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D epois que ingressei na Fundação Oswaldo Cruz, meu objeto de pesquisa foi,
por algum tempo, a história da instituição ou de objetos, processos e persona-
gens nela radicados. Tínhamos, eu e meus colegas, desde o princípio, descon-

fiança instintiva em relação à mitologia de seu fundador. Por ângulos diversos,
procuramos reexaminar a história de Manguinhos e de Oswaldo Cruz, reiterando
insistentemente a pressuposição de que a base do pedestal era uma falsa represen-
tação: a medicina científica brasileira não começara ali, como faziam crer os
memorialistas.

Essa ainda é uma característica saliente de histórias que se escrevem sobre o
personagem e a instituição. Antes deles, reinavam os preconceitos, as crenças errô-
neas da higiene dos miasmas. Com a criação de Manguinhos e a ascensão de Oswaldo
Cruz à chefia da Saúde Pública, tanto a medicina social como a clínica privada
ganharam fundamentos científicos. Para reforçar a impressão de que a história co-
meçou a ser escrita da estaca zero, em tábula rasa, raramente são mencionados
trabalhos experimentais, laboratórios e médicos no Brasil que tivessem deixado
uma marca, uma referência teórica de valor no período antecedente. Nem sequer o
conceito de “regeneração”, que teve largo curso na historiografia de Pereira Passos
e da remodelação urbana do Rio, subentendendo uma matéria preexistente, vingou
na mitologia do saneador da cidade.

De alguns anos para cá, pesquisadores que labutam nas instituições onde se
pratica a história das ciências e da saúde produziram trabalhos importantes sobre o
que se passou desde o início do século na medicina experimental e no terreno
sanitário. Mas poucos escavaram os estratos históricos subjacentes a Oswaldo Cruz
e sua instituição. Meu propósito é mostrar o rico caldo de experiências realizadas à
luz da ciência dos micróbios no último quarto do século XIX. A problemática da
medicina pasteuriana no Brasil tem de retroceder uma ou duas gerações, pelo me-
nos, nem que seja para se aquilatar o sentido verdadeiramente inovador das ações
de Oswaldo Cruz e seus coetâneos.

O segundo móbil do trabalho foi superar, na maior medida possível, uma limita-
ção que sempre me afligiu nos estudos que realizei sobre a evolução dos institutos
biomédicos. A bagagem de historiador me proporcionava ferramentas para penetrar
o casco institucional destes coletivos de pesquisa, os processos políticos, sociais e
econômicos que condicionaram ou sofreram os efeitos de sua atividade precípua,
até mesmo certos feixes de relações que mantinham os cientistas uns com os ou-
tros, com os subalternos e os “profanos”. Mas minha curiosidade resvalava pelo
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núcleo duro de seus objetos de trabalho, e minhas ferramentas conceituais só da-
vam acesso a limitados nexos orgânicos entre a matéria das pesquisas e a dinâmica
social mais abrangente.

Desde que ingressei neste domínio das ciências sociais, já ouvi dezenas de vezes
a exortação a que se supere a dicotomia entre história da ciência “internalista” e
“externalista”. E já li outras tantas vezes a peremptória negação da dualidade nas
numerosas correntes teóricas que disputam a supremacia no domínio da análise his-
tórica, sociológica, antropológica ou ainda filosófica das ciências. Mas uma coisa é
resolver a questão com argumentos gerais, mais ou menos abstratos, adquiridos nesse
mercado de teorias, outra é superar a contradição num estudo de caso concreto.

