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A esse grupo de doencas, com a incidencia maior nos mezes frios, podemos 
oppar outros com variacóes intermediarias ou totalmente Bvessas. Vejamos a 
coqueluche. Náo sendo, em geral, doenca notificada, Borges Vieira dispóe 
apenas de estatisticas de mortalidade, observando o periodo de 1916 a 1926 
(11 annos) . 0 graphico percentual para esse periodo, mostra, em Sáo Paulo, 
a maior mortalidade a partir de outubro, attingindo o maximo em dezcmbro, 
entrando depois a declinar gradativamente com o minimo em julho. Embora 
doenca do apparelho respiratorio, a sua incidencia difere entretanto das outras, 
que costumam se apresentar exacerbadas no tempo frio. A curva da morta- 
lidade pela coqueluche em Sao Paulo, a 23’ latitude sud, segue parallclamente 
a curva da chuva, menos regularmente a da temperatura e muito menos a da 
humidade. NaquelIe periodo de 11 annos em Sáo Paulo, encontrou-se o pon- 
to minimo da turba em julho, em pleno inverno A doenca B dada como mais 
frequente e grave nos climas frios e irregulares. Em Sáo Paulo, o frio parece 
náo ser elemento de valor, mesmo em relacáo á mortalidade. Assim como para 
a coqueluche, o auctor toma para o sarampo os dados da mortalidade num 
periodo de 11 annos (1916 a 1926). A supposicáo de encontrar em Sao Paulo 
a maior mortalidade no inverno, dadas as complicacóes pulmonares que costumam 
revestir os casos graves da doenca, e o clima inconstante de Sao Paulo, náo 
foi perfeitamente corroborada. As curvas de mortalidade mostraram a maior 
incidencia durante a primavera, com o pico em novembro, para depois entrar 
em declinio, com o minimo em abril. As febres typhoide e paratyphoides sao 
doencss em Sáo Paulo typicamente de esta@0 quente, o contacto ou a transmissáo 
indirecta fazendo-se mais facilmente quando a temperatura e a humidade sáo 
mais altas, e as chuvas favorecem a contamina@0 dos mananciaes. Coincidem 
tambem com a epoca de maior abundancia de moscas, possiveis vectores. En- 
demicas, desde longos annos, apresentam-se, 4s vezes, com exacerbacões epidemi- 
cas, respeitando entretanto o caracter da curva. Todas as vias de transmissáo 
conhecidas, com exceppilo do leite, têm collaborado para a continuidade desta 
situa@o existindo um numero consideravel de portadores a disseminal-a. Ao 
lado da febre typhoide, a mais importante, existem tambem paratyphoides 
muitas vezes indiagnosticadas ! Em 1927 859 casos de febre typhoide, 30 de 
paratypho A e 16 de paratypho B; em 1928, excluidos 128 casos importados, 714 
casos confirmados de typhoide, 6 de paratypho A e 14 de paratypho B. Dos 
128 de fóra, confirmados, 124 foram de typhoide, 2 de paratypho A e 2 de para- 
typho B. A curva sezonal das dysenterias apresenta-se com o mesmo aspecto 
da febre typhoide, isto 6, preferencia para os mezes quentes. Sendo doenca 
muito mal notificada, a curva é baseada apenas nas estatistieas de mortalidade. 
A grande maioria das mortes por esta doenca, náo traz informacõcs sobre a 
variedade de dysenteria em questão e, por esse motivo, considerarn-se em con- 
junto. (Borges Vieira, F: Trab. Inst. Hyg. Boletim No. $8 (lQdQ).) 

