DIRECÇÃO GERAL DE SAÚDE
DISPENSÁRIO DE HIGIENE SOCIAL
LISBOA

RELATÓRIO
DO

~erD~o ·~e In~Jec~ão ~e Tolera~as
Al'RESENTADO FOR

ALFREDO TOVAR DE LEMOS
Sub-inspector de saúde de Lisboa em seniço no Dispensário de Higiene Soctal

•

1\no de 1929

LISBOA -Imprensa Nacional-1931

~

j

DIRECÇÃO GERAL. DE SAÚDE
DISPENSÁRIO DE HIGIENE SOCIAL
LISBOA

vJ:JpJ

.<Jri!RECiDO PELA_ .
DIRECX::Ã,O GERAL DE SA

RELATO RIO
DO

APRESENTADO POR

ALFREDO TOVAR DE LEMOS
Sub-inspector de saúde de Lisboa em serviço no Dispensaria de H1giene Social

1\no de 1929
..
(

(

LISBOA- Imprensa Nacional_;_ 1931

$

rrendo sido encerrados os dois Dispensários Oriental
e Ocidental para inspecção das toleradas e instalados os
Herviços resp13ctivos no Parque Sanitário fui encarregado
da sua Direcção. Do que foi o nosso trabalho durante
o ano vou dar conta.
Mercê do grande interêsse e energia de S. Ex. a. o
Sr. Director Geral de Saúde conseguiu-se concluir as
obras do Parque e instalar os serviços do seguinte modo:
uma sala de espera, um local para os agentes da polícia,
gabinete de consulta, sala de inspecções e tratamentos,
balneário e lavatórios com água fria e quente, banhos de
imersão e chuveiros.
·

O que fizemos
1. ° Continuámos melhorando as condições do funcionamento, dotando o Dispensário com todo o material
necessário, e hoje julgamo-lo completo.
2. 0 Obtivemos uma instalação de amí1ises microscópicas e ultramicroscópicas para exames directos e imediatos no próprio local.
3. 0 Após a passagem do Instituto Central de Higiene
((Dr. Ricardo Jorge)) para a Direcção Geral de Saúde,
dispomos dos serviços do laboratório para todas as análises necessárias, muito em especial os exames de sangue, os W assermann, o que vem completar a eficiência
do funcionamento do Dispensário.
4.° Continuámos a organização das fichas sanitárias
e adoptámos uma nova ficha anual, onde constam as ins-
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pecções feitas durante o ano, as faltas, os motivos, as
baixas ao hospital, os tratamentos, emfim tudo quanto
possa interessar e dizer respeito a cada uma das mulheres. Estas fichas no final do ano ir-se hão arquivando
junto com a ficha sanitária.
5. 0 Elaborámos e apresentámos à Direcção Geral de
Saúde um conjunto de regras e preceitos de profilaxia
anti-venérea, que foi.irnpresso num pequeno folheto, pela
polícia administrativa de Lisboa, e distribuído a cada
uma das mulhere·s, tendo já sido feita nova edição.
6. ° Continuámos procurando dar ao serviço toda a feição médico-sanitária, fazendo afastar do espírito das mulheres a impressão de mera fiscalização policial.
7. ° Conseguimos interessar as próprias mulheres no
bom funcionamento do serviço, o que não foi difícil,
mercê da dedicação do pes~oal, pelo que se tem mantido
uma boa disciplina e ordem, e melhoria dos hábitos de
educação, vestuário, compostura e apresentação.
8.0 Tomámos parte no 2.° Congresso Nacional Abolicionista, realizado em Lisboa, em Maio, compartilhando
dos trabalhos das sessões rAalizadas. Nessa ocasião foi
o Dispensário visitado pelos congressistas, entre os quais
alguns delegados estrangeiros, e o secretário geral da
. Federação Abolicionista IntArnacional, Dr. J. D. Reelfe,
que de Genebra veio propositadamente, e que nos deixaram registadas as suas melhores impressões.
9. ° Continuámos os tratamentos profilaticos da sífilis,
sendo a ocasião de exarar o nosso agrad0cimento por
todas as facilidades e provas de consideração recebidas
de S. Ex. a. o comandante à.a polícia, Sr. Ferreira do
Amaral, no que diz respeito ao fornecimento de tudo
quanto é necessário para tal efeito, em especial os medicamentos incluindo o Salvarsan.
' Temos a registar êste ano as ofertas de empôlas mercuriais e ·de bismuto da Farmácia Normal.
Na impossibilidade de dispormÓs de um serviço privativo de hospitalização, procurámos a cooperação dum clínico que faz serviço na enfermaria de toleradas do Hospital do Destêrro, o Dr. Maciel Chaves, que até certo ponto
serviria de elo entre o Dü;;pensário e o Hospital, vigiundo
o tratamento das mulheres a quem era dada baixa e
dando-nos os elementos clínicos e laboratoriais constantes dos arquivos daquela enfermaria, evitando assim
as duplicações de serviços.
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Mapa do movimento do Dispensário
durante o ano de 1929

