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A SSIST A N C E SA N IT A IR E A U X IN D IG E N E S
(13-IX -1948)

SOMMAIRE — Assistance sanitaire aux indigenes. — Cours d’infirmiers fo u r les missionnaires auxiliaires. — Gratifica
tions annuelles. — Construction de leproseries.

PORTARIA N.° 12 554

Considerando que as circunstancias climatericas proprias
das regioes tropicais, dificultando a utiliza^ao da mao-de-obra
europeia em trabalhos de campo, fazem do indigena o prin
cipal elemento de valoriza^ao de tais territories;
Considerando que por esta razao, e em especial pelas de
caracter humanitario e civilizador, ha necessidade de providenciar no sentido da melhoria das condi^oes de existencia e
desenvolvimento do indigena, favorecendo a natalidade e diminuindo a mortalidade, principalmente infantil, que pelos
maus habitos das populates e, em especial, por causa da ma
alimentafao, atinge com frequencia percentages elevadas;
Considerando que se torna necessario iniciar imediatamente
uma campanha em grande escala no sentido de melhorar as
condigoes de assistencia sanitaria ao indigena, campanha essa
baseada na adop^ao de medidas de resultados imediatos, ao
mesmo tempo que se continua com a efectiva^ao de outras
em curso, de resultados mais ou menos morosos, como seja a
construfao de hospitais e postos sanitarios;
Considerando que entre aquelas medidas podem figurar:
a obrigatoriedade do preenchimento de todas as vagas de me
dicos e enfermeiros; a intensifica^ao da preparagao local de
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enfermeiros indigenas e principalmente de parteiras, de modo
a poderem-se ir aumentando gradualmente os quadros com
elementos da ultima especie, e assim prestar-se a necessaria
assistencia as gravidas e aos recem-nascidos no seu primeiro
ano, diminuindo a enorme mortalidade que se vem verificando
em tal periodo da vida humana; a obrigatoriedade da permanencia, durante certo tempo, nos principais hospitais dos me
dicos e enfermeiros chegados pela primeira vez as coldnias;
o aproveitamento da estadia na metropole dos medicos e enfer
meiros durante as su'as licen^as para melhorar a sua prepara^ao;
a ida anual de equipas de medicos especialistas as colonias,
a fim de ali organizarem cursos, a frequentar pelos medicos
prestando servigos nelas; o aproveitamento de elementos auxiliares mrssionanos que presentemente estao frequentando os
cursos de enfermagem organizados este ano nas colonias e aqueles que se poderao igualmente organizar aqui na metropole;
o aproveitamento de certo pessoal dos servifos administrativos
que no interior se encontra em condifoes de isolamento, para
lhes serem ministrados conhecimentos identicos aos que
recebem os auxiliares das missoes; a dota^ao de todas as delegacias de saude e postos sanitarios com meios de transporte
que permitam a medicos e enfermeiros deslocar-se com facilidade; a dotafao dessas mesmas delegates e postos sanitarios
com os medicamentos necessarios; a distribuifao permanente
de medicamentos, principalmente quinino, as missoes e postos
administrativos, a fim de eles os darem a quern deles necessite:
Manda o Governo da Republica Portuguesa, pe'lo Ministro
das Colonias:
a)
Que os governadores das diversas colonias proponham
desde ja os refor^os das dotafoes para medicamentos e meios
de transporte que figuram nos orfamentos em vigor com o que
julguem necessario e que esteja dentro das possibilidades
derivadas dos excesses de cobran^a previstos para este ano;
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que incluam nos do proximo ano dota^oes superiores as habituais, consignadas especialmente a tais despesas, na medida
que as provisoes or^amentais o permittam; que providenciem
no sentido de se fazer desde ja, e de se manter com caracter
permanente, uma larga distribuifao de alimentos apropriados
as criangas durante os primeiros meses de vida, atraves dos
postos sanitarios, dos administrativos e das missoes;
b)
Que organizem urn servigo especial para a vacina con
tra a variola e o tifo do maior numero de iridfgenas, principalmente nas zonas piscatorias de Angola, como recomenda o
actual inspector de saude em servifo nesta colonia;
c j Que procedam de igua'l forma no referente ao tratamento antivenereo, adoptando-se os processes modernos actualmente em uso;
d)
Que se providencie no sentido de todos os plantadores
e industriais que tenbam servi^ais contratados manterem a
assistencia a que o Codigo do Trabalho Indigena os obriga;
fazerem as vacinas convenientes, a desparasitagao e o fornecimento as criangas filhos dos seus servi^ais de alimenta^ao apropriada;
e J Que os inspectores administrativos e os delegados do
curador dos indigenas insistam na adop^ao e fiscaliza^ao das
medidas atras previstas e ainda na fiscaliza^ao do regime de
trabalho;
f ) Que os inspectores dos circulos de saude inspeccionem
de facto os seus servifos;
g ) Que o inspector de saude, em cada colonia visitada,
convoque reunioes do conselho de saude e higiene a fim de
se discutirem os problemas mais importantes dos servifos de
saude e, em especial: as ideias sugeridas sobre a concentragao
dos medicos nas localidades mais populosas, com prejufzo das
do interior; a vacina^ao em larga escala, por meio de brigadas
ambulantes; a construfao de leprosarias na modalidade de pe877

