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columna relativa a cada apparelho, os nomes dos alumnos encontrados sem 
defeito, com urna estrella vermelha; os que têm defeitos ja correctos ou em via 
de correccáo, com urna estrella azul; e sao deixadas em branco as columnas 
relativas aos orgãos onde sao verificados defeitos ainda náo remediados. Os 
escolares que teem todas as columnas preenchidas por estrellas vermelhas ou 
azues e rermelhas, isto é, que satisfazem assim o ‘padrão de saúde’ adoptado 
pela Directoria, têm direito a urna estrella de ouro adiante do nome e recebem 
‘um premio de saúde’ que consiste em urna medalha trazendo gravado o anno 
em que ella foi concedida.” A concessao desses premios de saúde tem sido feita 
todos os annos, com regularidade, em urna ceremonia publica, de geito a implantar 
ua consciencia do alumno a importancia da acquisicão. 

Funccionou com toda a regularidade e efficiencia o dispensario, annexo á 
Directoria, e destinado a acudir aos escolares pobres. Em seguido vem a cifra 
dos trabalhos ahi realizados este anno em outra columna o numero total dos 
executados desde a sua installacáo em 1927: Escolares examinados em 1930, 
54; desde a fundacao, 562; na Clinica Ophtalmologica e Oto-Laryngologica: 
examinados em 1930, 162, desde a fundacao, 1,696; na Clinica Odontologica: 
examinados em 1930, 1,286, desde a fundacao, 7,723. Releva frisar o movimento 
consideravel do servico odontologico do Dispensario. tornando-se indispensavel 
seja completado o quadro de funccionarios da Directoria com um cirurgiáo den- 
tista effectivo. Além disso, na impossibilidade de serem criados por agora 
outros dispensarios e attendendo ao coefficiente elevadissimo (77.40 por cerito) 
de carie dentaria nos escolares, seria conveniente a criacáo de um servigo ambu- 
latorio de assistencia odontologica nas escolas, o que aliviaria o trabalho do 
Dispensario Escolar. 

Em consequencia da falta absoluta de pessoal, este anno nada foi possivel 
fazer no dominio da educacão sanitaria além das palestras e explicacões dadas 
pelos medicos e enfermeiros aos alumnos no momento das inspeccóes. Manti- 
vera-se entretanto, e com o mesmo exito dos annos precedentes, a “escola das 
mãesinhas,” que ainda este armo esteve a cargo da educadora sanitaria D. Car- 
mina Portella, havendo funccionado com toda a regularidade e tendo sido fre- 
quentada por 42 alumnas das escolas primarias, das quaes 30 fizeram o curso 
completo. 

0 servico de prophylaxia das doencas transmissiveis nao poude este anno ser 
feito com o necessario rigor, dada a escasses de enfermeiras. Esse servico de 
vigilancia estava sendo feito pelas enfermeiras sanitarias, que ultimamente foram 
retiradas para as Delegacias de Saúde e para os trabalhos de inspecgao a lactantes 
em collabora@o com as visitadoras da Inspectoria de Hygiene Infantil. Por essa 
razão, ha 2 annos ja, passou este servigo de prophylaxia das doencas transmis- 
siveis a ser feito pelas Delegacias de Saúde, limitando-se esta Directoria a vigiar 
os alumnos das escolas em que se verificam casos de taes doencas. Nessas con- 
dicóes foram este anno realizadas 12 eviccóes nas escolas, feitas 21 visitas domi- 
ciliares de vigilancia sanitaria e praticadas 98 vaccinacóes anti-variolitas, 2,047 
revaccinacóes da mesma natureza, 105 vaccinacões contra o typho (oro-vaccina) 
e 237 contra meningite cerebro espinhal evidente. (Gesteira, Martagão : Rec. 
Hyg. R- Saude Pub. 243, junho, 1931.) 

