lY31]

115

SAUDE PUBLICA

e 241 mulheres.
Sahiram, para assistencia hetero-familiar,
12, e
com alto 283. 0 alcoolismo, contribuiu com 106 doentes, dos quaes
apenas 15 mulheres; a psychose maniaco-depressiva,
com 101; a
psychose infecciosa com 60; a debilidade mental com 31; a epilepsia
com 20 e a demencia precoce com 19. 0 Hospital-Colonia
mantem
ainda um servico gratuito de ambulatorio,
cuja movimento
já é
bastante apreciavel.
Instituto
Vaccinico.-A
produccão do nosso Instituto
Vaccinico,
nestes 12 ultimos mezes, foi inferior á de igual periodo de 1928 a 1929,
mas ainda assím attendeu, sufficientemente,
ás nossas necessidades e
aos pedidos dos Estados do Espirito Santo, Minas Geraes e Piauhy.
A distribui@o
attingiu a 72,554 tubos, dos quaes 67,847 foram remettidos para 36 prefeituras, vindo em primeiro lugar a de Campos,
com 7,000 e em segundo a de Petropolis, com 3,500. Em 1929, os
Estados de Rio Grande do Sul, Pernambuco, Piauhy e Espirito Santo
solicitaram 13,020 tubos, emquanto ultimamente os pedidos dessa natureza só alcanoaram o total de 2,900.

MINAS

GERAES

(Trechos da mmsa~~~~ do Sr. Qovernedor

do Estado)

