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a-se que a quimioprofilaxia
idária, que visa prevenir a
•culose doença em indivíduos
.amente infectados, venha a se
ir um método de valor no con

da doença. As experiências
i em curso.

ição reage anormalmente à insufi-
nar OU "cor pulmonale". agudo ou
) grau ue resistência vascular pul-
ratória. Nas fases iniciais, a hiper-
ensam o •déficit*" pulmonar, dando
hipercinética. com cianose central.

;>m o passar do tempo, o coração
apacidade de resistir à hipertensão
r cianose periférica, frio das extre-
onquite crônica e o enfisema são
todos os casos de "cor pulmonale'*.
>roso. de modo que o aumento da
outras partes do organismo (centro

ir sinais de sobrecarga cardíaca. Às
pulmonale". sobretudo cm homens

! pode surgir a cardiopatia isquêmica
electrocardiograma podem auxiliar

:mpos fazem-se esforços para deter-
:" como causa da insuficiência cai

em 5 a 10 9c de todas as formas
. Scott c C. F. Garvin (6,3% de
•cor pulmonale"' secundário ao cnli-
muito comuns nas áreas industriais

jue a incidência de "cor pulmonale"
mo entre as condições pulmonares'
estatísticas de Stuart-Harris sugerem!
;io industrial e o hábito inveterado!
ibe-se que o "cor pulmonale" coinj

poucos doentes sobrevivem à pri-
ois anos. Da série de Stuart-Harrisj
ipitaL As informações acima íoramj
urnal", 5146:229, 22 de agosto de]
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HK.sr.Mo l) \s ATIVIDADES DO BERVIÇO DE UNIDADES SANITÁRIAS AÉREAS
DURANTE O ANO PASSADO
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Mais de 70.000 quilômetros foram
percorridos pelas 3 Unidades do
Serviço de Unidades Sanitárias
Aéreas no decorrer de 1959. Foram

utilizadas as vias aérea, rodoviá
ria c ferroviária. A Força Aérea
Brasileira possibilitou os maiores
percursos, concedendo ao S. U. S. A.

aproximadamente 250 horas de vôo.
À Rode Ferroviária Federal deve
mos a possibilidade de atender as

populações ao longo das Estradas
do Ferro Bragança, no Pará, e Ma-
dolra-Mamoré, no Território Fe
deral do Rondônia. A Rodovia Ber
nardo Sayâo (Brasília-Belém), foi
percorrida em viaturas da própria
Rodobrás, entidade à qual cabe a
tnrefa de superintender a constru
ção daquela importante e mesmo
Wbulosa via de comunicação. Em
Goiás e Mato Grosso foram utili-
ttdas viaturas da Fundação Brasil
Central. Na Paraíba, além de se
empregar viaturas oferecidas pelos
gerentes municípios visitados, ou-
was, de aluguel, foram empregadas.
r-WLbe aqui externar os nossos
agradecimentos a todas as entida-
J^Jlue conosco colaboraram na

faâ.uTTíI,0 *ncfmlnhad0 ao Ministro «Ia
do mão. ' °r (io SXT- em dezembro

" Chefe do SUSA.

execução da nossa tarefa que re
sultou no atendimento de cerca de

180.000 pessoas em 128 localidades
distribuídas em 3 Territórios (Acre,

Rondônia e Rio Branco) e 9 Esta
dos (Amazonas, Pará, Mato Grosso.
Goiás, Minas Gerais. Sergipe.
Bahia, Paraíba e Rio de Janeiro).

À Força Aérea Brasileira, eviden
temente, queremos atribuir a maior
parcela da nossa gratidão, já que
a ela devemos a maior parcela de

colaboração no transporte das nos
sas Unidades através das mais va

riadas e difíceis rotas de nosso ex

tenso território. O C. O. M. T. A.

ÍBrig. Botelho, Cel. Eudo, Cap.
Ruy, pilotos, sargentos e pessoal
auxiliar), mesmo nos momentos

mais difíceis, sempre compreendeu
O nosso trabalho e com solicitude

atendeu os nossos pedidos de aviões.
Também a 1:' Zona Aérea, Belém,

(Brig. Serra, Cel. Camarão, pilotos,
sargentos e pessoal auxiliar) foi
solicitada a nos fornecer os seus

Catalinas para o atendimento do

Território Federal do Rio Branco

bem como as localidades amazo

nenses de Moura e Manicoré onde

atendemos, além da população au
tóctone, os funcionários e operários
da C.O.M.A.R.A. que constróem
