As ciências naturais são impiedosas com as idéias superadas. Os cientistas so-
ciais estão sempre a revolver o baú das velhas filosofias, das interpretações arcaicas
sobre as relações entre homem e natureza, das fabulações e poesias de outros
tempos, redescobrindo nelas, sob a pedra de toque do presente, inesperadas ilumi-
nações sobre o passado ou antevisões do que se julga verdadeiro hoje. Os profis-
sionais que se dedicam às ciências da natureza estão sempre a raspar novidades nos
periódicos mais recentes, no afã de solucionar os últimos problemas colocados pelo
paradigma em vigor. As certezas superadas, as teorias obsoletas, se não foram total-
mente apagadas, interessam apenas como objeto de desfrute erudito e diletante. É
verdade que esta regra vale mais para umas ciências do que para outras. Creio que
os antigos têm relevância maior na botânica, por exemplo, do que na genética. As
concepções arcaicas da física e da astronomia conservam uma nobreza que não têm
as de outras ciências naturais e, além de constituírem o território mais intensamente
lavrado por historiadores, ainda guardam ativa relação com o pensamento filosófico.

Segui uma regra metodológica aparentemente banal, mas que tem importantes
conseqüências para a pesquisa de fontes e a análise histórica das teorias superadas
em medicina ou nas chamadas ciências da vida. Trata-se de abandonar as dicotomias
êxito-fracasso, verdade-erro como critérios para a seleção de personagens e docu-
mentos que devem constituir o objeto de estudo. A regra consiste em estar atento a
quaisquer idéias, micróbios, laboratórios que tenham aflorado no período em que a
medicina pasteuriana se implantava no Brasil. Pede um esforço para se examinarem
essas invenções com os olhos de seus criadores, como apostas incertas que podiam
dar certo. É essencial abstrair o veredicto proferido mais tarde para acompanhar seu
devir e aquilatar a distância que percorreram, as implicações que tiveram para o
curso de ação e as idéias de outros atores, em outros domínios da vida social, assim
como a natureza e a abrangência das controvérsias que causaram durante seu tem-
po de vigência.

Quando enveredamos pelos materiais do século XIX, com o espírito assim de-
sarmado, afloram e avultam em nosso campo visual personagens e eventos que
tiveram ressonância considerável em seu tempo, não obstante figurem nas fontes
secundárias de passagem, num parágrafo ou numa simples nota de rodapé. Seguin-
do-se as trajetórias destas estrelas anãs, estrelas fugazes ou astros já apagados no
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atual firmamento das idéias e instituições científicas, verificamos que sua existência
foi essencial para a gênese das que ainda brilham.

Foi num parágrafo destes que passam despercebidos à sombra dos temas princi-
pais de um livro – no caso o de Odair Franco, História da febre amarela no Brasil
– que li pela primeira vez um comentário sobre Domingos Freire, inventor de uma
vacina e de uma bandeira simbolizando a doença que passou a vida a combater. A
centelha de curiosidade que o personagem acendeu em mim transformou-se no
projeto de desenterrar a história dos bacteriologistas que atuaram no Brasil, ou no
Rio de Janeiro, antes de Oswaldo Cruz.

O fato de estarem soterrados no vazadouro das ciências deixou-me mais à von-
tade para examinar suas idéias por dentro e para tentar traduzir, para mim e para os
leitores, sua arquitetura interna.

A investigação da história de nossos institutos de pesquisa e a leitura dos estu-
dos existentes sobre a evolução da saúde pública no Brasil tornaram claro, desde o
início, que a febre amarela era o fio condutor ideal para reencontrar as primeiras
camadas da prática e instituição da ciência dos micróbios entre nós. Apesar de
figurar no enredo das narrativas que tematizam o Império e a Primeira República,
em geral os autores que se dedicam à história das cidades, da economia, da política
ou mesmo da medicina no período se interessam pela doença só na medida em que
esta desencadeia ou condiciona os fenômenos que constituem o objeto precípuo de
suas análises. As exceções mais notáveis resumem-se ao livro já citado de Odair
Franco (1968), que fornece utilíssimo panorama histórico da febre amarela, à tese
ainda inédita de Rodolpho Telarolli Junior (1993), correlacionando-a à formação
dos serviços sanitários em São Paulo, na República, e aos estudos mais recentes de
Sidney Chalhoub, enfeixados em livro (1996), que renovam a compreensão da inci-
dência da higiene sobre a doença, e da doença sobre a vida social do Rio de
Janeiro, no auge do império escravocrata.