Na mensagem que apresentei ao Congresso no armo passado, tive
opportunidade
de referir-me aos grandes beneficios, resultantes para
o Estado, da completa reorganizacáo dos servigos sanitarios, constantes do regulamento aprovado pelo Dec. n. 8116, de 31 de dezembro
de 1927. A antiga Directoria
de Hygiene foi transformada
em
Directoria de Saude Publica, passando esta a ter mais amplas attribui$íes, de par com mais efficientes meios e recursos.
A ultima
reforma constitucional
tornou obrigatoria a cooperacáo financeira dos
municipios, para maíor incremento dos servioos de saude publica,
subordinando-os, á orienta@0 unica do Estado.
0 grande desenvolvimento dos servioos assim obtido diffundiu-se e levou a sua acoáo
benefica aos pontos mais afastados do territorio mineiro.
0 numero
de organizacóes sanitarias, que era de cinco, ao iniciar-se o actual
quatriennio,
foi elevado a trinta e dois, em marco do anno passado,
e a 59, depois daquella data. Os Centros de Saude, organizacóes
sanitarias melhor providas de recursos e com maior raio de ac@o,
funccionam nas seguintes cidades: Bello Horizonte, Juiz de Fóra,
Barbacena, Uberaba, Theophilo
Ottoni, Tres Coracóes e Montes
Claros, supperintendendo
cada um delles os Postos sub sua jurisdic@o
e attendendo ás necessidades dos municipios, dentro de cada districto.
Localizam-se
nos seguintes municipios
os Postos de Hygiene do
Estado : Arazá, Bambuhy,
Bom Successo, Brazopolis,
Campanha,
Carangola, Caratinga, Cataguares, Curvello, Formiga, Guaranesia,
Italjebá,
Leopoldina,
Manhuassu’,
Monte Carmello, Nova Lima,
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Oliveira, Ouro Preto, Palmyra, Pará de Minas, Paracatú, Paraguassu,
Paraisopolis, Patrocinio, Pitanguy, Pocos de Caldas, Pomba, Ponte
Nova, Queluz, Raul Soares, Rio Branco, Rio Preto, Río Novo, Sao
Domingos do Prata, Sao João d’El-Rey, Sáo Joáo Nepomuceno, Ubá,
Varginha, Vicosa, Figueira do Río Doce, Guarany, Rio Pardo, Salinas,
Sao Gothardo, Sáo Joáo Evangelista, Eloy Mendes e Sáo GonGalo do
Sapucahy.
Além desses Postos, existem ainda os hospitaes regionaes
das ciudades de Varginha, Uberlandia, Pocos de Caldas e o de Patos,
inaugurado a 18 de julho fmdo. Em rela@o ao que existia,
ao
iniciar-se o quatriennio, o indice de expansáo do servico subiu a pouco
mais do decuplo, com um augmento correlato da despcsa, que passou
de 1,000,000$000 a 4,519,941$319.
Embora quadruplicados,
os
encargos financeiros para a manutencáo dos servigos de hygienepublita estáo ainda longe de attingir a percentagem que, do orcamento
geral do Estado, deve ficar estipulada para esse importante departamento da administra@o
publica.
T?/23hoide.---fi digna de notar-se a campanha emprehendida pelo
Directorio de Saude Publica para debellar os fócos constituidos no
Estado e evitar que o typhico-icteroide,
importado de varias localidades, tivesse irradia@0 epidemica.
A grave eclosáo epidemica occorrida em Corintho, de que já dei sciencia ao Congresso em mensagem
de um mez, registrou urna morbilidade de 34 casos, com 13 obitos, ou
seja um coefficiente de mortalidade
de 38.2 por cento para urna
populacáo calculada em cerca de 6,000 almas. Com os servigos de
prophylaxia
organizados pelo Director de Saude Publica, pessoalmente, e com os trabalhos de pequena hydrographia sanitaria executados naquella villa e diversas outras localidades mineiras, nao só se
conseguiu dominar, em pouco tempo, a expansáo epidemica da doenca,
como tambem erradicar o mal, náo se tendo verificado nenhum outro
caso suspeito desde junho do anno passado. A nova organiza@0
dos servipos de Saude Publica permittiu que, em todas as occorrencias
havidas, as providencias de ordem sanitaria pudcssem ser tomadas e
iniciados os trabalhos de prophylaxia,
dentro das primeiras 24 horas,
após o recebimento da notificacáo.
Com a collabora9áo da classe
medica mineira, que, attendendo ao pedido da Directoria de Saude
Publica, notificou á auctoridade mais proxima todos os casos febris
occorridos em pessõas procedentes dos fócos conhecidos de infeccáo,
e com a dedica@0 do pessoal encarregado de executar as medidas
prophylacticas,
logrou-se evitar a disseminaeáo do typho-icteroide
no
A Directoria de Saude Publica, com os funccionaterritorio mineiro.
rios do quadro, attendeu a pequenas eclosões epidemicas de doencas
do grupo typhico nos seguintes logares: Dattas, Caeté, Barbacena,
Juiz de Fóra, Ressaquinha, Mercês do Pomba, Macacos, Sao Joao do
Chapada, Santo Antonio do Amparo, Formiga, Raul Soares, Guarnesia, Nepomuceno,
Brumadinho,
Bomfim,
Contagem,
Caratinga,
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Santa Barbara,
Oliveira,
Cachocirinha,
Curvello,
Sete Lagoas
(Jequitibá, Funil, Lagôa dos Veados), Carangola, Piedade, tendo sido
immunizadas 8,034 pessoas. A distribui@o
de vaccina antityphica
subiu a 18,891 doses.
VarioZa.combate á variola, assignalada nos municipios
de
Montes Claros, Theophilo Otto@ Bocayuva, Jequitinhonha,
Minas
Novas, Capellinha,
Salinas, Rio Pardo, Bom Successo, Formiga,
- Campo Bello, mereceu cuidados especiaes da Saude Publica e o
exanthema só tomou proporcões mais serias, nas localidades ainda
nao dotadas de organizacões sanitarias, e onde as providencias, por
