
1276 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

(Mesmo que náo tenha havido caso algum de doenca deve disso fazer-se 
mengão). 
Autoridade sanitaria do porto de _-___--__--__--___-_ (esta certidáo deve 

ser sempre assignada pela autoridade sanitaria de porto.) 

Data do ultimo caso-- ____ __-__ ____ _ 
Cholera _____ -___-__---__---__--___ 
Febre amarella-.. ___ __ _____ ____ _ ____ 

I Peste humana _____________ --__--r__ 
Typho---------------------------- 
Peste murina - _ _ ___ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(Mencionem-se as medidas que hajam sido tomadas em relacão aos ratos no 
ultimo semestre, caso tenha-se feito isso.) 

--___--__---_--_-_-_ 
Assignatura da autoridade sanitaria do porto. 

Certifico que a embarcacáo cumpriu todas as determinagóes regulamentares 
e as do Codigo Sanitario Pan-Americano. 

A embarcacao segue deste porto com destino a -_- ____ -___-___- ____ com 
escalaspor -___- ____ -__-_- ____ -. 

Visado por 
---__-------_---__-_ 

Assignatura da autoridade consular 
-__--________-___--_ 

Autoridade sanitaria 
[SELRO.] 

0 Dia de Saude cm São Paulo 

0 Dia de Saude em Sáo Paulo constituiu segundo 0 Brasil de Amanhá, urna 
grandiosa manifestacáo de saude e de belleza physica e um elevado e sadio movi- 
mento de civismo. Para que maior fosse o seu brilhantismo tomou a si a sua 
realizacáo o Director Geral do Servico Sanitario, Dr. Waldomiro de Oliveira, 
que tomou promptas medidas, incumbindo á Inspectoria de Educacao Sanitaria, 
pelo seu inspector-chefe Dr. Figueira de Mello de organizar o seu programma, 
visto ser este departamento o que quida da divulga@0 dos conhecimentos neces- 
sarios á conservacáo da saude, competindo-lhe, portanto, o programma em que 
se celebrava a “Saude.” 0 programma excedeu a toda a espectativa, tendo 
occorrido ás muitas solemnidades um grande numero de pessoas interessadas. 

0 Sarampo no Brasil 

Infante Vieira 1 declara que é cousa hoje acceita pela sciencia e provada pela 
observacáo que todo enfermo de sarampo deve ser recolhido a aposentos proprios, 
isolado de quaesquer outros doentes e em quarto amplo e arejado. A coqueluche, 
cujas symptomas impressionam muito mais 6,s máes, 6 menos perigosa e de cifra 
mortuaria menor. Ainda o anno passado, segundo as estatisticas publicadas, 
morreram, no Rio, de coqueluche 223 casos, e de sarampo nada menos de 448. 
Se as estatisticas de diversos paizes se contradizem, muitas vezes, enquanto ao 
sarampo ellas se rcforcam e se reaffirmam. Por ellas podemos seguir, em estudos 
comparativos, cerca de 50 annos de evolucão da variola, escarlatina, coqueluche, 
sarampo e diphteria. A variola tende a desapparecer com a vaccinacão; a escarln- 
tina diminuiu; a diphteria, com o largo uso de soro de ROUX, baixou ConsideraveI- 
mente, e a coqueluche tambem tem seguido marcha decrescente. Unicamente, 
o sarampo, ao contrario recrudesceu, augmentando na Belgica, Irlanda, Inglaterra 

1 Infante Vieira, E. Arch. Eras. Med. 19: 406 (julho) 1929. 


