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nataes e neonataes que influem para o enfraquecimento da crianca antes ou no 
momento de seu nascimento. Entre ellas estao a syphilis e a fadiga materna, 
aquella lesando mortalmente o organismo em formacão e esta contribuindo como 
causa social e geral, para aggravar a debilidade congenita, cuja numero de mortes 
se elevou a 850 em 1929. (Peixoto Amarante, J.: A Folha Med.: 29 (25 de 
janeiro) 1931.) 

Luta contra o Ruido no São Paulo d 

0 prefeito municipal de Sao Paulo acaba de prohibir o funccionamento de altos- 
falantes, gramophones, apparelhos radio-telephonicos e apparelhos congeneres 
nas casas de musica, lojas, estabelecimentos commerciaes, a nao ser em camaras 
apropriadas de modo a nao ser turbado o socego publico. 

Assistencia a Psychopatas em São Paulo 

Na Estado de Sao Paulo tem sido criada a Assistencia Geral a Psychopatas, 
subordinada a Secretaria do Interior. Sao fins desta assistencia: soccorrer 
pessoas que apresentarem disturbios mentaes; organisar prophylaxia das molestias 
nervosas e mentaes. Para este fim, ficam mantidos o Hospital de Juquery, suas 
colonias agricolas e o Manicomio Judiciario, e criados a clinica psychiatrica e 
institutos psychopaticos, na medida das verbas orcamentarias e necessidades da 
assistencia. 0 pessoal sera o seguinte: um director geral; um vice-director para 
o Hospital de Juquery; um vice-director para o Manicomio Judiciario; um vice- 
director para a Clinica Psychiatrica; um medico alienista para cada grupo de 
150 doentes; escripturarios, e o pessoal ja existente no Hospital de Juquery. 
Para exercer o cargo de director geral da Assistencia a Psychopatas foi nomeado 
o Dr. Antonio Carlos Pacheco e Silva. 

Hospitaes de Bello Horizonte 

Em 1899, nos primordios da fundapão da cidade de Bello Horizonte, Brasil, um 
pugillo de homens de boa vontade lancava as bases da funda@0 da Santa Casa 
de Misericordia de Bello Horizonte. At,tendo sempre ås necessidades imperiosas 
decorrentes do augmento da cidade, vae a Santa Casa ampliando o ambito das 
suas attribuicóes. E assim que ao pavilhão central, cujas enfermarias occupam 
um quarteirão inteiro, foram incorporados: em 1910 o Pavilhão Koch, para 
tuberculosas; em 1912 o Asylo Affonso Penna, para velhos; em 1916 a Mater- 
nidade Hilda Brandáo; em 1924 o Pavilhão Sao Carlos, para tuberculosos; em 
1928 o Pavilhão Virgilio Machado, especialmente installado para trabalho 
cirurgico. Para ter-se urna idéa da formidavel accão desenvolvida, basta saber 
que de setembro de 1899 a 1929 passaram pelas suas enfermarias cerca de 65,000 
doentes, sendo bastante mais elevado o numero dos que recorreram aos seus 
servicos de ambulatorio, para tratamento em domicilio. Ate 1918 o numero de 
doentes alli recolhidos mensualmente era, em media, de 1920, numero que se 
eleva actualmente a 500. Creados por iniciativa particular conta ainda o Capital 
com os seguintes hospitaes destinados 5. assistencia publica: Hospital São 
Geraldo, fundado em 1920, estabelecimento especializado de clinicas oto-rhino- 
laryngologica e ophtalmologica, dispondo de 2 enfermarias, cuartos particulares 
e 2 desenvolvidos ambulatorios para o servico externo; Hospital de Sao Vicente 
de Paulo, fundado em 1912 pelo Instituto de Proteccão e Assistencia á Infancia, 
destinado especialmente ao tratamento de creancas, indigentes ou nao, menores 
de 12 annos que dispõe de 2 enfermarias, quartos particulares e ambulatorios, 
além de duas enfermarias especializadas para os servicos de clinica cirugica e 
neurologica. De caracter official existem os seguintes estabelecimentos hospi- 
talares: Hospital Cicero Ferreira, destinado ao isolamento de doentes accommet- 
tidos de molestias de notificacao o isolamento compulsorios; Instituto de Radium, 