Hygiene Escolar no Rio 

Todo servico de hygiene escolar bem entendido abrange quatro pontos essen- 
ciaes, a saber: 1. Abundancia de parques com piscinas para a educa@0 physica 
das criancas (esse periodo póde ir, na pratica, dos dois aos 20 annos de idade). 
Urge que todos se convencam de que a educa@0 physica e táo necessaria á saude 
como urna boa alimentacáo. 2. É mistér prover de cozinhas as escolas, para que 
fornecam urna refeicáo supplementar aos alumnos no decurso das aulas. NO 
Rio, felizmente, grapas a dedicacao exemplar das professoras, fornece-se cerca de 
250,000 refei@es, por mez; as criancas pobres das escolas publicas. 3. 0 terceiro 
ponto refer-se 4, organizacao dos pelotóes de saude, para instituiclo de habitos 
hygienicos entre os escolares. 4. A parte medica, propriamente dita, s6 pode 
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ser attendida, com exito, por clinicos e especialistas e no interior de clinicas bem 
installadas. Em dois mezes de actividade da primeira clinica escolar do Rio 
(a do 80 districto), dirigida pelo Dr. Martins Pereira, ficou demostrado que um 
dos grandes problemas da hygiene escolar moderna consiste no tratamento da 
syphilis congenita. Esses dois capitulos da hygiene escolar (educa@0 sanitaria 
e tratamento medico) teem urna finalidade commum: a medicina preventiva, 
isto 6, a verdadeira medicina moderna. No Brasil, faltava um livro onde as 
professoras e as enfermeiras fossem colher os ensinamentos indispensaveis para 
que pudessem cuidar, efficazmente, da educacáo sanitaria dos alumnos. Dahi 
o volume de 640 paginas, recem publicado com o titulo de “Educacao Sanitaria,” 
que resume os seus methodos, theses e objectivos. Sao 33 monographias escriptas 
pelos inspectores medicos e dentarios do Rio, sobre os mais importantes pro- 
blemas da hygiene social e medicina preventiva. (Folha Med. Rio de Janeiro, 
(agto. 5) 1930.) 

Tuberculose nos Soldados Brasileiros 

Preoccupam-se seriamente, com o problema de tuberculose no Exercito, o 
detentor da pasta da guerra e o General Director de Saúde, e, dentre as suas 
multiplas faces, procuram firmar doutrina, se a phymatose pulmonar deve ser 
considerada como accidente ou doenca contrahida em servico, quando declarada 
nos jovens sorteados, durante o periodo de incorporacão. 0 problema exige 
acurado estudo e urna solucao que se enquadre nos justos limites, de até onde 
devem chegar as responsabilidades do governo. As opiniões se dividem, as 
escolas se degladiam, e o nosso dever ecletico acha que todas as idades podem 
predispor *o individuo á tuberculose, principalmente a infancia e adolescencia. 
Assim sendo, como affirmar que um sorteado, que um, dois ou mais meees após 
a incorporacão apresentar um surto de phymatose pulmonar, mesmo sob a 
forma de ataque violento, tenha contrahido o mal no pequeno tempo de caserna? 
Como assegurar que a vida militar tenha ido despertar urna forma latente ou 
se nEio existia urna tuberculose incipiente silenciosa que passou desappercebidrl: 
mente no exame para o acto de incorporacão? Para os medicos militares, esse 
problema de ordem profissional e social é mui difficil e extenso para ser circum- 
scripto em poucas razões; necessita, para a sua solupao, da ajuda especial de 
varios factores. Dahi a necessidade de urna seleccáo seria, especialmente entre 
os rachiticos, os individuos que se grippnm constantemente, dos que são por- 
tadores de bronchites rebeldes, laryngites, de adenopathias hilares e tracheo- 
bronchicas, dos asthenicos, etc., medida essa que ja foi proposta pelo Major 
Dr. Ahneida Magalhaes e lo Tte. Dr. Arnaldo de Sequeira em relatorio entregue 
ao Ministro da Guerra. quando em commissão foram encarregados de emittir 
parecer acerca da tuberculose no Exercito e o destino a ser dado aos tuberculosos. 
Para o Exercito, entre as pracas bailadas aos estabelecimentos de Saude da 
Guerra com tuberculose pulmonar no periodo de 1927 a 1929, foram julgados 
incapazes 3,392 pracas, das quaes 407 por tuberculose e falleceram 656, sendo 
162 por tuberculose pulmonar. Em geral, a proporcão de tuberculosis no 
Brasil conserva um indice mais ou menos invariavel, excepcáo feita para a Capital 
Federal onde se verifica urna progressão crescente. Nas cifras dadas para o 
Districto Federal, o augmento de tuberculosos coincide tambem com o augmento 
do effectivo, no periodo de um anno de incorporacao, especialmente em 1928 e 
1929. S6 o Districto Federal concorreu com 16 por mil, ou seja no total de 504 
casos notificados, apresentou 502 individuos com phymatose pulmonar, Em 
alguns Estados vem se verificando um decrescimo na cifra de tuberculose, o 
que reflecta o meio social donde vem o sorteado, a pathologia social. (de Lemas, 
M.: Rev. Med. Cir. Brasil 38: 308 (agto.) 1930.) 


