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0 revestimento de suas ruas e estradas por meio de um calcamento apropriado 
intensifica-se cada vez mais. E, pois, a reduccão da taxa de tuberculose, agora 
verificada, náo é um phenomeno passageiro e transitorio. Ella reflecte, de um 
modo suggestivo, as excellentes condicóes de salubridade da capital de Per- 
nambuco que entrou, definitivamente, na promissora phase da mais completa 
remodelacdo sanitaria. (De Freitas, 0.: Rev. Hgg. Satide Pub. 54 (fvro.) 1930.) 

Filial de Santos, Cruz Vermelha Brasileira 

0 movimento dos dispensarios para prophylaxia e saneamento de impaludismo, 
verminoses, syphilis, molestias venereas, vias urinarias, gynecologia, e do Ser- 
vico de Assistencia e Proteccáo á Mulher Gravida, da Filial de Santos da Cruz 
VerGelha Brasileira, durante o anno de 1930, foi o seguinte: Enfermos attendidos 
e medicados 127,485: 42,225 homens e 85,260 mulheres. No Posto da Syphilis 
e Molestias Venereas (fundado em 14 de julho de 19201, enfermos matriculados, 
2,518: 1,658 brasileiros; 839 homens e 1,679 mulheres; 2,286 maiores e 232 menores; 
2,129 brancos e 389 de c&. Frequentaram o dispensario 74,137 enfermos, sendo 
19,034 homens e 55,103 mulheres. Applicaram-se 49,252 injeccóes, e foram 
feitos 11,712 curativos. h’o Posto do Impaludismo e das Verminoses (fundado 
em 14 de julho de 1926), enfermos matriculados 3,132: 2,619 destes brasileiros; 
1,575 homens e 1,557 mulheres; 941 maiores e 2,191 menores; 2,808 brancos e 
324 de côr. Frequentaram o dispensario 27,891 enfermos: 13,304 homens e 
14,587 mulheres. Applicaram-se 12,895 injeccóes; foram dados 7,279 vermifugos; 
distribuidos 3,129 comprimidos de azul de methyleno, 105,811 de protaxalato de 
ferro, 1,180 de ankylostomina, 1,639 capsulas de perodiol, 23 de thymol e fEto- 
macho e foram feitas 18 transfusóes de sangue. Pelo medico do servico foi 
examinado o sangue (dosagem de hemoglobina) de 3,132 enfermos. No Ser- 
vico de Vias Urinarias e Gyneeologia (fundado em 14 de julho de 1928) matricu- 
laram-se 577 enfermos: 277 homens e 300 mulheres: 548 maiores e 29 menores; 
510 brancos e 67 de c6r; 213 solteiros, 304 casados e 31 viuvos. Frequentaram os 
dispensarios 14,900 enfermos: 7,196 homens e 7,704 mulheres. Applicaram-se 
4,655 injeccões, sendo 723 tonicas, 32 de urotropina e 3,900 vaccinas anti- 
gonococcicas. Servico de Assistencia e Proteccão á Mulher Gravida (fundado 
em 10 de marco de 1929), matriculas 322, brasileiras 242. Frequentaram o 
servico 4,008 gestantes. No Laboratorio de Analyses Clinicas (installado em 
14 de julho de 1920) foram feitos 9,371 exames, sendo 4,128 de fezes, 875 de 
urina e 3,080 de sangue. De 1920 a 1930, total de matriculas, 31,350; de consultas, 
366,792; de injeccões, 239,083; de curativos, 49,950; de vermifugos, 28,915; 
analyses clinicas, 41,779; enfermos, 31,350: maiores, 19,641, y menores, 11,709. 
(Informa@ enviada pelo Director Clinico, Dr. Leíío de Moura.) 

Trachoma 

São Paulo.-Fonseca, após algumas considera@es sobre a necessidade de ser 
conhecido o numero approximado de trachomatosos no Estado de Sao Paulo, 
os focos mais intensos e a vantagem de ser uniformisada a campanha com urna 
centralisacão propõe o questionario do Congresso de Ophtalmologia de Amster- 
dam com algumas modificacóes pcdindo a todos collegas e socios que anual- 
mente organizem estatisticas dos casos de trachoma de accordo com o presente 
formulario: (1) 0 numero de trachomatosos em relacáo: B populacão total do 
municipio; ao numero de doentes de olhos examinados; (2) Dados epidemiologicos 
relativos aos seguintes elementos: edade; procedencia; profissáo; côr; sexo; 
estado civil; habita@0 (particular ou collectiva); si frequentam escolas e quaes; 
(3) Cegueira parcial e total produzida por trachoma; (4) Que providencias sociaes 
(directas ou indirectas) teem sido tomadas contra o trachoma; (5) Quaes as 
condicóes geographicas da zona (clima, altitude, altura, etc.) ; (6) Que proeessos 
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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, 