Malaria em São Paulo 

Em Cachoeira do Marinbondo, municipio de Icem ou Agua Doce no Estado 
de Sáo Paulo, grassa a malaria entre os trabalhadores das obras que se iniciam 
para o abastecimento de energia electrica da Companhia Central Electrica de 
Icem. 0 indice de infeccáo palustre é verdadeiramente impressionante, pois o 
exame de sangue nos operarios e alguns habitantes de Agua Doce revelou o 
seguinte: 80 por cento de infeccáo nos que trabalham no servico de montagem 
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dos geradores electrices á margem direita do Rio Grande. Nas creancas 30 por 
cento de infeccáo palustre e 30 por cento dos cloentes sao gametophoros. A 
terca maligna attinge a 30 por cento e a terca benigna sóbe a 70 por cento dos 
casos examinados microscopicamente. Apezar da temperatura reinante na 
occasiao ser bastante baixa (16’ e 12’ C.), captureram-se no interior 
de um dos predios que serve de hospital e pharmacia, entre 10 e 11 horas 
de manha, Anopheles argyritarsis, 53 exemplares; Anopheles bachmanni, 1 esem- 
plar; Anopheles tarsimaculatus, 1 exemplar. A predominancia absoluta do 
Anophekx argyritarsis, justifica o numero de casos de malaria reinante naquella 
regiao. As larvas de anophelinas foram encontradas a 200 e 300 metros de 
distancia das habitacóes, vivendo nas aguas limpas das depressões que esistem 
nas pedras do antigo leito de um braco do Rio Grande. (Pinto, R.: Rewkla 
Me&Cir. Brasil 170 (maio), 193i.) 

’ 4 
I’ . Regulamenta@ da Inspeccão do Conductores de Autornovel 

Ap& longos debates, a Sociedade de Ophthalmologia de Sao Paulo concluiu 
o seguinte! a) Devem ser feitas as mesmas exigencias para motoristas amadores, 
profissionaes ou conductores de auto-omnibus. b) Podem ser admittidos todos 
os individuos que tiverem visao de 2/3, sommadas dos dois olhos. c) Um dos 
olhos deve ter pelo menos campo visual integro. d) 0 candidato deve ter senso 
chromatico bom, averiguado pelas taboas de typo Ishiara. e) Nao deve ter 
hemaralopia. f) Nao deve ter diplopia. g) Deve ter visão binocular. h) 0 
motorista que der causa accidente deve ser reexaminado do ponto de vista 
ophtalmologico. 

v 
0 Snr. Presidente lcmbrou que todos devem se esforcar para 

que os criterios approvados pela sociedade para o exame visual dos conductores 
de automoveis, sejam adoptados em todo o Estado de Sao Paulo e, o que seria 
o ideal, em todo o paiz. 

4’ , 1 A Tuberculose no Rio 
0 anno de 1930 foi o decirno de funccionamento da Inspectoria le Prophylaxia 

da Tubereulose no Rio. 0 total de doentes novos ou de primeira vez examinados 
nos dispensarios, durante o anno, foi de 16,162, tendo sido 3,559 diagnosticados 
de tuberculose, 8,634 julgados suspeitos e 3,969 nao tuberculosos. Durante o 
armo foram recebidas 3,278 notificacóes de tuberculose o que eleva o numero 
de casos novos de tuherculose conhecidos em 1930 a 6,837. Desscs casos, 3,750 
eram do sexo masculino e 3,087 do sexo feminino. Durante o mesmo periodo, 
foram reexaminados nos dispensarios 7,896 doentes e attendidos em consulta 
para medicacao 59,075 doentes. Foram removidos para os hospitaes 1,871 
doentes, encaminhados para outros servicos 3,187, attendidos pelo gabinete de 
cducapao hygienica 3,253, pelo gabinete dentario 1,589 e enviados para prevcn- 
torios 144 criancas, o que eleva a 97,159 o numero de doentes attendidos pela 
inspectoria. Pelo servipo de raios X foram feitas 7,672 radioscopias. Pelo 
laboratorio foram executadae 18,730 pesquizas de bacillo de Koch, em escarros 
e fezes, e 264 outros exames, sendo que 4,005 desses exames e pesquizas foram 
solicitadas por medicos particulares. Casas visitadas para medidas de pro- 
phylaxia da tubereulose, 10,307; cartazes de propaganda hygienica affixados, 
8,341. Funccionaram durante o anno os quatro dispensarios que compóem a 
inspectoria: Segundo as fórmas da doenca, estes casos de tuberculosc se classifi- 
caram pela seguinte maneira, onde se ve a predominancia da fórma pulmonar: 
Tuberculose pulmonar, 6,740; tuberculose laryngea e pulmonar, 52; tuberculose 
laryngea, 27; tuberculose ganglionar, 16; tuberculose ossea, 2; total, 6,837. 
Pelas cares, pelas nacionalidades, pelo estado civil e pelas idades, elles se dividiram 
conforme os quadros seguintes: Brancos, 2,974; pardos, 1,108; pretos, 778; 
amarellos, 1; ignorada, 1,976; brasileiros, 4,209; solteiros, homens, 1,661, 
mulheres, 823; casados, 1,971; viuvos, 416; ignorado, 1,966. (Plàcido Barbosa, 
J.: A Polha Med. 213 (junho 25) 1931.) 


