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La exigencia del certificado prenupcial provocó en un principio ciertos temores; 
las estadísticas, sin embargo, atestiguan que los matrimonios no han disminuido 
sino más bien aumentado en relación con el crecimiento vegetativo de la problación 
y que el ndmero de hijos ilegítimos no ha aumentado. 

Con todo, esta legislación no es perfecta, como tampoco 10 son la 
mayoría de las leyes. EI tiempo transcurrido desde que fu6 sancionada 
ha puesto de relieve que adolece de algunas fallas, más imputables a su 
aplicación que a su fondo y que, sin trabajo, será posible modificarla y 
perfeccionarla. Todos aquellos que no tienen intereses directos per- 
judicados por ella confiesan unánimemente que Ia Ley Argentina de 
Profilaxis de las Enfermedades Venéreas, constituye una valiosísima 
adquisición para la salud pública del país, que no debe desaparecer, 
sino por el contrario, merecer el más decidido apoyo de las autoridades. 

BRASIL 

Pelo Dr. L. CAMPOS MELLO 

Encarregado da campanha antivenérea no Departamento Nacional de Sa%de 

A sífilis, a gonorréia e as demais infeccões do grupo das doencas 
venéreas constituem no Brasil, e de modo particular nas suas cidades de 
maior popula@--o que aliás tambem acontece, em graus diferentes, 
em todos os países da America-preocupacões que exigem as melhores 
aten@es por parte dos serviqos de saúde pública e de tôdas as agências 
que possam estar interessadas em um ou mais aspectos de tão magno 
problema de higiene social. 

0 problema venéreo adiciona às suas características de “tempo de 
paz” (digamos assim), que Ihe dá;o a transcendental importância que 
desfruta entre os demais problemas de medicina pública, outras, próprias 
do Yempo de guerra” em que vivemos. Alguns dos fatores que influem, 
nas atuais condicões, para urna maior propaga@0 das doencas venéreas 
são:-a convocacao em massa de reservistas, freqüentemente recrutados 
das zonas rurais e pequenas cidades e encaminhados para os centros 
urbanos maiores ou quarteis de treinamento em suas proximidades; as 
grandes movimentacões de operários, técnicos, agricultores, exploradores 
de borracha e pesquizadores de minerios, entre diferentes pontos do 
pafs; as longas permanências longe da familia, sugeitos a atracões antes 
por vêzes desconhecidas, cuja desenvolvimento é facilitado pelo recebi- 
mento de melhores ordenados e pelo florecimento da prostituicão. 

Desde há muito que os Departamentos Estaduais de Saúde do Brasil 
vinham realizando atividades anti-venéreas, nos respectivos Estados. 
A campanha porém estava sendo conduzida, de modo geral, sem um 
programa eclético e sem a necessária uniformidade. 
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Em 1942 o Govérno Federal resolveu, por intermklio do Departa- 
mento Nacional de Salde do Ministério da Educa@0 e Saúde, dar 
inicio a uma campanha de cunho nacional, com um plano de execucão 
progressiva, baseado na celebra@0 de acôrdos com os Departamentos 
Estaduais de Saúde, de modo a que estes, mediante auxilio em drogas, 
material de laboratório e direcão técnica federal, viessem a realizar o 
detalhado programa técnico-administrativo de luta anti-venbrea por 
nós prèviamente elaborado. 

Recursos financeiros iniciais foram destinados para o início da cam- 
panha, tendo sido escolhidos três Estados, em 1942, para a fase experi- 
mental da campanha. Foram nesse ano feitos os necesshios entendi- 
mentos com os Departamentos Estaduais de Saúde dos Estados do 
Espírito Santo e Alagôas, e iniciada a acampanha em coopera@0 com os 
respectivos Departamentos Estaduais de Saúde. Reforcadas as verbas 
dêsses Estados com a ajuda federal, iniciou-se a aplicacão, ajustadas 
sempre que necessário às condi@es locais, das “normas” da luta anti- 
venhrea prèviamente elaboradas e aprovadas. 

Essas “normas” federais para a acão anti-venérea, a serem obedecidas 
pelos Departamentos Estaduais de Saúde, apresentam, num rápido 
smnário, resoIu@es tais como: 

(1) Os Departamentos Estadueis de Saúde (D.E.S.), deverão dispôr de um 
assistente venereologista do Diretor Geral, que centralisará a direpáo, coordenacáo 
e fiscalisa@o da luta anti-venérea no Estado. 

(2) 0 D.E.S. tornara obrigatória a notifica950 das doencas venéreas, pelo 
“sistema numérico,” nos distritos sanitários providos de dispensarios de doencas 
venéreas incluidos em Centros de Saúde. 

