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Organizacão dos Servicos de Hygiene Infantil do Departa- 
mento Nacional de Saude Publica do Brasil e 

Pelo Dr. ANTONIO FERNANDES FIGUEIRA 
Inspector de Hy&%ne Infantil 

I.-Periodo de treinamento dos medicos e conhecimento da situacáo domi- 
ciliar das criancas.-Um consultorio na sede. 

II.-Periodo de installacão de consultorios e crèches pela cidade. 
III.-Periodo actual de descentralizagão dos servicos com a creacáo de districtos 

de hygiene infantil, a cargo de medicos que sáo delegados locaes da Inspectoria 
de Hygiene Infantil. 

I.-A Inspectoria de Hygiene Infantil, creada em 1921, como urna 
dependencia do Departamento Nacional de Saúde Publica, teve 
desde o comeco como chefe um pediatra. Installou-se em urna 
pequena casa de residencia particular, onde em um dos quartos foi 
preparado um gabinete clinico para criancas. Alguns medicos 
vindos de outras dependencias do Departamento de Saúde Publica, 
extinctas na mesma occasião, treinaram nesse gabinete sob a orienta- 
@io daquelle pediatra afim de se habituarem a excluir os casos pro- 
priamente clinicos que appareciam, só cuidando das criancas sãs 
com o proposito de lhes melhorar a saúde. 

Todavia, attendendo a circumstancias especiaes, muitas vezes os 
medicos faziam prescripcões medicas, no intuito de abreviar o trata- 
mento das criancinhas matriculadas no consultorio. E esses medicos, 
nos dias em que não trabalhavam nos consultorios, realizavam visitas 
domiciliarias com ó objectivo de conhecerem a situacão das crian- 
cinhas em suas casas. 

II. Pouco depois, aproveitando accommodacões em urna instituicão 
particular e em um estabelecimento federal, foram installados mais 
dois consultorios, ficando em cada um delles um pediatra e um obste- 
trice para 0 servico pr&natal. Na mesma occasião foi installada 
urna crèche com vinte leitos para servir de modelo ás fabricas que 
teem máes como operarias e que por lei eram obrigadas a manter 
crèches para os filhos destas quando lactantes. 

A seguir foram installados em varios pontos da cidade outros con- 
sultorios para as criancas do peito, para os pré-escolares e para o 
servico pré-natal. A Inspectoria mudou-se para o predio do Governo 
e no mesmo ediftcio installou um hospital para cem criancas abaixo 
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de clous annos no qual foi annexado um laboratorio para pesquizas 
sobre cloencas da primeira infancia, um sanatorio modelo para 
repouso de mulheres graviclas nos ultimos mezes da gravidez, e urna 
escola de futuras mães, onde mocas maiores de quatorze annos, num 
periodo de tres mezes aprenclem a cuidar e a tratar as criancinhas. 
Devido á influencia pessoal do Inspector de Hygiene Infantil, a 
iniciativa particular forneceu fundos para a installa@o de duas outras 
crèches superintendidas pela Inspectoria. Presentemente funcdio- 
nam além das tres crèches e, do Abrigo Hospital, dez consultorios de 
hygiene infantil (completos para lactantes, pré-escolares e para o 
servico Pd-natal). 0 Inspector tem em mãos donativos particulares 
para a funda@o de duas outras crèches. 

III.-Conseguido um nucleo regular de medicos em condipões de 
dirigirem os trabalhos dos consultorios, cuidou a Inspectoria de 
descentralizar algumas das suas atribuigões e dividiu a cidade em 
zonas ou districtos de hygiene infantil, cada um dos quaes abran- 
genclo um ou mais districtos municipaes. 0 criterio de seguir a 
clivisão municipal foi adoptad0 porque os algarismos relativos aos 
obitos, nascimentos, etcétera, os Boletins da Estatistica Demo- 
grapho-Sanitaria se clistribuem íle accordo com a divisão municipal. 
Cada districto de hygiene infantil ficou sob a chefia de um medico 
a quem, além dos inqueritos e estudos sob a mortalidade infantil 
local, couberam as providencias clistrictaes, em beneficio da crianga. 

