
A SAUDE PUBLICA NO PERNAMBUCO 
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Ao deixar o cargo de Director do Departamento de Saude Publica 
do Estado de Pernambuco, posto que occupou durante um armo, pro- 
nunciou o Dr. E. Jansen de Mello um discurso nestes termos: Contrac- 
tado pelo Governo Revolucionario de Pernambuco, para reorganizar 
os servicos sanitarios do Estado, julgo poder dar por desempenhada 
a minha missão. Passando a direcpao do D. S. P. ao Dr. Decio Parrei- 
ras, sanitarista de carreira, faco-o com grande satisfacáo por se tratar 
de um dos elementos mais identificados com os ideaes por que os hy- 
gienistas brasileiros, ha tempo se veem batendo. Após um anno de 
a,dministra@o, cuja inicio foi absorvido pelos estudos e prepara@0 do 
plano da reforma e em cuja termino tive applicada a maior parte da 
minha attenpko e energias á organiza@0 e installacão de novos servi- 
90s e á, remodela@0 dos já existentes, nao seria de boa fé exigir de mim 
agora a apresentacão de fructos da nova orientacgo. Direi apenas 
que deixo em Pernambuco, especialmente em Recife, urna organizacáo 
de saude publica de feicáo moderna, e que nada tem a invejar dos 
outros Estados, nem mesmo da capitsl da Republica. A nova 
estructura obedece as regras tracadas pelos nossos mestres em materia 
de administrscáo sanitaria, quando encabecados por J. P. li’ontenelle 
e J. B. Barreto, seguindo especialmente ás normas preconizadas por 
este ultimo. Direi ainda que deixo as differentes actividades sanita- 
rias em sua quasi totalidade grandemente incrementadas. (A Folha 
Medica, mgo. 15, 1932.) 

0 Typho Endemico de São Paulo 

Como introduccão aos seus “estudos sobre o typho endemico de S. Paulo,” enu- 
mera Lemos Monteiro as differentes fórmas do grupo de infeccóes chamadas febres 
typho-exanthematicas, que têm sido descriptas e estudadas no continente ameri- 
cano. Mostra principalmente as encontradas no hemispherio norte (typho clas- 
sico, typho endemico da America do Norte, tambem denominado typho mexicano 
ou tabardillo, e febre maculosa das Montanhas Rochosas) e os principaes carac- 
teristicos que as distinguem entre si. Com relacáo ao hemispherio sul, faz con- 
sideracóes sobre as fórmas endemicas já assignaladas, principalmente no norte da 
Argentina, Chile e Perú, e provavelmente Bolivia, mostrando as suas possiveis 
relacóes com o typho endemico da America do Norte, assim como com as outras 
fórmas ja estudadas em outras partes do mundo, especialmente sob o ponto de 
vista de suas relapóes sôrologicas. Assignala, finalmente, urna nova infeccão 
cujas primeiros casos foram diagnosticados em S. Paulo em 1929. Trata-se de 
urna infeccáo provavelmente autochtone, distinguindo-se do typho classico pelo 
seu aspecto clinico, epidemiologico e pelo comportamento experimental do virus 
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