Meses

Janeiro . .
Fevereiro.
Março
Abril.
Maio .
Junho
Julho.
Agosto
Setembro
Outubro.
Novembro.
Dezembro.
Total

Inpecções

Paltas

Baixas Blenorr agia

Cancros
Sífilis venéreos,
úlceras
e fístulas

Não
venér e as

- - - - - - - - - - - - - - - -5
147
558
5
163
141
63
93
105
107
113
105
88
106
55

4
4
6
4
2
5
8
1
1
2
1

-

6:009 1:286
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5

439
496
5;)0
531
521
557
469
476
453
490
469

1
1

1

2

-

3

1
1

5
2
2
5
4
1

-

29

5

1

2
1
1
1
1
1
1
- - - - - -- - - - --- - 4

Notas referentes ao trabalho feito
durante o ano de 1929
e comparação com os anos anteriores de 1927 e 1928

1927

1928

1929

A- Número d.e mulheres observadas durante o ano . . • .

237

174

212

B-Número de mulheres que baixaram ao
hospital.

58

40

28

34
15
2
2

27
9
2
2

17
8
2
1

22,9

13,2

Tiveram só 1 baixa
Tiveram 2 baixas
Tiveram 3 baixas
Tiveram 4 baixas
Tiveram 5 baixas
Tiveram 6 baixas
Tiveram 8 baixas
Tiveram 9 baixas
Percentagem das baixas

1

2
1
1
24,4

6

1927

C-Entraram no Dispensário, de novo.
D -Desapareceram do Dispensário
Cancelaram o rJ3gisto. .
!?oram para a Africa. .
Faleceram . . . . . .
Dispensadas pela idade
Ausentes . . . . . . . .
No hospital . . • . . .
Para visita domiciliária

1928

1929

43

42

75

91

16
17
3
6
13
11
25

91
Há a notar o número elevado de cadastradas que foram para a África, e 'o
número das que preferiram as comodidades da visita domiciliária, tendo
para isso concorrido em parte, o terem
sido mudados os serviços dos Dispensários Oriental, da rua das Olarias e
o Ocidental, do Bairro Alto, para local
m'3nos acessível, mais distante, no Caminho Novo.
E- Inspecções feitas

5:145 4:738 6:009

F-Faltas . . . . .

. 2:384 1:617 1:288
Percentagem das faltas às inspecções . . • . . .
46,3 32,8
21,4

G-Numero de baixas .
Já em 1928 houve um decréscimo grande
em relação ao ano anterior.
Por doenças não venéreas . .
Por doenças venéreas . . . •
Blenorragia . . . . . . .
Sífilis . . . . . . . . . . •
Cancros, úlceras e fístulas

1:i8

59

43

18
100

5
54

5
38
5
4
29

H- Coeficiente de morbilidade venérea.

l

Êste coeficiente é a representação do
resultado final do trabalho efectuado;
montagem de serviço, organização,
regularidade, cuidado, interêsse e tra, tamento profilático.
E obtido pela relação do número de baixas por venéreo e o número de i~spec
ções feitas.

6

3

18

5

76

46

2,2

1,2 0,63 °/o
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l:J27

1928

1929

34,8
34,8
23,2
9,3
2,3
4,6

18,7
28
37,5
7,5
7,5
1,8

26,3
18,4
'26,3
18,4
7,9

55
45
38
71
25

38
61
63
60
29

26
66,6
78,8
51
10,3

43,2·

51 55,6 °/0

I-Número de baixas por doenças venéreas
em relação ao tempo de matrícula:
Menos de 5 anos .
Mais de 5 ano·s e
Mais de 10 anos e
Mais de 15 anos e
Mais de 20 anos e
Mais de 25 anos ,.

