
A SAUDE PUBLICÁ NO ESTADO DE SERGIPEI 

0 Departamento de Saude Publica tem empregado os meios para 
salvaguardar a saude do povo com a adopoão de medidas que condizem 
com o progresso da hygiene moderna. Tem o Departamento a organi- 
zacao estabelecida no Regulamento baixado com o Decreto n. 48 de 16 
de abril de 1931, estatuto este modelado nos codigos sanitarios hodierna- 
mente adoptados pelos grandes Estados da Federacao. 

Aracujú.-Merece especial atten@o da Saude Publica o Saneamento 
da nossa Capital, procurando remover todas as causas que possam 
concorrer para sua insalubridade. Assim, está ella empenhada no 
dessecamento dos pantanos que poder8 ser feito conforme preceitua a 
actual engenharia sanitaria. Grande vantagem tambem se poder& 
auferir com um servioo systematico de arborisa@o das ruas, pois é esse 
tambem um optimo meio auxiliar de saneamento do sólo, sabido como B 
que certas arvores-0 girasól, a Paulownia imperialis, 0 sicomoro, 
o eucalyptos-absorvem grande quantidade d’agua, sendo ellas pre- 
feridas para este mistér. Com a execucáo desses servicos, teremos feito 
muitissimo no tocante ao combate ao mosquito, realizando obra de 
grande valia no referente á prophylaxia do impaludismo e demais 
doenoas transmissiveis pelos culicideos e anophelineos. Torna-se 
muito necessario, para a cidade de Aracajú, urna perfeita remodela@0 
dos servioos de esgôto nos moldes do plano tracado pelo saudoso Dr. 
Saturnino de Britto, consummado especialista no assumpto. 

Dispensarios.-0 Departamento de Saude Publica tem tido grande 
empenho em cada vez dar maior amplitude aos servicos de prophylaxia 
e assistencia medica aos doentes necessitados desta Capital. A nova 
direccão do Departamento encontrou func9ionando dois dispensarios 
destinados 5t prophylaxia e therapeutica das verminoses, impaludismo, 
syphilis, e outras doenoas venereas. Em 21 de junho do armo corrente, 
foi restabelecido o dispensario n. 3. Embora circumscripta aos limites 
de escassas verbas, a campanha levada a effeito pelos dispensarios tem 
sido grandemente proveitosa. Muito se tem a emprehender ainda no 
attinente á prophylaxia de algumas outras doencas que fazem parte do 
nosso quadro nosographico. Assim 1.5 que o Governo pretende dar maior 
amplitude aos servicos, para que possamos cuidar da questáo da tuber- 
culose e da lepra com a attencáo que merecem problemas deste quilate. 

ProphyEaxia.-A prophylaxia das molestias de notificapáo com- 
pulsoria tem merecido especial attencáo por constituir ponto de revelo 
na defesa da saude de todos nós. De um certo tempo a esta parte 

1 Trecho da mensagem apresentada 6. Amemblea Legislativa Estadual pelo Governador do Estado de 
Sergipe. 
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vêm sendo registrados casos de vckola no interior do Estado, sendo, de 
inicio, accommettidas pess6as vindas dos sertões de Alagôas e Babia 
onde varios surtos epidemicos têm sido notificaods. Ao assumir 
direcoão do Departamento, o Dr. Lauro Hora tomou conhecimento de 
um caso de variola em Propria. De lago, foram tomadas todas as 
providencias no sentido de evitar a dissemina$o do mal no norte do 
Estado, onde vinham sendo constatados surtos epidemicos, de ha muitos 
meses. Ultimamente têm sido notificados, em alguns pontos do interior 
do Estado, casos de variola, convindo accentuar que, dentre os capi- 
tulados desse mal, existem muitos de “catapora,” e até mesmo, de 
syphilis, em phase secundaria. Os inspectores Drs. S. Vieira e Josaphat 
Brandao ja estiveram no interior do Estado por mais de urna vez, 
orientando os trabalhos de prophylaxia e fazendo veriíica$3es dos casos 
notificaods. Como medida de defeza foi estabelecida uma rigorosa 
vigilancia sanitaria em Aracajú exigindo-se o attestado de vaccina 
anti-variolita dos passageiros da via ferrea e das “marinettes.” Para 
facilitar o servico de vaccinacão, foi restabelecido o posto vaccinico da 
Estaoão da Estrada de Ferro e installamos um novo posto. Na séde do 
Departamento, na Inspectoria de Hygiene Infantil, nos Dispensarios, 
Hospital de Prompto Socorro e Instituto Parreiras Harta, continuamos a 
realizar francamente a immunisa@o anti-variolica, não tendo sido 
descurada tambem a vaccinapão a domicilio. Para o interior do Estado 
foram expedidos officios circulares aos Srs. prefeitos municipaes e 
delegados sanitarios, aconselhando, com grande empenho, a vaccinapão, 
e, ao mesmo tempo, remettendo copioso material para esse kn. 

