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Primeiro Congresso Internacional de Hygiene Mental 

Esta marcado para 5 de maio de 1930, o primeiro Congresso Internacional de 
Hygiene Mental, cuja séde sera cm Washington c durara até o dia 10 de maio, 
scndo presidente de honra o Sr. Herbert Hoover, actual Presidente dos Estados 
Unidos de Amerioa; Presidente, o Dr. William A. White; Secretario geral, Sr. 
Clifford W. Beers; secretario administrativo, Sr. S. R. Schillady. Entre os vice- 
presidentes apparecem os nomes do Dr. H. S. Cumming, Director da Repartioão 
Sanitaria Pan-Americana, e do Dr. Ray L. Wilbur, Secretario dc Estado do 
Interior. Como patronos no extrangeiro, figuram os nomes de varios scientistas 
e medicos de quasi todas as part,es do mundo. Um resumo do programma foi 
publicado no BoLETfN de marco, p. 324. 

0 Problema Brasileiro da Eschistosomose Intestinal 

Maciel r> disse, legado da escravatura africana, a eschistosomosia intestinal 
espraia-se pelo Brasil de um modo vertiginoso. Localizado a principio no nordeste 
brazileiro, o Schislosoma mansoni tem encontrado hospedadores intermediarios 
adaptaveis em todo o territorio da Federacáo. Do grande foco formado por 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, sudeste do Ceará e do Maranháo e nordeste da 
Bahia, a parasitose tem partido para outras regióes, constituindo fócos autoch- 
tones, que se alargam e ameacam invadir zonas até então nao attingidas. Outras 
medidas adoptadas cont,ra a ancyclostomose sao de salutar effeito contra a 
eschistosomose, de modo que para as localidades onde haja campanha emprehen- 
dida contra aquella helminthose, a problema é de execucáo relativamente facil, bas- 
tando ampliar as medidas de protec@o do homem e de combate do eschistosomo. 

Tratamento Correcto da Diptheria 

Afim de bem cumprir as indicacóes que a pratica tem dcmonstrado, no trata- 
mento da diphteria, precisa o clinico ater-se estrictamente aos seguintesprincipios: 6 
lo, Sempre que suspeitar de diphteria, deve sem demora fazer o tratamento 
especifico e s6 depois procurar esclarecer o caso microbiologicamente (tratamento 
precoce). 20, Ao fazer a injeccáo de antitoxina, deve lembrar-se que é preciso 
atacar o mal de urna s6 vez, com dose sufficiente; e, como quasi scmprc o trata- 
mento jd nao é muito precoce, essa dose total deve ser grande, alcancando pelo 
menos 5,000 unidades para os lactentes e 10,000 para as criancas mais crescidas 
(tratamento intensivo). 30, Nos casos graves e malignos, ou tratados muito 
tardiamente, as doses devem ir a 20,000, 30,000, 50,000 e at,é 100,000 unidades, 
para o que, ao menos em parte da dose, deve ser utilizada a via intravenosa 
(accáo thérapeutica rapida). 

A Biometrica no Brasil 

Prata 7 deduz de 1,000 casos obstetricos que a altura média das gestantes no 
Rio 6 de 1.52 m. par as brancas; 1.54 para as pretas; e 1.50 para as pardas. 0 
peso medio das gestantes, ao entrarem na clinica, é de 55.417 kgms., para as 
brancas; 61.361, para as pretas e 56.585, para as pardas. Esse peso após o parto 
reduziu-se respectivamente, a 50.666, 53.430 e 51.912. As gestantes de raca 
negra sáo mais altas no periodo puerperal e apresentam maior peso que as de 
raca branca. AB pardas sáo de estatura menos elevada, porém, apresentam maior 
peso medio nas condicóes acima referidas. A mensura@0 geral da hacia 
forneceu a seguinte media BE-22.6 cms.; BC-25.3 cms.; BI-lo.9 cms.; CE- 
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