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determinado.
Em 128 casos estudados e tratados recentemente na zona norte de
Minas Geraes, o auctor verificou com grande frequencia a presenta de diplococcos
Gram-positivos, que inspiraram a idéa de seu provavel papel etiologico na evolucáo do mal. Para a confirmacáo, seráo necessarios, entretanto, ulteriores estudos
e experiencias (culturas, inoculacões, etc.). A epidemiologia da ulcera tropical
está ligada ás condicões particulares do ~610 (como geralmente se admitte) e não a
urna transmissáo interindividual,
segundo o pensamento de alguns autores. Náo
se deve, porém, excluir a possibilidade da vehiculacáo por insectos. Dos processos de tratamento experimentados, um apenas apresentou reaes vantagens
pelo seu effeito rapido e seguro: as pulverizacóes de neosalvarsan.
0 tratamento
precoce das erosões diversas dos membros inferiores constitue a melhor fórma de
prophylaxia, urna vez que o uso de calcado e perneiras náo é de facil generaliza@0
entre os sertanejos.
A Alienta@

dos Escolares Brasileiros

Frequentam as escolas municipaes do Rio, diz Clark,5 milhares de criancas mal
alimentadas que, por isso, sáo indifferentes a tudo. É digna portanto dos maiores
encomios a obra realmente gigantesca das professoras municipaes que, enfrentando as maiores difficultades, procuram fornecer urna bóa refeicáo aos seus
alumnos. 0 valor da merenda escolar é realmente extraordinario
e, segundo
observa@0 universal dos medicos escolares, criancas portadoras de infeccóes
chronicas, taes como suppuracáo do ouvidos, blepharites, ulcera da cornea e
rhinites, resfriados e outras “doencas de debilidade,” atrazados pedagogicos,
alumnos tristonhos, anemicos, sem appetite, magros e mal desenvolvidos váo
encontrar nos alimentos frescos e variados, que lhes sáo fornecidos nas escolas, o
remedio que suppre o seu organismo das substancias immunizantes necessarias
para o combate d’aquellas infeccóes; o tonico milagroso que aviva a sua intelligencia e os materiaes indispensaveis ao seu crescimento.
0 auctor suggere,
portanto, á Federa@0 Nacional das Sociedades de Educacao a idéa apresentada
em urna reuniáo de inspectores e medicos escolares, pelo Dr. Alvaro Rodrigues,
de organizar-se urna commissáo que visite os estabelecimentos de ensino particular, para pedir aos seus directores que se associem nessa obra de benemerencia.
Histo-Pathologia

da Leishmaniose Tegumentar

A estructura histologica do botáo do Oriente, varia no aspecto, conforme o
periodo. Isso, se náo foi até hoje affirmado de urna fórma categorica é pelo menos
que se deve concluir das divergencias entre os pesquisadores que se tem occupado
do assumpto. É assim que Cunningham, Riehl, Unna, antes da descobert,a do
parasito, e Herxheimer e Bornemann, Max Jezner, Kyrle e Reeinstierna, Paul
Vigne e Pringault, depois de conhecido o parasito, encontraram nos córtes de
botáo do Oriente lesóes de estructura lipoide, com a forma@0 de folliculos tuherculosos. Por outro lado Kuhn, Wright, Jeanselme, Thomson, Balfour e Mariani,
descreveram alteracóes histologicas caracterisadas pela infiltra@0 mononuclear
e pela hyperacantose epidermica.
Tudo leva a crêr que o botáo do Oriente, tem
urna phase de estructura t,ul-crculoide e a leishmaniose americana náo. 0 auctor 6
julga porém cedo demais para tirar essa conclusáo, dado o pequeno numero de
casos observados com esse intuito, e tem o intuito de continuar as pesquizas para
chegar a urna conclusáo definitiva.
Se esta fâr favoravel ao ponto de vista actual,
ser6 um argumento a mais 5 tendencia moderna de que a leishmaniose americana
náo é identica ao botáo do Oriente.
6 Clark, 0.: Folha. Med. 30: 364 (out. 25) 1929.
0 Portugal, H.: Rev. Med. & Cir. 37: 403 (obro.) 1929.