A cifra da mortalidade decresceu sensivelmente nestes ultimos tempos 
e não mais surgiram os surtos de epidemias de febres do grupo typho- 
parutyphico que tanto alarmaram esta capital, em época um pouco 
distante, não se tendo ainda olvidado o de 1924, onde se constatou urna 
alta consideravel de mortalidade. Mercê de urna serie de providencias 
tomadas, como o aperfeicoamento do servico de abastecimento de agua á 
capital, a extensão da rêde de esgoto, a vaccina@o anti-typhica e 
outras de menor importancia, o numero de casos tem decrescido, 
sobretudo, no perimetro urbano da cidade. Os clinicos que têm levado a 
serio a questão da notifica@0 compulsoria, auxiliando a descobrir as 
fontes de contagio, concorrendo para a organisacáo de estatistica de 
mortalidade, defendendo, emhm, a saude da populacão, merecem 
elogios. 

Desde maio de 1928 que não mais se verificaram casos dej’ebre amarella 
nesta capital. Podemos consideral-a erradicada nesta cidade, pois 
contamos, presentemente, com um perfeito servioo de prophylaxia 
do mal. Este servico, neste Estado, tem, como director, o Dr. Gil 
Guimarães, que em harmonia de vistas com a Directoria Geral do 
Departamento de Saude Publica vem proseguindo na benemerita 
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campanha da Funda@0 Rockefeller. Em cumprimento ao estatuido 
no accordo firmado entre o Departamento Nacional de Saude Publica e 
a Funda@0 Rockefeller no Brasil, o servico de febre amarella têm 
estendido sua acqão meritoria a quasi todas as localidades do interior do 
Estado. 

Pavilhão de isolamento.-EJ meu proposito dotar a nossa capital 
com um Pavilhão de Isolamento para os casos de molestias infecto- 
contagiosas. 

Estatistica demographo-sanitaria.-0 Departamento de Saude Publica 
vem fazendo, com o maximo de carinho, o servico de sua estatistica. 
Os dados computados são enviados para o Rio, mensalmente, sendo os 
boletins publicados aqui com toda regularidade. E’ nosso desejo 
organizara Estatistica das cidades mais importantes do Estado. 

Fiscalisacão dos generos alimenticios.-0 Zeite, que vem sendo bebido 
em Aracajú, ja melhorou consideravelmente nestes ultimos tempos 
com o systema de vendagem do producto em vidros de bocea larga com 
fecho de papelão. NEO mais vemos as antigas latas anti-hygienicas de 
onde o leite era retirado parcelladamente por meio de torneiras ou 
transvasamento, assim como, tambem, não mais se verificou o uso de 
garrafas de todos os formatos e tamanhos. A fiscalisaoão de leite tem 
sido rigorosa, attingindo não só o productor distribuido a domicilio, 
como o vendido nos cafés, restaurantes, e estabelecimentos congeneres. 
Salientamos, no particular, o quanto tem sido valiosa a collaboracão do 
Syndicato dos Proprietarios de Estabulos de Sergipe, auxiliando na 
fiscalisacão da entrega do leite e promptificando-se a executar as medidas 
impostas pelo Departamento. Todos os armazens e depositos de 
generos alimenticios têm sido inspeccionados, merecendo especial 
atten@o os cafés, confeitarias, restaurantes, bars, padarias, acougues e o 
Mercado Municipal. 

