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do Brazil.
Nesse mesmo anno atE 1911, fez parte da missao de combate á febrc
amarella no Estado do Par&.
Nesse anno foi o companheiro
de Oswaldo Cruz
na excursao a regiño amazonica
da Madeira-Mamore.
Em 1912, seguiu com
Arthur Neiva para as zonas sectas da Bahia, Pernambuco,
Pinhuy, e Goyaz, para
fazer estudos das endemias reinantes,
de que existe um relatorio
publicado
nas
Memorias
do Instituto
Oswaldo Cruz.
Por conta propria,
viajou em estudos,
em 1913 e 1914, nos Estados do Paran& Sta. Catharina
e Rio Grande do Sul.
Em 1916, iniciou pela imprensa a campanha
do saneamento
que nunca mais
abandonou,
fundando
em 1918 a Liga Pro-Saneamento
do Brasil.
Antes, em 1916, fundou, sósinho, o 10 posto dc prophylaxia
rural, no Districto
Federal, ampliando,
pouco a pouco, a sun accáo, atb que foi visitado pelo Presidente da Republica
de então, Dr. Wenceslau
Braz, em abril de 1918, o qual,
profundamente
impressionado
pelo que viu e ouviu, criou, immediatamente,
o
ServiGo de Prophylaxia
Rural do Districto
Federal, confiando a sua organisacao
e direccão a Belisario Penna, que, em maio daquelle anno, tinha em íunccionamento e bem apparelhados,
dez postos sanitarios.
Em 1919 îoi promovido
a
delegado de saude.
Proseguindo,
sem descanco, na -ampanha
saneadora, logrou
Belisario
Penna ver estendidos os serviqos de saneamento
nos Estados, até que
em 1920 foi criado o Departamento
Nacional
de Saude Publica, constituindo
os
servicos de saneamento
e prophylaxia
rural, urna directoria
de que foi primeiro
director
Belisario
Penna, que, por discordar
da orienta@0
do Departamento,
delle se exonerou, desde agosto de 1922.
Em agosto de 1923 foi Belisario Penna rcquisitado
pelo governo do Estado de
Sao Paulo para escrever um livro sobre hygiene.
Ahi permaneceu
até 1924,
Tcndo manifestado
o seu
quando rebentou cm Estado Sáo Paulo a revolucao.
modo de pensar a respeito do movimento
revolucionario,
foi preso e transportado
para a capital, sendo depois transferido
para o Río, onde ainda esteve preso durante seis mczes.
Nesta mesma occasiao foi suspenso pelo Governo até junho de
1927, quando foi o mesmo reintegrado
no seu cargo de Delegado de Saude do
Departamento
de Saude Publica.
Durante a suspensao, foi chefe da Sec@o de
Propaganda
e Educacao Hygienica
do Laboratorio
Daudt, Oliveira & Cia., tendo
opportunidade
de percorrer
varios Estados do norte, realisando
conferencias
de
educacao.
Em abril de 1928, foi promovido
a Chefe de ServiGo de Propaganda
e
Educa@o Sanitaria.
Nao ficou no exercicio do mesmo cargo, por ter sido requisitado pelo governo do Rio Grande do Sul, para organisar um plano dos servicos
Permaneceu no Estado do Rio Grande do Su1 ate quando
de hygiene do Estado.
irrompeu o movimento
revolucionario
de 3 de outubro de 1930, em cuja propaganda
tomou parte activa.
Até entao, desde 1916, al6m de centenas de artigos, na imprensa leiga e cm
revistas medicas, e de centenas de conferencias,
puhlicou
muitos trabalhos
de
hygiene publica.
Chegando ct Capital Federal foi Belisario Penna convidado
pelo Governo Provisorio para o cargo de Director
Geral do Departamento
Nacional
de Saude
Publica.
(A sua photographia
apparece na portada.)
Tuberculose

