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0 revestimento
de suas ruas e estradas por meio de um calcamento
apropriado
E, pois, a reduccão da taxa de tuberculose,
agora
intensifica-se
cada vez mais.
Ella reflecte, de um
verificada,
náo é um phenomeno
passageiro e transitorio.
modo suggestivo,
as excellentes
condicóes de salubridade
da capital de Pernambuco
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 Servico 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;
o dispensario
74,137 enfermos, sendo
2,129 brancos e 389 de c&. Frequentaram
Applicaram-se
49,252 injeccóes,
e foram
19,034 homens e 55,103 mulheres.
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 fEtoPelo medico do servico foi
macho e foram feitas 18 transfusóes
de sangue.
examinado
o sangue (dosagem de hemoglobina)
de 3,132 enfermos.
No Servico de Vias Urinarias
e Gyneeologia
(fundado em 14 de julho de 1928) matricularam-se 577 enfermos:
277 homens e 300 mulheres: 548 maiores e 29 menores;
Frequentaram
os
510 brancos e 67 de c6r; 213 solteiros, 304 casados e 31 viuvos.
dispensarios
14,900 enfermos:
7,196 homens e 7,704 mulheres.
Applicaram-se
32 de urotropina
e 3,900 vaccinas
anti4,655 injeccões,
sendo 723 tonicas,
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 Amsterdam com algumas modificacóes
pcdindo
a todos collegas e socios que anualmente 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

