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alumnos que os 12 hospitaes-escolas de Londres. Outro ponto importante que
vem ser posto em foco pela nova Faculdade de Medicina de Nictheroy é o facto
de ja estar sendo nessa cidade construido um moderno hospital geral, que será
de facto a séde da escola. Apresenta aquella cidade todos os elementos para
iniciar o trabalho de ensino medico; no Hospital São João Baptista e nos laboratorios do Instituto Vital Brasil, ha campo magnifico para ser feito o ensino. Não
se deve deixar de assignalar, comtudo, a criacáo de algumas cadeiras que constituem
novidade no Brasil: assim, as de urologia, tisiologia, puericultura, historia da
Como director tem sido nomeado o Dr. -4ntonio
medicina e clinica therapeutica.
Pedro Pimentel.
As aulas realizar-se-ão, por ora, no Hospital São Joáo Bautista
de Nictheroy.
0 Dia da Crianca

no Rio

*

Brinquedos,
Em 12 de outubro foi celebrado no Rio o “Dia da Crianca.”
retalhos de fazenda, bonbons, biscoutos foram distribuidos entre as criancas
pobres. Tambem houveram espectaculos em cinemas e exhibicóes de flims em
Os concursos de Amasanatorios, asylos, internatos e outros estabelecimentos.
mentacão Materna, Fecundidade e Hygiene do Lar foram exclusivamente dirigidos pela commissão medica. 0 numero de criancas inscriptas para o concurso
de maternidade foi superior ao total do anno passado.
L..

A Pharmacopéa Basileira
Está em vigor, diz 0 Pharmaceutico Brasileiro de outubro, 1929, em todo o
territorio do Brasil, a Pharmacopéa elaborada pelo Prof. Ph. Rodolpho Albino
Dias da Silva, approvada e adoptada pelo Governo Federal pelo decreto no.
17,509 de 4 de novembro de 1926. Setenta e oito annos se passaram, depois que
o regulamento sanitario federal de 1851, em seu artigo No. 45, determinou que
“para a composicáo dos remedios officinaes se seguisse a pharmacopea franceza
até que fosse organizada umo pharmacopéa brasiliense.”
Achava-se entáo o
Codex francez em sua segunda edicão, de 1837, redigida em latim.
Vieram a luz,
em seguida, com as modificacões successivas, impostas pelo progresso pharmacologico, as edicões de 1866, 1884 e 1908, além dos diversos supplementos ás
duas ultimas edicóes. E os pharmaceuticos brasileiros continuavam sempre a
esperar, com paciencia, que se tornasse urna realidade a promessa governamental.
,
Já antes da adopcão do “Codex Medicament,arius Gallicus” pelo Brasil, alguns
paizes da America possuiam o seu: os Estados Unidos, desde 1820; o Mexico,
desde 1846. 0 Chile organizou seu codigo nacional em 1886, a Argentina e a
Venezuela em 1898. 0 Paraguay tem um projecto em elaboracáo.
Cansado
de esperar pelo “ Codex brasiliense,” o Estado de S. Paulo produziu sua pharmacopéa regional em 1917.
Reapparicão dos Archivos Brasileiros de Hygiene Mental
,

Brasileiros
de Hygiene Mental, que por motivos superiores deixaram
de ser publicados durante algum tempo, voltam com o numero de outubro, 1929,
á circulagáo. Apresentam-se, nesta segunda phase, com um numero menor de
paginas, mas, em compensapão, de semestraes que eram, se transformaram numa
revista mensal. Os Archivos é o orggo official da Liga Brasileira de Hygiene
Mental. Entregue a orientacao scientifica desta revista aos membros de directoria
I e do conselho executivo da Liga Brasileira de Hygiene Mental.
Os Archivos

Trabalhos Hygienicos da Cruz Vermelha Brasileira em Santos
A Cruz Vermelha Brasileira, em Santos, mantem os seguintes servicos gratuitos
destinados á populacao pobre: 2 ambulatorios para tratamento e prophylaxia das
verminoses e do impaludismo, 2 ambulatorios para tratamento e prophylaxia da
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