Iniciei minha pesquisa quando Sidney Chalhoub terminava a sua. Balizaram
meus primeiros passos trabalhos produzidos na Europa e nos Estados Unidos que
focalizavam, sobretudo, a competição pela descoberta do agente etiológico ou do
modo de transmissão da febre amarela entre 1880 e 1900. Ao examinar as comuni-
cações e os debates que a Academia Imperial (depois Nacional) de Medicina aco-
lheu no período, verifiquei  que a doença teve peso relativo considerável entre os
temas em pauta. Procurei identificar deslocamentos temáticos e conceituais associa-
dos à difusão da revolução pasteuriana, assim como sinais do impacto provocado
por trabalhos concernentes a germes e vacinas em geral. Procurei, ainda, verificar
de que maneira as disputas doutrinárias se entrelaçavam com a problemática do
saneamento do Rio de Janeiro. Essas indagações conduziram-me a manuscritos,
periódicos, livros e jornais em arquivos e bibliotecas do Rio de Janeiro e de Petrópolis,
e a fontes no exterior, que obtive graças à ajuda de amigos.

A força de atração da empiria e o tempo consumido nela foram muito grandes,
o que se deve a vícios de profissão, a idiossincrasias do autor e também à circuns-

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:4611



12

tância de haver encontrado aí um mundo de fatos que desconhecia. Nas obras de
Thomas Kuhn (1990, 1970) e Bruno Latour (1987, 1981) encontrei ferramentas
conceituais que se revelaram fecundas para o tratamento analítico do material de
pesquisa, apesar de defenderem estes autores concepções, sob muitos aspectos,
antagônicas.

As démarches iniciais resultaram na condensação de determinadas idéias. Em
fins do século passado, as controvérsias sobre a etiologia e profilaxia da febre
amarela opuseram médicos que defenderam teorias concomitantes ou sucessivas,
muitos deles oriundos da América Central e do Sul, outros de instituições européias
e norte-americanas. A competição foi intensa, e os laboratórios que andavam à caça
do micróbio e da vacina perseguiam, com o mesmo empenho, a ruína dos adversá-
rios. Controvérsias e competição estão dentro da moldura que guarnece a chamada
revolução pasteuriana. Constituem dimensão de seu devir tanto mais importante
quanto mais próximos estejamos de cenários periféricos para onde se difundia. Os
autores que escreveram sobre elas deixaram à sombra aspectos importantes de sua
arquitetura, referidas a estes cenários. Aí encontrei a possibilidade de produzir uma
contribuição original ao que já se conhece sobre a história da febre amarela.

Com a descoberta das vacinas contra o cólera das galinhas e o carbúnculo por
Pasteur, diz François Delaporte (1989, p. 77, 89, 79), a doutrina parasitária transfor-
ma-se em prática salvadora da humanidade, na percepção dos contemporâneos. Os
médicos têm consciência de viver uma revolução, consciência que logo alcança o
Novo Mundo, onde “rapidamente os estudos relacionados à febre amarela passam a
gravitar em torno do parasitismo”.

Transposta para este cenário, a ênfase nas vacinas serve para destacar, a um só
tempo, a motivação dos médicos sul-americanos – “cada um sonhava impor-se
como o Pasteur dos trópicos” – e a vulnerabilidade de seus trabalhos: “A esperança
de obter vírus atenuados explica a rapidez com que darão corpo ao germe amarílico”.

Será que o parasitismo predomina tão rápido e com tanta facilidade no Brasil,
México e Cuba, os principais sítios patológicos da febre amarela? Creio que não. No
âmbito da medicina e da sociedade brasileiras, pelo menos, a situação, por volta de
1880, era muito problemática. Os médicos que tentaram implementar o programa
da nova ciência – observar o germe, descrever suas propriedades e ações patogênicas
e atenuar sua virulência para obter uma vacina contra a doença – tiveram de lutar
em duas frentes, ao mesmo tempo. De um lado, para obter o reconhecimento das
instituições biomédicas hegemônicas no plano internacional; de outro, para con-
quistar lugar e legitimidade para este programa no cenário interno, ainda dominado
por um ou mais paradigmas que conferiam grande força de inércia às instituições,
mentalidades e práticas sociais de médicos e leigos.