falta de meios rapidos de communicacáo, só se tornavam effectivas,
decorrido muito tempo após a notificacáo.
0 servico de immunizacáo
contra a variola, realizado pela Saude Publica, registra 86,711 vaccinacões e revaccinacões, e a distribuicáo
da lympha,
aos medicos,
pharmaceuticos, presidentes das Camaras, attingiu cerca de 400,000
doses, sendo 502,000 as adquiridas pela reparticáo sanitaria ao Istituto Ezequiel Dias.
Meningite.-Em
Itambacury,
municipio
de Theophilo
Ottoni,
irrompeu, com certa gravidade, urna epidemia de meningite cerebroespinhal, combatida efficazmente pelo centro de saude dessa cidade,
tendo a directoria feito seguir, com a maior promptidáo
e por meio
dos aviões de carreira, que fazem escala por Caravellas, grande
quantidade de soro e vaccina antimeningococcica
para combater o
mal, que logo entrou em franco declinio.
A epidemia de dysenteria
bacillar, occorrida em Congonhas do Campo, logo após as festas
tradicionaes alli realizadas em setembro, attingiu a quasi duas centenas de pessôas, com elevado coefficiente de mortalidade.
0 posto
de Queluz, com instruccões especiaes da directoria, prestou assistencia
medica e prophylactica
á populacáo,
fornecendo medicamentos
especificos aos indigentes.
Na impossibilidade
de fazer-se a segregacáo nosocomial de táo grande numero de doentes e, dada a circumstancia de estar a doenca espalhada em toda a villa, consentiu-se no
isolamento domiciliario,
ficando a autoridade sanitaria incumbida de
todos os doentes, o que tornou o servico muito penoso. Em cada
domicilio, além das prescripcões medicas e fornecimentos de especificos para a doenca, o medico do posto ensinava a fazer a desinfeccáo
concorrente e aconselhava os meios que se deviam empregar para
circumscrever a accáo do mal.
Educacão sanitaria.-A
educa@0 sanitaria do povo por meio de
conferencias, palestras, cartazes artigos e notas na imprensa, filmes,
projeccões, teve largo incremento, distribuindo-se
715,752 impressos
e realizando-se 124 conferencias e milhares de palestras, pelos medicos,
enfermeiras e fiscaes dos Centros e Postos de Hygiene.
Procurou-se,
em cada municipio dotado de organizacáo sanitaria, intensificar
a
propaganda e educa@0 hygienica de modo a preparar o publico para
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receber as medidas que fossem exigidas a bem da collectividade
e
instruil-o nos methodos de conservar e evitar as doencas.
Dispensarios.-Nos
diversos dispensarios matricularam-se
130,029
pessõas, ás quaes se ministraram
358,521 medicacões, para lues,
trachoma, malaria, lepra,
doenpas venereas, bouba, helminthoses,
etc. De accordo com a orienta@0 technica do servico, só se forneceram medicamentos exclusivamente
para fins prophylacticos.
As
enfermeiras
visitadoras,
na sua funccáo de instruir
o publico e
encaminhar os contagiantes para os ambulatorios,
realizaram no
anno findo 67,886 visitas domiciliares.
Os laboratorios annexos aos
dispensarios procederam a 83,467 exames.
Policia sanitaria.-Nos
c,entros de maior populacáo e indice economico mais elevado intensificaram-se
os servicos de policia sanitaria,
procurando-se, dentro dos limites de maior tolerancia, melhorar as
condicoes sanitarias das habitacões, principalmente
dos estabelecimentos destinados ao preparo e venda de generos alimenticios. Em algumas localidades, como Bello Horizonte, Barbacena, Juiz de Fóra, Sáo
Joáo d’El-Rey,
a remodelacáo das confeitarias,
bars, botequins,
armazens, acougues, com a impermeabilizacáo
e ladrilhamento
do
sólo, farta illumina~áo e arejamento, installacões sanitarias modernas
em compartimento
isolado das salas de manipula@0 de substancias
alimentares, tem causado a melhor impressáo e o franco applauso
do publico.
Foram melhoradas as condicões sanitarias de 7,298 casas
e reformados 1,582 estabelecimentos de generos alimenticios.
Hygiene pre-natal e infantX-Nos
Centros de Saude da Capital,
Barbacena, Juiz deFóra, Tres Corapões, em muitos postos permanentes
de hygiene, realizaram-se servicos importantes nas seccões de hygiene
pre-natal e infantil,
e hygiene profissional, attingindo
jit a alguns
milhares o numero de gestantes e creancas ahi matriculadas, e subindo
a 5,115 o numero de carteiras sanitarias fornecidas aos que se empregam na. manipulacáo
e venda de generos alimenticios.
Com
exame medico rigoroso que precede á concessáo de carteira, conseguiu-se já afastar dessa profissáo, como perigosos, individuos
com
tuberculose
aberta, leprosos e portadores chronicos de germens
pathogenicos.
Demographia sanitaria.-Já
se realiza o censo demographo sanitario
em 54 cidades mineiras, esperando a Directoria de Saude Publica
extender a collecta de dados censitarios a outros nucleos importantes
de populacão.
Pelo orgão official, publicaram-se os boletins hebdomadarios de estatistica vital e a Inspectoria de Demographia Sanitaria
edita, ha 3 annos, boletins trimestraes, com informacões minuciosas
sobre a nupcialidade, natalidade, morti-natalidade,
e mortalidade nas
principaes cidades mineiras.
Entorpecentes.-0
consumo de toxicos anesthesicos e entorpecentes
continua a ser motivo de constant,e preoccupacáo, náo tendo a Directoria de Saude Publica se descurado do assumpto.