(3) Providenciará junto às repartipões competentes para a realizacáo de edu- 
capáo sexual nas escolas secundarias e superiores. 

(4) DeverB pugnar junto as autoridades de polícia acêrca de ser dado exato 
cumprimento às disposicóes do Código Penal sobre a prostituicáo, o lenocínio, 
0 rupianismo etc., agindo no sentido de náo cooperar nem estimular qualquer 
regime de caracter regulamentarista da prostitui@o, de direito ou de fáto, médico- 
policial, com a abolicáo imediata de cadernetas para assinalamento de exames 
periódicos de meretrizes. 

(5) Realizara estensa e continua propaganda de educapáo sanitaria anti- 
venérea. 

(6) Entrara em articula@o com os servigos de saríde das f6r9as armadas, visando 
a prohlaxia das doenpas venereas no meio militar e estabelecendo a trota de 

, informes sobre casos e fontes indicadas de contagio. 
(7) Realizar& inquéritos sorol6gicos em amostra da populapáo e do tipo do 

“One day service.” 
(8) Incentivará o uso de preventivos individuais, facilitando a sua venda em 

farmacias e outros locais. 
(9) Preparará e mantera, diretamente ou por intermédio de entidades sub- 

vencionadas, leitos para o internamente e tratamento de casos de doencas venéreas 
que exijam hospitalizacáo. 
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(10) Proporcionará a realizacáo, nos Centros de Saríde, de exame pré-nupcial, 
realizando ampla propaganda s6bre as suas vantagcns. 

(11) Fara um intenso contrale da propaganda e da qualidade dos produtos 
usados no tratamento das doencas venereas, bem como forte repressáo ao charla- 
tanismo. 

(12) Pemeterá umn estatística mensal de cada dispemkio, com os dados 
constantes do modêlo oficial. 

(13) Estabelecera o entrosamento dos diversos servicos do Centro de Salde 
com o de venéreas, de modo que todos cooperem, no que lhes disser respeito, na 
campanha. 

(14) Adotarfi as “normas” federais pelas quais os servicos de Enfermeiras dos 
Centros de Saude exerceráo as atividades de “case-finding, case-holding 
e follow-up” dos casos faltosos, em cooperacáo com os dispensarios de doencas 
venéreas. 

(15) Adotará o programa de cooperacáo dos servicos de Exames Periódicos de 
Saúde, de Higiene Pr&Natal, de Higiene Infantil, de Higiene Pr&Escolar, de 
Oto-rino-laringologia, de Oftalmologia, de Laboratório, etc., todos do Centro 
de Saúde, de H. do Trabalho com o de Doencas Vencreas. 

(16) Organizara os dispensarios de venéreas dentro dos moldes de material, 
pessoal e funcionamento, bem como adotará a nomenclatura de diagnostico, os 
esquemas de tratamento e as “normas” de diagnóstico clínico e laboratorial 
preconizadas. 

(17) AdotarA, nas Unidades Sanitarias das pequenas cidades e zonas rurais, 
o programa preconizado. 

(18) Organizará, especialmente nas cidades onde se encontrem f6rcas militares, 
postos para profilaxis, para uso de militares e civís. 

Essas sao questões que fazem parte das detalhadas “normas” federais 
para a campanha de doencas venéreas em coopera@0 com os Departa- 
mentos Estaduais de Saúde, as quais irão sendo modificadas de acôrdo 
com a experiencia resultante da sua aplicacáo. 

Ainda desde o ano de 1942 vêm sendo desenvolvidos esforcos, junto as 
Diretorias de Saúde do Exército e da Marinha, com a finalidade de 
sintonizar a campanha no meio civil com a realizada pelas autoridades 
médicas das forcas armadas no meio militar. 

No ano em curso, com recursos ampliados, a campanha venérea, 
prossegue nos Estados antes aludidos, iniciando-se também nos Estados 

* do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Pará e Estado do 
Rio de Janeiro, estando agora estendida ao todo a 7 dos 20 Estados. 

Os demais Estados, ainda não alcancados pela ajuda federal, estáo 
entretanto realizando acáo anti-venérea, sbmente com recursos próprios, 
devendo ser também no ano de 1944, incluidos no plano nacional, quando 
se realizará no Rio de Janeiro, o primeiro curso para médicos vene- 
reologistas, visando o preparo de pessoal tecnico para os dispensários 
especializados dos Centros de Saúde. 

A csmpanha contra as doencas venéreas no Brasil, deverá ser grande- 
mente desenvolvida nos próximos anos. Os dados disponíveis assim o 
indicam, como necessário. 