quenos ou grancles nuc'leos; o funcionamento do curso de
enfermagem para os catequistas, na modalidade actual de
dispersao pelas delegacias de saude ou apenas em tres ou quatro
grandes nucleos, como se esta fazendo em Mozambique;
h ) Que os governadores tenham um especial cuidado em
ter permanentemente preenchidos todos os lugares de medicos
e enfermeiros que estejam orzamentados;
i) Que se intensifique o funcionamento dos sursos normais
e elementares de enfermagem e de prepara^ao de enfermeiros
indigenas, dedicando-se especial cuidado ao de parteiras; e que
neles se ministre mstru^ao de condu£ao de vefculos mecamcos
aos enfermeiros;
j ) Que o pessoal medico e de enfermagem seja obrigado,
quando pela primeira vez chegue a uma colonia, a fazer estagios de aperfeizoamento nos seus principais hospitais, a fim
de tomar contacto com as predominantes nosologias e com
algumas especialidades, de preferencia a cirurgia, antes de
serem destacados para as delegacias;
k ) Que nos orzamentos coloniais de Angola, Mozambi
que e India se inscrevam sempre verbas para custear a ida das
equipas de especialistas metropolitanos;
l ) Que os cursos de enfermagem para os auxiliares mis
sionaries que presentemente estao em funcionamento em
Angola, Mozambique e Guine se montem igualmente em
Timor e S. Tome e que todos eles passem a ter o caracter permanente, de modo a que os elementos que os frequentarem
uma vez a! voltem periodicamente. Nos orzamentos coloniais
deverao figurar as verbas necessarias para o seu funcionamento;
m ) Que a Direczao-Geral do Ensino entre em negociaZ o e s com os chefes das corporazoes missionarias para que no
principio do proximo ano se iniciem aqui cursos destinados
a completarem os conhecimentos, principalmente de enferma878

gem, que os missionaries e seus auxiliares tenham adquirido
nas suas casas de forma^ao;
n J Que os governadores fixem gratifica^oes anuais aos
auxiliares dos missionaries proporcionalmente aos servi^os que
eles prestem aos servi^os de saude, obras publicas e agricolas;
o j Que em Angola, Mozambique, Guine e Timor se
organizem cursos permanentes no genero dos da almea m )
para serem frequentados por turnos por todos os chefes de
postos administrativos que nao tenham enfermeiro;
f ) Que os servi^os de saude satisfa^am as requisizoes de
medicamentos e alimentos para crianzas que lhes forem feitas
pdas missoes e postos administrativos;
q ) Que nos proximos orzamentos de Angola e Mozam
bique se incluam as verbas necessarias para se dotarem, pelo
menos, todas as delegazoes sanitarias com meios mecanicos
de transporte, se se nao puder fazer outro tanto para os postos
sanitarios;
r ) Que em Angola e Mozambique se proceda ao estudo
da preferencia a dar aos dois sistemas preconizados para a construzao de leprosarias: dispersao por pequenos nucleos ou concentrazao em grandes aglomerados;
s ) Que a Repartizao de Saude do Ministerio das Colonias
proponha as condizoes e os nomes dos medicos que devem
ir contratados no proximo ano fazer uma estadia de meses
a Angola e Mozambique, a fim de organizarem os cursos
previstos nesta portaria;
t ) Que os medicos e enfermeiros dos quadros de saude
que vem a metrbpole de licenza graciosa, logo que esta situaZao termine, fiquem aqui demorados a fim de fazerem um
estagio de aperfeizoamento de tres meses nos principals centros
cirurgicos do Pais. Aqueles que obten’ham boas mformazoes
dos servizos frequentados na metropole ser-lhes-a concedida
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a regalia de coloca^ao a chegada a colonia nas melhores delegacias.
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Ministerio das Colonias, 13 de Setembro de 1948. —
O Ministro das Colonias, T e o filo D u a r te .
DIARIO DO GOVERNO, 1948, l.a Serie, n.° 214,
p. 973-974.
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