A Inspectoria clistribuiu entre os Chefes de Districto de Hygiene 
Infantil um programma de trabalho e, esperando que cada um 
delles se concluza como se fara um Inspector de Hygiene Infantil 
regional, reservou para si uns tantos trabalhos, além da superin- 
tendencia geral aos servicos. 

A Inspectoria de Hygiene Infantil não possue enfermeiras que 
lhe sejam directamente subordinadas. Estas comparecern em alguns 
consultorios para conhecerem as criancas mas não recebem ordens 
dos meclicos da Inspectoria. 

Pena 6 que náo haja ainda numero sufficieite de enfermeiras 
diplomadas para realizarem perfeitamente toaos os servicos. 

0 Abrigo Hospital Arthur Bernardes, de accôrclo com o seu regu- 
lamento, é urna dependencia da Inspectoria de Hygiene Infantil que 
tem por escopo fazer educapão sanitaria e completar os trabalhos dos 
Consultorios de Hygiene Infantil por meio do tratamento das criancas 
cloentes e da assistencia a senhoras graviclas internadas do setimo mez 
em cliante. 

Realiza essa educa@o no contacto diario das máes que acompa- 
nham os filhos com os medicos e enfermeiras e na manutencão de urna 
escola ae futuras mães onde mocas maiores de quatorze annos apren- 
dem praticamente as melhores regras sobre alimentacão, vestuario 
e habitos das criangas sãs e cloentes. 
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No sanatorio para gestantes desse abrigo, as mulheres internadas 
estão diariamente debaixo de instruccão pratica e theorica, havendo 
mesmo classes regulares sob os cuidados de urna parteira formada 
pela nossa faculdade. 

A secgão de raios X e ultra violetas attende ás criancas do estabele- 
cimento e ás enviadas pelos consultorios e crèches. 

A pharmacia do Abrigo Hospital, além do servipo peculiar a este 
nosocomio, prepara para os consultorios o reduzido numero de 
medicamentos relativos ás doenpas da pelle e da nutricão das crianpas 
nelles matriculadas e os medicamentos relativos ao tratamento das 
mulheres matriculadas no servico pré-natal. 

Cabendo á Inspectoria, de accordo com o Regulamento Sanitario 
em vigor, orientar technicamente os servicos que se executam na 
zona rural do Districto Federal e nos Estados, ella pela sua organi- 
zacão e modo de executar os servicos se constitue modelo e attende 
a todos os questionarios que lhe são enviados a respeito dos trabalhos 
sobre a hygiene da crianca. 

Mortalidade Infantil na Cidade do Rio de Janeiro 

1903 a 1915, 184.56 por 1,000 nascimentos vivos. 
1916 a 1926, 173.26 por 1,000 nascimentos vivos. 
1927 de la de janeiro a 20 de agosto, 142.31 por 1,000 nascimentos vivos. 
Criancas attendidas em 9 consultorios de lo de janeiro a 31 de julho, 11,388. 
Mulheres grívádas attendidas em 9 consultorios de lo de janeiro a 31 de julho, 

6, 315. 

Notas sobre a Distribuicão do Necator americanus e o 
Ancylostomo duodenal no Continente Americano; 

a Importancia de urna Determina@0 Ulterior 

Pelo Dr. FRED L. SOPER 

Embora seja de ha muito sabido que o Ancylostomo duodenal e o 
Necator americanus diff erem muito na possibilidade de produzir symp- 
tomas morbidos no hospedeiro e na resistencia aos varios anthel- 
minticos, a maioria dos estudos epidemiologicos da uncinariose e 
muitos experimentos sobre o valor anthelmintico das drogas têm se 
realizado sem uma distinc~â;0 definitiva aos dd0s relativos ás duas 
especies; isto tem sido inevitavel na maioria aos estud0s praticos, 
por não haver methodo algum efficiente para distinguir os ovos de 
urna especie aos de outra. Assim, ha na litteratura muitos dados 
uteis sobre a percentagem da popula@o infestada pelas uncinarias 
e notas sobre a presenta ou ausencia de cada especie na maioria dos 
paizes do Continente Americano, mas muito poucas publicagões 
conheqo dad0 8 relativa percentagem de cada especie presente. 

A determina@o da especie de infesta@0 uncinarica de certa popu- 
laqão pode ser somente effectuada pelo methodo moroso da contagem 
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