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piedra paraguaya, se existem, sao diminutas e nao justificarn separal-a da forma 
brasileira. Na Argentina, os trabalhos de Orol Arias e de Silvio E. Parodi e Oro1 
Arias demonstraram que o cogumelo alli encontrado como agente da piedra é 
semelhante á especie do Brasil. Pode-se dahi concluir que, pelos estudos reali- 
sados na America do Sul, nesse continente se encontram duas especies differentes 
de cogumelos productores da piedra. Urna especie ‘é o Trichosporon giganteum 
Behrend, 1890, productor da piedra colombiana, ate agora pouco estudado. A 
outra especie é a Piedraia hortai (Brumpt, 1913), productora da piedra no Brasil, 
no Paraguay e na Republica Argentina. AIEm dessas, existem as especies euro- 
peas que nunca foram observadas na America do Sul. Facilmente separado o 
cogumelo do seu caso, tanto das especies européas de Trichosporon como da 
Piedraia hortai, Peña conclue que se trata de um caso brasileiro autochtone de 
piedra producida pelo Trichosporon giganteum Behrend, 1890, especie primeiro 
descripta da Colombia e até hoje nao verificadaem nenhum outro paiz. (Peña, 
Raul: Rev. Med.-Cir. Brasil, 217, julho, 1931.) 

Cruz Vermelha Brasileira, Filial de Santos 

0 movimento dos dispensarios da Filial de Santos da Cruz Vermelha Brasileira 
para prophylaxia e saneamento do impaludismo, verminóses, syphilis, molestias 
venereas, vias urinarias, gynecologia, e do ServiGo de Assistencia e Proteccão á 
mulher gravida e recem-nascidos, durante o periodo decorrido de 10 de janeiro á 
30 de junho de 1931, foi o seguinte: enfermos attendidos e medicados, 66,139, 
sendo 22,635 homens e 43,504 mulheres. 

Posto da syphilis e molestias venereas (fundado em 14 de julho, i%‘O).-Enfermos 
matriculados, 1,217, sendo 427 homens e 790 mulheres. Nacionalidades: brasi- 
leiros, 861; portugueses, 214; hespanhoes, 71; outros paizes, os restantes; sendo 
1,047 maiores e 170 menores. Frequentaram o dispensario 36,654 enfermos: 
9,211 homens e 27,443 mulheres. Applicaram-se 24,748 injeccóes, e foram feitos 
3,241 curativos. 

Posto do impaludismo e das verminóses (fundado em í4 de julho, 1926) .-Enfermos 
matriculados, 1,820: 954 homens e 866 mulheres. Nacionalidades: brasileiros, 
1,449; portugueses, 267; hespanhoes, 44; outros paizes, os restantes; sendo 627 
maiores e 1,193 menores. Frequentarem o dispensario 15,445 enfermos; 7,787 
homens e 7,658 mulheres. Applicaram-se 7,389 injeqões, foram dados 4,026 
vermifugos e distribuidos 1,798 comprimidos de azul de methyleno, 43,146 de 
protoxalato de ferro, 1,388 de capsulas de perodiol, 234 comprimidos de ankylos- 
tomina, 1,511 de chlorhydrato de quinina, 38 capsulas de thymol e féto-macho, e 
foi feita urna transfusáo de sangue. Pelo medico de servico foi examinado o 
sangue (dosagem de hemoglobina) de 1,820 enfermos. 

Servico de vias urinarias e gynecologia (fundado em 14 de julho, i928) .-Enfermos 
matriculados 221: 133 homens e 88 mulheres. Nacionalidades: brasileiros, 120; 
portugueses, 62, hespanhoes, 20; outros paizes, os restantes. Frequentaram os 
dispensarios 8,524 enfermos; 4,123 homens e 4,401 mulheres. Applicaram-se 
1,690 vaccinas anti-gonoccocicas, 1,540 injeccões tonicas, 266 de urotropina. 
Foram feitos 9 auto-hemosôro, 83 dilatacaes de urethra, 10 massagens de prostata 
e 1 oystoscopia; 4,087 lavagens, sendo 2,245 urethraes e 1,842 vaginaes. 

Servido de assistencia e proteccão á mulher gravida (fundado em 10 de marzo de 
1.%9).-Matriculas, 164. Nacionalidades: brasileiras, 128; hespanholas, 11; ou- 
tras as restantes. Frequentaram o servico 2,094 gestantes. 

Laboratorio de analyses clinicas (installado em 14 de julho de lgdO).-Foram 
Peitos neste laboratorio 5,632 exames; 2,276 de fézes, 255 de urina, 2,040 de sangue 
(Wassermann), 6 de muco nazal, 860 de urina (quantitativo), 165 de puz e 
secrecão vaginal (gonoccoco), 17 de escarro, 9 de sangue (hematozoario), 3 de 
secreoão de lesões (Hansen), e 1 de liquido C. R. (Wassermann). (Informe da 
&cretaria da Cruz vermelha Brasileira, Santos, jun. 30. 1931.) 