Hygiene Infantil.-Com a reforma do Departamento de Saude Publica 
foi creada, em 1931, a Inspectoria de Hygiene Infantil e Assistencia 
Escolar, installada em um Pavilhão da “Casa da Crianca.” Com- 
prehende ella os servicos de inspecoão medico-escolar e odontologica, 
tendo por fim velar pela saude dos alumnos da “Casa,” grupos escolares, 
escolas isoladas desta capital, e verificar se os estabelecimentos de ensino 
satisfazem ás condicões de hygiene, do ponto de vita da localizaoão, 
ventilla$o, illuminapão, servioos sanitarios, abastecimento d’agua, e se o 
mobiliario e material escolar são adequados ao fim a que se destinam. 
Tem sido dado systematico combate Bs verminoses, medicando-se todos 
os alumnos que se acham infestados. A questão das molestias infecto- 
contagiosas e parasitarias tem merecido especial attenoão, exercendo 
tanto o medico como as enfermeiras, severa vigilancia neste particular. 
Para melhorar a situaoão das criancas e maior facilidade dos trabalhos da 
Inspectoria, sáo fornecidos gratuitamente passes de bondes aos escolares 
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pobres, quando chamados para tratamento ou inspecpáo medica e 
dentaria. 

Dentre as institui@es que honram a nossa capital, destaca-se logo o 
Hospital de Cirurgia, onde alguma coisa se tem feito em bem da infancia, 
ministrado assistencia sanitaria á crianoa, desde antes de nascer, pelo 
seu Servipo de Hygiene Pr&-Natal, com a assistencia ás gestantes que 
procuram a Maternidade Francino Mello. Todas as criancas nascidas 
nesse centro maternal são matriculadas no ServiGo de Hygiene Infantil 
que lhe é annexo, para serem acompanhadas desde o nascimento até 
completar o primeiro amo de vida. Urna enfermeira visitadora faz, 
semanalmente, a vigilancia domiciliaria de todas as criancas registradas 
no servico. Dentro em breve será urna palpitante realidade o funcciona- 
mento do Pavilhão da Crianca, annexo ao Hospital de Cirurgia, cujas 
obras estão em proseguimento. Contamos, tambem, com o Instituto de 
Proteccão e Asistencia á Infnacia de Sergipe, installado em 23 de junho 
de 1932, nos moldes do Instituto de Proteccão e Assistencia B Infancia 
do Rio de Janeiro. 

A situacão, em que se encontra o Estado no particular combate 4 
mortalidade infantil, não é para nos envergonhar, porquanto algo ja se 
tem feito em nosso meio, porém, o que ternos realizado é pouquissimo, 
ainda, em face do que necessitamos fazer, e do que ternos de praticar em 
beneficio das pequeninas desprotegidas e innocentes victimas. Sao estes 
servicos de iniciativa particular tragados nos moldes dos que se vêm 
fazendo nos demais centros civilizados, embora sejam realizados em 
pequenas propor@es, dada a exiguidade dos recursos de que dispóem. 

Predominancia dos grupos sanguineos em São Paulo.-Segundo os estudos de 
Lefevre, em Sáo Paulo, predomina o typo 0, com 46%, vindo depois A com 36%, 
em seguida o B eom 15% e, por fim, o AB, com 3%. As ultimas classificapões 
feitas no Instituto Oscar Freire e em que tive o auxilio valioso de Da. Ophelia 
Baillot, dão resultados approximados: 44.8yo para 0; 41.58’% para A; 9.32% para 
B e 4.3% para AB. Ambos os estudos sáo feitos em brasileiros de ascendencia 
branca (portuguesa ou italiana) e preta. De accôrdo com a classificacáo de Otten- 
berg, conforme a predominancia ou proporcáo de 0, A ou B, os typos ethnicos 
seriam: a) europeu, com 43 yo de A, 39 yo de 0 e 12 yO de B; b) intermediario, com 
40 yo de 0. 33 ‘% de A e 20 yo de B; c) hunan com 39 76 de A, 28 yo de 0 e 19 yo 
de B; d) indo-mandchu, com 38 yo de B, 30 ‘% de 0 e 19 yo de A; e) afro-sulasiatico 
com 42 yo de 0.28 yo de B e 24 yo de A; e f) pacifico-americano com 67 yo de 0.29 yo 
de A e 3 yO de B. Sáo Paulo estaria mais dentro do typo intermediario. (Favero, 
Flaminio. : A Folha Medica, 466, outubro 5’1935). 

Vitaminoterapia de las quemaduras.-Con la ingesti6n de vitaminas A y D a 
dosis de 20 a 30 gotas diarias en concentración de 12,000 unidades por CC, Franzetti 
(Semana Médica, obre. 3’1935) ha visto disminuir y hasta desaparecer el edema y 
albuminuria de las grandes quemadruas. En varios casos infectados, de segundo 
y tercer grado, con el mismo tratamiento, más apósitos de aceite alcanforado al 
7 por ciento, desaparecieron las varias complicaciones. 