• . .
menos
menos
menos
menos
. . .

. . .
de 10
de 15
de 20
de 25
• . .

Êste quadro continua a confirmar o
maior perigo que constituem as mulheres até aos 5 anos de matrícula e
depois dos 10 aos 15 anos, por causa
das manifestações terciárias de sífilis,
deminuindo · depois dos 15 anos em
diante. Dada a circunstância da idade
em que geralmente as raparigas se
inscrevem nos registos, as conclusões
referentes ao tempo de matrícula
aplicam-se igualmente à idade.

J - Pereentagem da sífilis na população do
Dispensário em relação ao tempo de
matrícula:

I

I

•

Menos de 5 anos . . . . . . .
Mais de 5 anos e menos de 10 •
Mais de 10 anos e menos de 15
Mais· de i5 anos e menos de '20
Mais de 20 anos e menos de 25
Percentagem da sífilis na totalidade
da população do Dispensário . .
O aumento da percentagem da sífilis na
população do Dispensário êste ano e
já no anterior é conseqUência de melhor
observação das mulheres, diagnósticos
mais precisos, mais casos de sífilis confessada para efeitos de tratamento e
ainda do resultado das análises de
sangu<:: feitas no laboratório do Instituto Uentrl;tl de Higiene ((Dr. Ricardo
Jorge», sob a direcção do Sr. Dr. Raúl
de Carvalho.
Nota interessante: Durante o ano Q)lnhuma mulher das que freqUentam o
Dispensário contraíu a sífilis.
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1927

1928

1929

63
677

81
981

K - Profilaxia da sífilis :

Número de mulheres tratadas .
Tratamentos feitos. . . . .•
Nota-se o interêsse crescente pelo tratamento e pelas análises, sendo raro ~
os casos de má aceitação.
L - Grau de cultura:

Tivemos ensejo de proceder a um inquérito a tal respeito.
Em Junho havia no Dispensário 123 mulheres.
Sabiam ler e escrever regularmente
Sabiam ler e escrever mal . . . .
Analfabetas . . . . . . . • . . .
Percentagem das que sabiam ler e
escrever . . . . . . . . . . .

19
25
79·
36 °/o

Conclusões

L-Parecem-me realmente ~nteressantes os números
apresentados e em especial a deminui'ção do coeficiente
de morbilidade venérea, que de ano para ano se vai reduzindo, e assim de 2,2 por cento em 1927 passou em 1928
a 1,2 por cento e êste ano de 1929 a 0,63 por cento. A
deminu'ição do número de faltas, a deminu'ição do número
de baixas e o aumento do número de tratamentos, êsses
três factos em conjunto significam o seguinte :
·
A- Que as próprias mulheres são as primeiras a reconhecer a melhoria dos serviços e a compreender a sua
utilidade, interessando- se pela defesa da sua saúde, quer
já solicitando tratamento preventivo, quer já solicitando
a atenção do médico para pequenos incidentes do seu
estado, emfim, factos estes que revelam um pouco de
educação sexual e venérea., reflexo da campanha de difusão de conhecimentos que se tem feito.
B- Que os serviços podiam ser utilizados por um
número maior de mulher~s, visto que, existindo presentemente 667 inscritas na polícia, somente 112 constituem
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população do Dispensário, tendo as restantes 555 visita
domiciliária, em condições bem diversas de assistência
profilática anti-venérea. :
.
Não fazendo já refer"ência ao número elevadíssimo que
haverá de clandestinas, pode dizer-se que o nosso trabalho pouco efeito tem na campanha geral da sífilis na cidade, lembrando uma frase que ouvi ao Dr. Oavaillon a
tal respeito: ((vigiar um número tam limitado de mulheres, em relação ao número de clandestinas, é como se,
esterilizando umas gotas de água dum rio, pretendêssemos ter esterilizado todo o rio)).