Infantil

No Rio

Filgueiras
conclue que a tuberculose
infantil,
em haixa idade, é tdo commum no
Essa doenca processa-se, na crianca
meio hrasileiro
quanto a lues congenita.
tenra, quasi sem signaes esthetoscopicos
e com urna symptomatologia
clinica
Os raios X representam
o melhor recurso ao seu diagnossobremodo imprecias.
tico.
0 diagnostico
da tuherculose
infantil s6 é feito, via de regra, pelos especialistas, o que reduz consideravelmente
o seu computo
geral.
As estatisticas
demographo-sanitarias
não consignam
a verdade,
em relacão á mortalidade
infantil,
por essa doenca.
0 contagio da crianca provém, na maioria dos casos,
dos seus progenitores;
menos vezes de pessoas com que cohabite.
Pbde-se affirmar,
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com seguransa, que nas classes pobres, onde a doenca é muito frequente, em cada
casal, com prole, em que um dos genitores é tuberculoso,
coma-se pelo menos um
A accão das Instituicóes
Officiaes de Saude
obito infantil
por tuberculose.
Publica em rela@o B crianca tuberculosa,
na primeira infancia,
é por assim dizer
nulla.
Actualmente
nao existe como cumpre, assistencia
especial á crianca
gerada por tuberculosos.
Faz-se mistér a organizapáo
de urna obra social,
relevante, de assistencia á mesma, que corresponda
evidentemente
ás inilludireis
(Filgueiras,
E.: A Folha &led., 19 (15 de
necessidades e á apregoada
cultura.
janeiro) 1931.)
0 BCG

no BrasiI

II’,‘2,

Em 1927 iniciou a Liga Brasileira
Contra a Tuberculose
no Rio a vaccinacâo
anti-tuberculosa,
segundo o processo de Calmette.
A premunicáo
dos recemnascidos, executada
gratuitamente
pela Liga nas Maternidades
da Faculdade dc
Medicina
e da Santa Casa, nos servicos de Pró-Matre,
Maternidade
das Laranjeiras, Hospital
Evangelice,
Hospital
Sao Francisco
de Assis e em residencias
particulares,
tem-se rapidamente
alargada e aperfeicoada.
A direccáo do Prof.
Arlindo
de Assis tem conseguido nao só desenvolver
o numero de vaccinacóes,
que ja orcam por sete mil, apurando
cada vez mais as verificacões
clinicas e
domiciliares,
mas tambem melhorar
a technica
da vaccina.
Até agora fora a
vaccina preparada no Instituto
Vital Brasil, de Nictheroy,
que generosamente
se
prestava
a‘ fornecel-a
gratis.
Doravante,
entretanto,
pnssa a ser produzida
no
laboratorio
da propria Liga.
A Fundacão

Rockefeller

no Brasil

‘j’

0 Chefe do Governo Provisorio
da Republica
dos Estados Unidos do Brasil
considerando
os extraordinarios
beneficios que ha 15 annos a Funda@0 Rockefeller
vem prestando á causa da saude publica no Brasil, e que a referida Funda@0 acaba
de attender ao appello a ella enderecado pelo Governo Provisorio
afim de cooperar
na luta contra a febre amarella no su1 do paiz, decretou a 29 de dezembro de 1930
que ficam isentos de quaesquer direitos ou taxas: o material que fôr importado
pela
Fundacao
Rockefeller
para o servico contra a febre amarella; a bagagem do seu
pessoal medico.
Faculdade

Fluminense

de Medicina

”

0 governo do Estado do Rio de Janeiro tem decretada
a desofiioializa@o
da
Faculdade Fluminense
de Medicina
de Nictheroy,
revogando a lei que a creou e
demittindo
todos os professores.
Esse acto fez reviver a amiga cscola fundada
por Antonio
Pedro, en 1925, com outro nucleo de professores.
Em reuniao
recentemente
realizada,
esses professores resolveram
receber o material existente
e a aceeitar do Sr. Interventor,
a doacáo do edificio em que funccionava
a Escola
Profissional
Aurelino Leal para sede da Escola.
Os membros da congrecapao da
Faculdade
de Nictheroy,
que tem cerca de 900 alumnos e póde viver autonoma,
acabam de eleger seu director o Prof. Manoel Ferreira,
que, desse modo, recebe
urna nova demonstracao
de confianca de seus collegas.
0 Alcoolismo

em São Paulo

Pelos alga,rismos colligidos por Hermeto Lima, no seu livro “0 alcoolismo
no
Rio de Janeiro”
havia em 1911, no Rio, 3,579 casas, que vendiam bebidas alcoolicas, o que corresponde
á cerca de um casa para 280 habitantes.
Pelos calculos
daquelle autor, vendiam taes casas, por dia, 71,580 litros de aguardente;
138,000
de cerveja, 17,895 de vinho, e 1,789 de outras bebidas, ou sejam 229,264 litros
de bebidas alcoolicas,
no valor de 120,539$500 o que corresponde
á cerca de
44,000:000$000 por anno.
Segundo esse mesmo livro, em 8,000 individuos
presos
nas delegacias, em 1911, cerca de 6,000; em 5,000 processados,
4,000 cerca; em