Os autores que examinei não aludem à contrapartida interna das controvérsias
internacionais e pouco falam das relações entre o novo e o velho presentes tanto
no contexto como nos conteúdos das investigações bacteriológicas sobre a febre
amarela.
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Estabeleci como hipótese a ser verificada que a ciência dos micróbios conver-
teu-se no pólo mais dinâmico da medicina brasileira, em larga medida por obra dos
postulantes de teorias etiológicas que acabaram sendo desqualificadas nos fóruns
médicos internacionais. Isso implica retificar o juízo negativo que os autores fazem
dos trabalhos realizados pelos primeiros bacteriologistas sul-americanos, endossan-
do, uns mais, outros menos, representações subjacentes às controvérsias daquela
época: aqui só existiam investigadores entusiastas mas mal preparados, ignorantes
das técnicas da microbiologia; lá, no Primeiro Mundo, só sábios que dominavam
magistralmente a teoria e a prática científicas modernas.

O artigo de Margaret Warner (1985) forneceu-me elementos valiosos para a aná-
lise que tinha em vista. De acordo com esta historiadora, as descobertas eram julgadas
segundo dois conjuntos interligados de critérios que provinham de duas tradições
diferentes: a bacteriologia e a epidemiologia.

Haveria consenso entre os postulantes das teorias em disputa quanto ao fato de
que, para ser aceito, o germe tinha de satisfazer as rigorosas regras de verificação
formuladas por Robert Koch: “O que se desafiava, em cada caso, era o desempenho
do descobridor no que tange aos preceitos metodológicos que todos subscreviam e
a conseqüente validade da prova de que aquele germe, em particular, era o germe
da febre amarela”.

Por outro lado, era preciso explicar os fatos oriundos dos estudos epidemiológicos
e da observação clínica: “Este era provavelmente o fator mais importante para con-
vencer os médicos sem um background em bacteriologia da relevância de um
germe particular para a febre amarela” (p. 361-2).

Warner indica a existência de dois círculos. No interior do primeiro, que circuns-
creve o campo da bacteriologia, confrontam-se – para usar uma imagem de Bruno
Latour – laboratórios e contralaboratórios que disputam teorias rivais acerca do
germe e que não apenas endossam e fortalecem os postulados de Koch, como
também estão mais ou menos providos dos meios para implementá-los. Na lingua-
gem kuhniana, habitam este círculo os convertidos ao paradigma pasteuriano que
se dedicam à resolução dos enigmas propostos por ele, em conformidade com
regras que também derivam deste paradigma. No círculo mais amplo, encontram-se
os clínicos e higienistas que não têm familiaridade com a bacteriologia e que preci-
sam ser persuadidos. A disputa, aqui, concerne à compatibilidade das soluções
propostas para o enigma com os corpos empírico-conceituais já constituídos.

Para Warner, a relação entre os dois círculos é de coexistência pacífica ou mes-
mo continuidade não traumática entre a ciência experimental de laboratório e uma
experiência construída segundo a lógica mais antiga da história natural. Para mim,
subentende tensões e descontinuidades que indicam caminhos fecundos de pesqui-
sa quer no plano teórico, quer no plano dos interesses e estratégias dos atores
envolvidos nas disputas do período.