2.- Urge, a nosso ver, modificar o Regulamento das
Tolerada·s.
Em meu critério, de pessoa que desde 1904, há 26
anos, se tem ocupado dêstes assuntos e feito mais de
40:000 observações e alguns estudos sôbre a . matéria,
julgo que é inútil perder tempo em discutir ainda o problema do abolicionismo e a regulamentação.
A regulamentação é uma herança já bastante velha
que dava às autoridades administrativas um direito exorbitante, dia a dia mais contrário à liberdade e aos direi·
tos dos indivíduos.
Fez as suas provas durante cêrca de meio século, em
toda a Europa, e os resultados verificados levaram as
principais nações, a Inglatérra, a Suécia, a Noruega, a
Dinamarca, a Holanda, a Suíça, a Hungria, a Polónia,
a Checo-Eslováquia e à Alemanha a abolir tal regime,
o que foi confirmado em 1925 pelos mais il.ustres sifilógrafos de todo o mundo, que fazem parte da Union Internationa.le contre le Péril Vénérien, que reconheceu a
ineficácia dada durante tanto tempo pelo sistema da regulamentação, quanto à difusão da sífilis.
~ Viverão êsses países, onde o problema assumiu
grandes proporções, enganados e estarão sacrificando as
suas r~ças, ou seremos nós, os povos .latinos, que viyeremos em êrro?
6 Ter-se-iam iludido nas suas conclusões, ou estaremos
nós atrasados 50 anos de civili.zação?
~ Dar-se hão circunstâncias de natureza étnica especiais?
r0
Estas preguntas fazia Gomahling ainda há pouco tempo
em França, a propósito da discussão do grande projecto
do senador J ustin Godard, antigo ministro, com quem
tive a honra de cooperar em trabalhos, quando da grande
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guerra, no Comité Inter-Allado, de que fiz parte durante
alguns anos representando ·Portugal, sendo Godard o
Ministro da Higiene.
No Senado francês está pendente, há muitos anos, êsse
grande projecto sôbre a prostitu'ição, conhecido pela designação de projecto Godard, por ter sido apresentado
por êsse eminente homem e que teve a colaboração das
maiores sumidades do campo médico, higienista, jurisconsulto, economista, administrador, filantropo, etc.
Êsse projecto, de carácter fundamentalmente abolicionist~, reflecte o estado das ideas actuais sôbre o assunto,
e vai ao encontro do proceder dêsse~ países da Europa
que, tendo abolido a regulamentação, reconhecerp. que o
. regime· adoptado não dava porém mais garantias, porque
o facto de não· reconhecer a existência do perigo não significa que não exista. Dizer-se por decreto que se acaba
com a prostitu'ição, não significa que deixe de haver
prostitutas. E assim a tendência geral é para a · criação
de um regime racional de profilaxia sanitária e moral.
Sob o ponto de vista moral, o primeiro acto de profilaxia é contrariar quanto possível a prostitu'ição, impedindo tudo quanto para ela concorra. São factores para
isso tudo que constitua protecção à mulher, reformas
morais, a protecção à grávida, a igualdade de direitos
e responsabilidade dos dois sexos, etc.
Vem a seguir a perseguição à provocação, à racolage
das ruas, a exteriorizaç:ão dos costumes, e proxenetismo,
a exploração, o engajamento, etc.
.
Por isso a profilaxia moral, tem de actuar antes de a
mulher se. prostituir, tem de a preservar do contágio
do mal social, da desgraça, como bem ouvi dizer ao
comandante Sr. ·Ferreira do Amaral: cca prostitu'ição não
é um crime, é uma desgraça».
Dificultar a inserição, o recrutamento, e facilitar o cancelamento, sob garantias, a colocação em condições de
possível regeneração.
O regime abolicionista puro, suprimindo a inspecção
das raparigas, torna impossível a prevenção das doenças
venéreas, dizia o Prof. Jeanselmo, da Faculdade de Medicina de Paris. Se se encerrarem as casas de prostitu'ição, elaR aparecerão sob outras modalidades~ em que
os contágios se farão do mesmo modo que na prostitu'ição clandestina, sem que seja possível sequer a interferência das autoridades policiais ou médicas. c~. E que nos
interessa a nós, médicos, que a sífilis seja contraída em
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casas de prostitu'ição ou em dancings, salões de manicures~ ateliers de modts ou chapéus?
Sob o ponto de vista sanitário o encerramento das casas
não nos interessa, considerando porém preferível a -sua
existência, em condições conve:o.iehtes, a,o regime da liberdade ou de casas clandestinas.
Segundo os números conhecidos da polícia, existem
em Lisboa 55 casas de tolerada:j~ e 252 cas~s de passe,
das quais 28 autorizadas e 224 clandestinas. Esta designação de clandestinas, no caso presente de serem conhe- _
cidas e até o número delas, só significa brandura dos
nossos costumes.
O regime abolicionista exige a contrapartida que é a
responsabilidade criminal do contágio.
O artigo 9; 0 do projecto francês, a que fizemos referência, estabelece que todo o indivíduo portador de doença
venérea, . no caso de a ter em período contagioso, . será
punido com prisão de 1 a 5 dias, se tiver relações sexuais com qualquer pessoa.
O novo código norueguês, no seu § 155. 0 , tem a se~
guinte disposição : aquele que, sabendo ou presumindo
que tem qualquer doença sexual contagiosa, tenha con- .
taminado ou exposto ao contágio outra pessoa, por
meio . de relações ·sexuais, será punido com prisão até
5 anos.
A Checo-Eslovâquia na legislação a tal respeito, de 11
de Julho de 1922, estabelece que toda a pessoa que, coabitando ou por qualquer outro meio, ponha em risco de
contágio venéreo qualquer indivíduo, comete um delito
punível com prisão de 1 a 8 meses.
Na América, a lei de . Ohio vai ainda mais longe, fixando que· toda a prostituta conhecida e as pessoas que
com ela tenham relações serão consideradas como tendo
uma doença venérea ou pelo menos suspeitas, devendo
por isso ser sujeitas ·a inspecção.
Em suma, todas as disposições estabelecidas nas leis
dos vários países obrigam a prisões e inspecções para
averiguar o estado dos delinqüentes, e afinal aqui temos
o regime da visita, a miúde e repetida, para aquela que
se entrega à prostituição, só sendo punida, é claro, quando
se encorltra doente.
Mas todos os médicos que se dediçam a estes assuntos
sabem as dificuldades para fazer prova sôbre a origem
'do contágio, os erros possíveis, os perigos das denúncias
e suspeitas falsas, filhas umas vezes de vinganças, outras