19.x] NOTICIARIO BRASILEIRO 677 

inaugurado em 1922, e tendo como escopo o estudo e prophylaxia do cancer e 
molestias precancerosas, o primeiro estabelecimento do genero na America no 
Sul; Instituto Neurophsychiatrico Raul Soares, estabelecimento modelar de 
assistencia e alienados, inaugurado em 1922; Hospital Militar da Forca Publica 
do Estado, installado em 1914, que possue 8 enfermarias com 108 leitos, quartos 
particulares para doentes, pharmacia, gabinete dentario, ambulatorio, salas de 
cirugia e de curativos e gabinete de radioscopia, o enfermaria-hospital, que 
subordinado ao Ministerio da Guerra e fundado em 1922, destina-se á hospita- 
liza@0 dos soldados do exercito aquartelados na capital. Contam esses diversos 
estabelecimentos hospitalares 47 enfermarias, das quaes 27 para homens e 20 
para mulheres, alem de 84 quartos particulares para doentes. 0 numero total 
de leitos ascende a 957, sendo 799 nas enfermarias (495 para homens e 304 para 
mulheres) e 158 nos quartos particulares. 0 numero de enfermos internados em 
1928 foi de 10.273, dos quaes 7,012 do sexo masculino e 3,260 do sexo feminino. 
Contribuiram para esse total as parcellas de 5,223 internados na clinica medica, 
3,087 na clinica cirurgia e 1,963 na clinica pediatrica e em outras clinicas. Dos 
internados fallerceram durante o anno 596: 367 do sexo masculino e 229 do 
feminino. Continuavam em tratamento em 31 de dezembro 805 enfermos; 519 
homens e 286 mulheres. Cumpre esclarecer que esses algarismos s6 se referem 
aos hospitaes, náo se computando, portanto, o movimento dos diversos dis- 
pensarios e casas de saude que completan a efficiente organiza@0 de assistencia 
publica e privada da capital do Estado de Minas Geraes. (Bol. de Agr. Zoof. 
h Vet., 93 (nbro-dbro.) 1929.) 

Cruzada pró Infancia em São Paulo 

Acaba de ser instituida na cidade de SLO Paulo, sob os auspicios da Associacáo 
de Educa@0 Sanitaria, a Cruzada pro Infancia, que adopta como principios os 
Direitos da Crianca e da Gestante, conhecidos por Convencáo de Genebra 
assignada ao 26 de setembro de 1924, pela Conferencia da Liga das Nacões. 
Propõe-se, a “ Cruzada,” ao seguinte: Programma de accáo: 1, Manter um 
Dispensario Central com o fim de solucionar casos que necessitem de assistencia 
moral e material da “Cruzada” e observados nos Centros de Saude e relatados 
pelas encarregadas dos mesmos e outros notificados por pessoas ou associacões 
idoneas. podendo, para isso: Em relacáo á gestante: a) fornecer-lhe apoio moral 
e materia.1, quanto possivel; b) facilitar-lhe assistencia medica, sanitaria e hospi- 
talar; c) proporcionar-lhe trabalho adequado; d) garantir-lhe assistencia ao parto, 
em domicilio, quando náo seja possivel interna@0 em maternidade; e) esforcar-se 
para que nao falte amparo aos outros filhos durante o tempo que esteja, a gestante, 
afastada do lar. Em relacáo á nutris: a) facilitar os meios com que possa 
amament,ar o filho. Em relapáo i crianga: a) fornecer-lhe roupas, agazalhos, 
ensovaes; 5) proporcionar-lhe meios de assistencia sanitaria, medica e hospitalar; 
c) fornecer-lhe remedios, alimentos; d) encaminhal-a, quando doente, desam- 
parada, a instituicóes adequadas; e) afastar a crianca do contacto de molestias 
contagiosas, encaminhando-a a instituicoes adequadas, II, Manter urna “Casa 
Maternal” com o seguinte objectivo: a) fornecer assistencia sanitaria, medica e 
hospitalar d gestante; 6) abrigar os filhos da gestante durante sua permanencia 
na casa; c) manter urna seccáo de costuras e servicos leves em que a gestante 
possa se occupar; d) ter outros servicós de proteccáo á gestante e á crianca. 
III, Realizar, annualmente, o Dia da Crianca, a 12 de outubro, com o fim de 
levantar a opiniáo publica em torno do problema, implantando, em cada mente, 
a necessidade da cooperacáo collectiva para o combate efficaz á mortalidade 
infantil. IV, Manter intercambio com as instituicóes existentes para melhor 
execucáo do seu programma. V, Velar pela fiel execucáo das leis protectoras da 
gestant,e e da crianca, junto aos estabelecimentos fabris, officinas de trabalho, 


