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Em rela@o ao veneno crotalico (Crotalus te@kus) as anticoagulinas do plasma 
correspondern approximadamente ao poder antitoxico do sôro, como foi verificado 
pelos auctores do methodo. Com o veneno bothropico (Luche& Zanceolatus) 
a rela@o entre as anticoagulinas do plasma e o poder antitoxico do sôro não 6 
fixa, dependendo dos poderes coagulante e toxico desse veneno. Os sôros anti- 
peponhentos têm, evidentemente, alem do seu poder especifico, urna actividade 
individual. Este trabalho focalisa diversos pontos que devem ser bem estudados, 
caso se queira aperfeicoar os methodos actuaes de dosagem dos sôros antipeco- 
nhentos. 

A Chlorar$io em São Paulo 

Pamponet Filho 12 declara que a chloracáo de aguas, sendo um processo de 
desinfeccáo innocuo, efficiente e economice, é plenamente indicado em Sáo 
Paulo. Com um anno e meio, apenas, da adopcáo do tratamento pelo chloro 
das aguas de abastecimento e jk sensiveis melhoras do estado sanitario se obti- 
veram, principalmente, no tocante 4 febre typhoide, apezar da exiguidade do 
periodo de observacáo. 0 coefficiente de mortalidade por febre typhoide em 
Sã;o Paulo, deve, após a extensáo da rede de aguas e chloracáo das mesmas, ficar 
bastante reduzido. 0 coefficiente de mortalidade por dysenteria tambem jL 
se acha em declinio. Sendo a agua de abastecimento conscienciosamente chlorada, 
toda futura epidemia, que por acaso grassar, não ser8 devida a esta agua, mas 
sim aos portadores de germens e Bs aguas de pocos e de fontes. As mortalidades 
geral e infantil devem ter sido influenciadas pela chloracáo. Após a introduccáo 
do tratamento pelo chloro das aguas de abastecimento, notámos um decrescimo 
nos coefficientes de mortalidade por febre typhoide, sendo que esse decrescimo 
se faz sentir, em especial, em districtos providos de agua canalizada e rEde de 
esgotos. 

Proteccão a Menores Abandonados 

Procurando organizar em moldes mais amplos e mais proveitosos a assistencia 
e proteccáo a menores abandonados e delinquentes, o Governo do Estado de 
Minas Geraes, Brasil, approvou, no anno passado, o novo regulamento relativo 
a esse importante servico. A assistencia se dará por intermedio dos seguintes 
institutos: Abrigo de Menores, Escola de Reforma para Menores Pervertidos, 
Escola de Reforma para Menores Delinquentes, Escola para Anormaes e Escolas 
de Preservacáo. Desses estabelecimentos, a creacáo nova E a do Abrigo de 
Menores, com séde em Bello Horizonte, e a Escola de Reforma, que vae ser 
installada na estacáo do Sitio, em excellent,es predios doados pelo Governo Federal, 
que ao novo instituto dar& tambem urna subvencáo annual de 80.000$000. 

ServiGo Medico-Escolar em Bello Horizonte 

A inspeccáo medica escolar em Bello Horizonte, Minas Geraes, Brasil, est& a 
cargo de dois medicos, auxiliados por de?; enfermeiras. Ao lado dessa inspeccáo 
existe ainda a assistencia medica e dentaria. fi intencáo do actual Governo 
ampliar estes servicos, pouco a pouco, aos grupos e escolas de outros municipios 

Antiguedade da tuberculose.-Perde-se no mais remoto passado a historia da 
tuberculose, encontrando os pesquizadores descripcões do grande mal no livro 
dos VBdas, pelo tributo que lhe pagavam os habitantes das altitudes do Pamir. 
Muitos seculos mais tarde Hippocrates dcscreve-lhe os symptomas essenciaes.- 
RENATO BARBOZA, Revista de ZzZygiene e Saude Publica, fev., 1929, p. 402. 

11 Pamponct Filha, C.: These da Cadeira de Hygiene, apresentada á Faculdade de Medicina do Estado 
de Sáo Paulo. 1928. 