12
vezes de ignorância., e estamos todos vendo a complexidade da. legislação que sôbre o assunto seria necessária
para substituir o que hoje está estabelecido.
Quere dizer, ca'irí~mos de novo na regulamentação
e nas inspecções para efeitos policiais e responsabilidades
criminais.
Por isso a Bélgica, que ensaiou o regime abolicionista,
tais dificuldades encontrou, e de tal modo a taxa das
doenças venéreas aumentou, que voltou de novo à regu.lamentação.
O meu colega Dr. Bizard, médico chefe de Saint Lazare e chefe do Dispensário de Salubridade da Prefeitura
da Polícia de Paris, ponderando o problema, bastante
idêntico ao nosso, distanciadas as devidas proporções,
6:000 mulheres inscritas e 100:000 clandestinas, êle também, com a sua longa prática de mais de 500:000 observações, diz a -tal respeito «ne confondre pas le sentiment
et les faits ; au point de vue sentimental, plus de police
des moeurs, plus de malheureuses femmes arrêtées, est
admirable, mais pour conclure, l'actuello régley::tentation
est supprimée pour donner naissance à une nouvelle ré..:
glementation plus étendue. Je préfere ce qui est á ce qui
va être, qui est encore trop l'inconnu>>.
:ltste mesmo conceito me confirmou o Dr. Sicard de
Plauzolles) velho pioneiro da propaganda e da profilaxia
anti-venérea e hoje secretário geral da Comissão de Profilaxia do Ministério de Higi-ene e director da Liga Nacional Francesa Contra o Perigo Venéreo, com quem
mantenho as mais afectuosas relações e comunhão de ideas.

