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Minas Gerais.-Subordinada
á Secretaria de Educacão e Saúdo
Pública, a Directoria de Saude Pública compreende duas organisacóes :
urna administrativa
e outra de natureza técnica.
A primeira compõe-se de varios departamentos, sob a direcão de um chefe que tem o
titulo de “Chefe dos Serviqos Internos.”
A organisacão técnica, como
os antigos servicos de Saneamento Rural, Hospitais Regionais, Serviqos
da Lepra e DoenCas Venereas, passaram 6 direcáo do Estado, abrangendo atualmente
as seguintes dependencias:
1, Inspetoria
de
Demografia e Educacão Sanitaria;
II, Inspetoria
dos Centros do
Saúde, Epidemiologia
c Profilaxis;
III, Inspetoria de Engenharia
Sanitaria; IV, Inspetoria de Fiscalizacao do Exercicio da Medicina,
Farmacia, Odontologia e Obstetricia; V, Laboratorio Bromatologico c
de Pesquizas Clinicas; VI, Centros de Estudos e Profilaxia da Lepra;
VII, Saneamento Rural; VIII, Serviqo Bnti-Rabico
(Instituto
Pasteur de Juiz de Fóra); IX, Hospital de Isolamento (Hospital “Cicero
Ferreira “).
A Inspetoria dos Centros de Saúde, Epidemiologia
e Profilaxia tem
as seguintes îun$%s: (a ) or g anisar e fiscalizar os servicos dos distritos sanitarios, dos centros de saúde, dos postos e subpostos de
higiene; (b) executar os servipos de profilaxia geral, especialmente das
doencas transmissiveis;
(c) fiscalizar os hospitais de isolamento; (d)
policia sanitaria.
0 Estado acha-se dividido atualmente
(dec. n.
10313, de 2 de abril de 1932) em 10 distritos sanitarios, com séde,
respectivamente
em Belo Horizonte, Barbacena, Juiz de Fóra, Ponte
Nova, Divinopolis,
Uberaba, Varginha, Itajubá, Montes Claros e Sao
Sebastião do Paraiso. Em cada urna dessas sédes existe um centro de
saúde, que 6 urna organisacão sanitaria mais ampla que os postos de
higiene, funcionando
como orgão diretor de todos os servicos de
saúde pública dentro da sua circumscr$o.
Os postos de higiene, cuja
crea@0 data de 1932, constituem unidades sanitarias diretoras de todos os servicos de saúde pública dentro dos respectivos municipios,
“executando
assim, com caracter municipal,
os servicos que os
Existem tais
centros de saúde executam com caracter regional.”
postos presentemente em Araxá, Carangola, Cataguazes, Curvelo,
Formiga, Leopoldina, Oliveira, Pocos de Caldas, Pitanguy, Queluz,
Santos Dumont, Sao João d’El-Rei, Teófilo Otoni, Tres Coracóes c
Ubá. Além dos postos existem ainda os sub-postos dc higiene e os
postos de higiene ambulante.
Os sub-postos acham-se instalados em
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Antonio Dias, Figueira, Guaranesia, Paracatú, Sâ;o Joáo Evangelista,
Ituiutaba,
Arassuaí e Andrelandia.
E os postos ambulantes sáo
dois, funcionando um em carro da E. F. Central do Brasil, e outro em
carro da Rêde Mineira de Viacão.
Ao Centro-de Estudos e Profllaxia da Lepra ficaram subordinados o
Dispensario Central, o Hospital de Lazaros de Sabará, a Colonia
Santa Isabel para leprosos e todos os servicos estaduais de combate ao
mal de Hansen.
Segundo um recenseamento realizado em 1930, o
numero dos leprosos existentes no Estado foi fkado em 8,751, o que
eliprime a importancia
da campanha anti-leprosa que o Estado está
enfrentando.
A Colonia Santa Isabel, localizada a 45 kms da capital,
foi inaugurada a 23 de dezembro de 1931. Tendo capacidade para
1,500 doentes, ja internou cerca de 400.
0 ServiGo de Saneamento Rural dispunha de sete hospitais regionais,
mas atualmente só conta com os de Pouso Alegre, Patos, Pirapora e
Vicosa, tendo perdido os outros tres a condi@o de instituicões oficiais
do Estado.
0 Servico Anti-Rabico
compreende: o Instituto
Pasteur de Juiz de
Fóra, instituicão
oficial; o Serviyo da Capital realizado, mediante
acôrdo, com o Inst’ituto
Ezequiel Dias, e servicos particulares
na
capital (Instituto
Pasteur de Belo Horizonte) e nas cidades de Varginha e Uberaba.
Projeta-se ampliar esse servico, aos cuidados dos
centros de saúde e postos de higiene.
0 Hospital
Cicero Ferreira, em Belo Horizonte,
destina-se á
observa@o, isolamento e tratamento
de individuos
acometidos de
molestias de notifica@0 e isolamente compulsorio.
Funciona subordinado á Inspetoria dos Centros de Saúde, Epidemiologia e Profilaxia.
A assistencia hospitalar, no Estado, é prestada pelo funcionamento
de 163 hospitais, distribuidos
por 116 municipios.
Sáo hospitais
gerais, ou hospitais policlinicos,
127, instalados e mantidos por associacões beneficentes, subvencionados
ou náo pelo Estado e pela
UniZo. Os restantes assim se distribuem:
6 casas de saúde, particulares, destinadas a pensionistas; 9 sanatorios, 5 hospitais para assistencia a alienados, aqui incluido um manicomio judiciario;
2 leprosarios; 3 hospitais militares; 2 maternidades e um instituto destinado
ao estudo e tratamento do cancer. Estes estabelecimentos contam
um total de 7,377 leitos, distribuidos por 489 enfermarias, 893 quartos particulares,
sendo que 6,054 leitos para indigentes (3,305 para
homens e 2,749 para mulheres).
Das 489 enfermarias, 263 são para
homens e 226 para mulheres.
0 Abastecimento

de Leite em Sáo Paulo
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0 cons~uno diario do leite em Sáo Paulo orca em cerca de 120,000 litros, e
como em quasi todas as grandes cidades hraslleiras é posltivamente
insignificante
em reln@o 6 popula@o,
pois nlo attinge a mais de 100 c c per capita.
Desse

