
NOTAS DA REDACÇÃO

Syndrome de Weir -Mitchell na Lepra, é o trabalho que o Dr. Gil de
Castro Cerqueira, Dermatologista do Asylo Colonia Pirapitinguy,
apresentou it Sociedade Paulista de Leprologia e que nossa Revista
publica hoje na integra. E' um trabalho minucioso, muito bem
documentado, e vê-se que o seu A. procurou se cercar de todas as
provas clinicas para responsabilisar a lepra pelo Syndrome em ques-
tão.

O Hospital de Carrasco — Rosario — Argentina, é indiscutivel-
mente um centro medico onde o problema da Lepra vem sendo cui-
dadosamente estudado em suas multiplas questões.

Possuindo um grupo de jovens scientistas, que se dedicam com
alma e paixão ao estudo, é natural que elles produzam trabalhos de -
valor.

"Nuestra experiencia acerca del valor de algumas anilinas en el
tratamiento de la lepra, é a demonstração do que dizemos e que os Dr.
José M. M. Fernandes e Salomon Schujman apresentaram na recente
Reunido de Therapeutica, realisada nesta Capital.

O Dr. Ferreira da Rosa, medico do Hospital Colonia de Curu- paity,
Rio, estabelece com nossa Revista o inicio de sua preciosa col-
laboração com o trabalho: "Funcção do Dispensario na Luta Contra a
Lepra".

A pathologia da lepra é um vastissimo campo de estudo a ser
devastado, e poucos são os trabalhos a ella dedicados. A "super-
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infecção na lepra" é o assumpto que o Dr. Miguel Vespoli procurou
discutir em seu trabalho, apoiado em algumas observações feitas no-
Asylo Colonia Santo Angelo.

Resultados do tratamento anti-leprotico nos differentes periodos
de idade, é o titulo do trabalho de J. Rodriguez que apresentamos no
presente numero, e para o qual chamamos a attenção dos nossos
leitores, pelo interesse do mesmo.

Por motivo de força maior, deixa de ser publicado no presente-
numero, a descripção de Sanatorio Padre Bento, em continuação á
série de publicações, para diffusão da Organisação de nossos Hospi-
taes, o que será feito no proximo numero.