3.- O Sr. comandante da polícia ordenou durante
o ano o encerramento de bastantes casas de prostitutas.
Fê-lo com um critério cheio de tacto e prudência, não
excluindo a sua conhecida energia.
O seu interêsse foi ao ponto de visitar os locais e procurar introduzir-lhes as modificações necessárias para
os colocar em melhores condições de higiene, mándando
encerrar algumas outras que não podiam nem deviam
consentir-se.
O encerramento das chamadas lojas, em geral sem luz
nem ventilação para o interior, foi feito lentamente, dando
tempo a que as mulheres que as habitavam tratassem
das suas situações, e, caso curioso, o seu modo de pensar
sôbre êste assunto está absolutamente concorde com
o que no projecto J. Godard está proposto.
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«Nenhum estabelecimento novo, sob que pretexto seja,
será autorizado ou tolerado. Como medida ·transitória,
as existentes e cuja existência possa ser fiscalizada pelas
autoridades poderão existir por um lapso de tempo q.ne
não poderá exceder 9 anos».
O comandante Sr. Ferreira do Amaral estabefeceu que
não daria alvarás novos para novas càsas, mantendo
porém as actuais, das actuais proprietárias, mas determinando os melhoramentos que julgou necessários impor.
O encerramento global das casas de prostituição exige
decisão enérgica e não é fácil de realizar.
São conhecidas de todos que se têm ocupado dêste
assunto, as conseqüências de tal decisão em Estrasburgo.
Os desacatos nas ruas, as scenas que se davam eram
tam escandalosas que obrigaram uma comissão a estudar
em Colmar 'os resultados da aplicação de tais medidas
e, em vista dos estudos feitos, foi resolvido em 1926
mandar ·encerrar todas as casas de toleradas. Eram 15.
A experiência dura já há 4 anos e está em vigor regime
idêntico em Haguenau e M_ulhouse, também na Alsácia.
Os resultados são os seguintes:
Havia 160 mulheres registadas na polícia, 100 em
casas comuns e 60 em habitações individuais. As habitações individuais foram permitidas e o número ficou em
70, quere dizer que o número de mulheres que publicamente se entregavam à prostituição em Estrasburgo, sereduziu a metade. A prostituição clandestina foi perseguida
com energia, com fortes multas e prisões. A exploração
com as mulheres severamente punida. Sendo a. régião
da Alsácia um dos pontos da rrança onde as guarnições
de tropas são mais numerosas, o general Tanant, comandante militar de Estrasburgo, felicita-se do benefício
que tal medida trouxe para o estado sanitário da guarnição.
A despeito do que a Comissão, constituída pelo pre. feito, o médico chefe da guarnição e o chefe dos serviços de profilaxia do hospital de Estrasburgo, previu,
pois calculava que as doenças venéreas aumentariam
enormemente, não só essa recrudescência não se deu,
mas até se verificou uma redução de 50 por cento nos
casos de venéreo da guarnição.

4.- Assente pois em _princípio a necessidade de modificar o actual regulamento, entendemos porém que
a falta · de obrigatoriedade das mulheres serem obser-
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vadas trará más conseqüências, pela falta da sua educação geral sôbre higiene e asseio, e ignorância dos
perigos das doenças venéreas. Alguma cousa se tem
feito no sentido de divulgar essas doenças, de as fazer
perder aos olhos do público o carácter vergonhoso e de
se poderem tratar como quaisquer outras. Quando o público em geral esteja já melhor educado sôbre o assunto,
êsses preconceitos hajam desaparecidq, e sejam mais
do domínio de todos os seus perigos, poderá confiar-se
que as mulheres procurarão tratar-se ao menor sinal
de alarme de qualquer sintoma prejudicial para si ou
para os outros.
Até então, uns anos mais, não podemos deixar de
manter a fiscalização sanitária, tal como está já sendo
feita no Dispensário, com os tratamentos e assistência
clínica e laboratorial que, . dia a dia, dá ensejo a ensinamentos que são de vantagem.

5.- Em conformidade com os resultados apresentados
nos nossos relatórios de 1927, 1928 e 1929, poder-se hão
desde já dispensar da visita semanal as mulheres com
'mais de 15 anos de matricula, limitando-se a uma visita ·
quinzenal, e as que tivessem mais de 20 anos de matrícula uma visita mensal, devendo essa dispensa ser concedida mediante informação do Dispensário, tendo em
vista a sua ficha sanitária.
6.- Durante estes anos mais, dever-se há intensificar
a educação sexual e venórea destas mulheres, a difusão
de regras e preceitos profiláticos, fazer -se a propaganda
dos perigos das doenças e também as vantagens e perigos dos tratamentos, impedindo também a exploração
de que são vítimas, de serem injectadas a torto e a
direito, fazendo por vezes uso intempestivo de. Salvarsan
e outros arsenicais, sob todos os pretextos.
'
Vista a percentagem enorme de analfabetas, ·deverá
para êste efeito r<"correr-se ao cartaz e aos desf'nhos.
Só então se deverá encarar o problema da modificação
mais radical do sistema actual.

