicos por elle prestados 
B populacáo: doentes matriculados no anno, 7,006; total de consultas a venereos, 
258,566; injecoões, 171,599. 

Quanto ao servi$ de leprosos, os dispensarios, além dos exames e 
re-exames dos leprosos, suspeitos e communicantes já recenseados, 
ficharam no armo passado 88 leprosos, 33 suspeitos e 234 communicantes. 
A estatistica actual da lepra no Espirito Santo é a seguinte. Leprosos 
fichados até 31 de dezembro de 1935 (excluidos os que a revisão náo 
confirmou as suspeitas de lepra), 595; casos confirmados, 529; casos 
ainda considerados suspeitos, 66. Estão fichados tambem 2,145 
communicantes. 0 Governo do Estado appellou para o auxilio do 
Governo Federal, que nao tem faltado e gra$as ao qual poude o Estado 
construir a Colonia de Itanhenga, que satisfaz plenamente as actuaes 
necessidades prophylaticas do serviGo de lepra, e foi inaugurada em 
22 de maio de 1935, com 10 pavilhões “Carville” para abrigar cerca de 
200 leprosos; um pavilhao para cozinha, copa e refeitorio; outro para 
polyclmica e urna lavanderia, todos com agua, luz e esgotos e dispondo 
das installacões necessarias ao seu prompto funccionamento. Cons- 
truida esta para isolamento dos leprosos, torna-se necessaria a creacão 
de um preventorio, onde serão recolhidos os Nhos sadios dos doentes 
isolados. 

A despesa realizada no Estado em saúde publica durante o armo 1935 
attingiu a 1,409:000$000, ou seja 2.36 por cento da despesa total. 
No quinquennio 1931-35 a 4,389:000$000-2.4 por cento do dispendio 
total. 


