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therapeuticos teem sido empregados no tratamento do trachoma; (7) Dados 
historicos sobre a entrada dos trachomatosos no Estado; (8) Suggestóes e ideas 
pessoaes sobre a etiologia, modo de contagio, prophylaxia e therapeutica do 
trachoma. Apresenta a estatistica de 1927 feita no ServiGo de Olhos da Escola 
de Medicina a cargo do Prof. J. Britto, onde se verifica que foram matriculados 
1,994 doentes de olhos, sendo 428 trachomatosos assim classificados: Profissão: 
domestica, 165; operarios, 55; lavrador, 52; escolar, 29; commercio, 3; costureiras, 
4; outras profissóes, 3; garson, 1; barbeiro, 1; bordadeira, 1; chauffeur, 1; in- 
dustrial, 1; nenhuma (menores e velhos), 112. Total: 428; sexo: masculino, 
141; femenino, 287; estado civil: menores, 149; casados, 149; solteiros 107; 
viuvos, 23. Total: 428. Edades: de 0 a 3 annos, infantil, 22; de 4 a 6 annos, pre- 
escolar, 28; de 7 a 15 annos, escolar, 125; de 16 a 45 annos, adultos, 200; de 46 a mais, 
velhos, 53. Cegueira parcial ou total produzida pelo trachoma: parcial (leucomas) 
42; total (atrophia bulbar e cégos de em olho), 8; predispostos a cegueira (ulceras), 
46. Apresentou finalmente suggestóes de prophylaxia do trachoma quer pelos 
poderes publicos quer por particulares com as creacóes de ligas anti-trachomatosas. 
Discutiram os Drs. W. B. de Mattos, Pereira Gomes, Moacyr, A. Bussaca, etc., e 
por proposta do Dr. de Mattos ficou resolvido que a sociedade officie ao Director 
do Servico Sanitario offerecendo o seu auxilio na orienta@0 anti-trachomatosa. 
(Rev. Otto-Neuro-Oft., Cir. & New. 86 (fbro.) 1931. 

Ceará-No Centro Medico Cearense o Dr. Pedro Menescal exteriosou o seu 
espanto em face da devasta@0 do trachoma. Em Russas, onde esteve ha pouco, 
observou que 50 por cento da populacáo, sobretudo escolar, está accommettida 
do terrivel mal. 0 Dr. Samuel UchGa acha exaggerada a porcentagem de 50 
por cerito. Conhece a devasta@0 do trachoma na capital e no sertáo, por isso 
mesme desde abril que o combate sem tregua. Descreve os meios de que lancou 
mão no combate e na prophylaxia do trachoma, lucta que ainda prosegue cada 
vez mais activa e diz ter sido admiravel o trabalho do Dr. Paulo Rodrigues nesse 
particular. 0 Dr. Helio de Goes Ferreira vae tambem trabalhando com inten- 
sidade no combate ao trachoma em Fortaleza, podendo assegurar que dentro 
em breve elle estará extincto. 0 seu campo já abrange Porangaba e por estes 
dias alcancará Maranguape. (Ceará Medico, 19, dbro (1930.)) 

Mortalidade Infantil no Rio 

No anno de 1929 nasceram mortos, no Districto Federal, 2,854 fetos para um 
total de 39,042 nascimentos, ou seja um coefficiente de 73.10 por 1,000. 0 Dr. 
Amadeu Fialho, que, em serviqo da Saude Publica examina as criancas nati- 
mortas e as estuda anatomo-pathologicamente, assevera que mais de 50 por 
cento apresentam signaes de lues congenita. Em 1929, houve um total de 5,891 
mortes de 0 a 1 anno, das quaes 1,552 no 10 mez de vida. De 1 a 5 annos a morta- 
lidade attingiu 3,653 e de 5 a 10, 630. Sobre 1,000 nascimentos houve 162 obitos 
no 10 armo de vida; no 20 55 por 1,000; no 30 23 por 1,000; já no 40 anno apenas 
8 por 1,000. 0 factor hereditario de maior monta é sem duvida a syphilis e 
dizimou, em 1929, 398 menores de um anno. 0 alcool é outro elemento infanti- 
cida, os transtornos digestivos, as diarrhéas verdes, as gastro-enterites formam 
em primeira linha com 2,518 victimas de 0 a 1 anno. A alimentacáo artificial 
mal orientada e impropria é a fonte desse grande mal. Emquanto que no aleita- 
mento natural apenas 3 por cento das crianCas morrem por transtornos digestivos, 
no artificial esse numero sobe a 30 ou 40 por cerito. A pneumonia, a bronchite, 
a diphteria e todas as demais infeccóes graves desse apparelho fieeram, em 1929, 
1,006 mortes de 0 a 1 armo. As febres eruptivas, como sarampo, variola, etc., 
formam o grupo das causas infectuosas, juntamente com as doencas epidemicas 
grippe, coqueluche, etc. A coqueluche ceifou, em 1929, 216 criancas abaixo de 
um anno, a grippe 173 e o sarampo 26. Ha as causas denominadas prenataes, 
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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, 