Durante o ano que passou, no desempenho das minhas
funções no Dispensário de Higiene Social, acabo de dar
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conta do que :fiz e das conclusões a que cheguei dos trabalhos realizados e dos a realizar. ·
A sífilis e as doenças venéreas preocupam hoje fortemente os higienistas e economistas. Por todo o mundo
se está fazendo a campanha contra essas enfermidades,
que estão arruinando as raças.
- À Union Internationale contre le Péril Vénérien, de
que é presidente o Prof. Bayet, da Bélgica, e secretário
geral o eminente Dr. Cavaillon, director do serviço antivenéreo do Ministério de Higiene, de França, deu Portugal a sua adesão e dela faziam já parte em Agosto
34 países. Necessário é trabalhar para podermos mostrar
que alguma cousa se faz e o que se faz. Desde que
demos a nossa adesão a êsse movimento internacional
que mantém um boletim periódico para o qual precisamos dar colaboração, grave é a nossa r esponsabilidade,
porque não devemos aparecer mudos e parados junfo
dos outros países para q nem o assunto está sendo matéria de estudos, medidas, iniciativas sérias e . grandes,
que exigem esforços e dinheiro. Creio indispensável
lançar a campanha pelo País inteiro; criando uma ·organização . central junto_ da Direcção Geral de Saúde e
aproveitando a r êde constituída pelos médicos sanitários
e integrando outras entidades mais, oficiais e particulares : A Espanha acaba de criar. um Corpo Oficial ·de
Profilaxia Anti-venérea, com provas até p ara ingressar
nesse organismo, e conta hoje com os melhores elementos entre.· os higienistas e venereologistas, tais como
Dr. Roca Sanchez, médico do Corpo de Profilaxia Anti•
venérea de Granada, Dr. Carreno Verdegu, médico do
Corpo de Profilaxia Anti-venérea de Barcelona, Dr. Mauro, médico do Corpo de Profilaxia Anti-v:enérea deValência, Dr. Barrio, do Instituto Rubio de Madrid, Júlio
Bravo, do Corpo de Profilaxia Anti-venér ea de Madrid,
etc., além de notáveis médicos do Dispensário Martinez
Anido e do Dispensário de Azua, e em todos os centros
de províncias. e locais de maior importância está fazendo
a propaganda anti-venérea.
A França tem hoje o seu serviço .de profilaxia montado C<?m grande desenvolvimento por todo o pafs, com
· cêrca de · 300 centros de divulgação e propaganda.
Aí tive ocasião, ainda êste ano, de verificar o incremento
que a propaganda e os serviços de profilaxia têm tomado.
O Prof. Gougerot, do Hospital de S . Luís, e Drs. Queyrat, da Maternidade de Port Royal Couvellaire, Duvraic
l
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gne, do Hospital Lariboisiere, Demouchy, da Liga de
Preservação ;:;ocial, com quem estive em contacto, todos
estão integrados na acção profilática, a mais intf'nsa
propaganda, como forma de evitar as doenças venéreas.
Espalhar conhecimentos e fazer temer os perigos,
eis, a meu ver, a melhor forma de os evitar.
·
Em Inglaterra também tive ocasião de ver quanto
o problema hoje em dia preocupa a opinião pública,
--- havendo inúmeras instituições, mesmo particulares, que
se ocupam da campanha anti-venérea. Mas aí há a contar
com a educação geral do público. Segundo comunicou
Madame N eville Rolf, de 35:000 doentes novos inscritos
nas clínicas da especialidade de sífilis, em Londres,
25:000 apresentaram-se para tratamento preventivo antes
de terem qualquer sintoma.
· Em todos os lugares públicos, estações, locais de
fácil aglomeração de gente, proximidades de escolas,
etc., há cartazes com avisos, prevenções, etc.
Encarando êste problema, com todo o interêsse, do
que entre nós há a fazer, afigura-se-me que parte da
sua realização é fácil, por não exigir dispêndio de verba;
outra parte porém, tal como publicações e distribu'ição
de medicamentos para tratamento da sífilis, exige despesa, pelo que me parecia conveniente e indispens{wel
a verba necessária para iniciarmos êsse movimento de
com~ate a um dos flagelos que em grande parte dizimam
a Humanidade e degeneram a p.ossa raça.
Até Junho poderíamos preparar trabalhos, obter elementos estatísticos, assentar bases e directivas para a
campanha a encetar, programas de publicações, folhetos
e cartazes, integração de organismos vários na obra,
criação de núcleos regionais, etc.

Sub-inspectm; de Saúde de Lisboa.
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