Ao mesmo tempo em que depreendia estas questões das fontes secundárias, nos
textos médicos do século passado pude discernir três percepções da febre amarela.
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Uma é a do higienista, cuja prática tem a ver com a prevenção ou o combate da
doença enquanto fenômeno coletivo, e cuja reflexão está voltada para as causas,
cósmicas e sócio-históricas, das epidemias e os obstáculos que impedem a
neutralização dessas causas. A segunda é a percepção do clínico, cuja prática se
relaciona à cura dos doentes. Este estrutura o conhecimento da febre amarela se-
gundo um modelo que correlaciona descrição dos sintomas, interpretação dos pro-
cessos fisiológicos e identificação de lesões orgânicas subjacentes a eles. Os poucos
hospitais gerais e de isolamento do Rio de Janeiro e as casas de saúde particulares
que se multiplicam no período são os teatros da experimentação terapêutica asso-
ciada a esta vertente. A terceira é a dos médicos que, no laboratório, reestruturam e
reinterpretam a doença à luz da teoria de Pasteur: causa microbiana, especificidade
etiológica, eventual imunização. Sua prática transcorre nos poucos laboratórios exis-
tentes na cidade, o que não exclui a intervenção nos espaços da clínica e da higiene.

O clínico e o higienista não definem categorias sociais estanques. São papéis
encarnados, muitas vezes, pelas mesmas pessoas. Embora os médicos desempe-
nhem ambos os papéis em fóruns como a Academia, eles remetem a lugares e
práticas específicas: os hospitais de isolamento ou beneficentes e a clínica privada,
de um lado; os aparelhos institucionais da higiene, de outro. Além disso, embora
apresentem superposições temáticas e conceituais, os estudos clínicos da entidade
nosológica febre amarela e os estudos médico-sociais das epidemias constituem
corpus documentais diferentes: pelas tradições e disciplinas que mobilizam, pelos
conceitos e métodos de que se valem.

Independentemente das relações de oposição ou afinidade existentes entre as
três percepções, cada uma remete a controvérsias que lhes são específicas. No
começo dos anos 1880, por exemplo, os acadêmicos encaravam com desconfiança,
ceticismo ou aberta hostilidade a doutrina parasitária, mas divergiam bastante entre
si com relação ao diagnóstico diferencial das várias pirexias, à terapêutica, à
prevalência de uma ou outra causa na determinação das epidemias, etc.

Os documentos expressam momentos particulares da interação dos atores que
povoam o campo médico. Suas posições só adquirem sentido se nos reportarmos
aos momentos particulares do devir da medicina, em geral, e da ciência dos micró-
bios, em particular, que não constituíam, nem aqui nem nas formações sociais mais
avançadas, “pacotes” acabados de postulações evidentes. A entronização do pas-
teurianismo no Brasil não foi uma assimilação passiva de idéias oriundas dos países
que detinham a hegemonia econômica e cultural. Para obter a aceitação dos clíni-
cos e higienistas, isto é, para persuadi-los a modificar suas formas de pensar e agir,
tal doutrina precisou exibir evidências de sua eficácia perante os desafios trazidos
pelas doenças que grassavam aqui, em especial a febre amarela. Mas ela foi uma
incógnita aberta à investigação durante todo o período examinado. Entre o momen-
to em que a medicina pasteuriana foi acolhida como dogma ameaçador, com muitas
certezas e poucos sucessos, e o momento em que foi abraçada por todo o campo
médico, como o seu núcleo inquestionável de certezas, decorreu um processo cujo
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fermento principal foram os esforços dos médicos que se lançaram à caça do micró-
bio da febre amarela, defendendo teorias e sustentando polêmicas de grande reper-
cussão dentro e fora do País.

Na década de 1890, sim, era já um princípio tacitamente aceito por quase todos
os integrantes do campo médico que a principal peste nacional era causada por um
germe. Contudo, permanecia um ente indeterminado, cujas propriedades eram de-
rivadas, por analogia, dos microrganismos causadores de outras doenças, como o
cólera, a malária, a febre tifóide, a difteria, etc. Nesse contexto, adquiriram novos
conteúdos antigas questões polêmicas, como a imunidade dos nativos, a natureza
contagiosa ou não da febre amarela, seu caráter litorâneo, etc. Por outro lado, o
consenso que existia quanto ao repertório de ações para sanear as cidades deu
lugar a controvérsias inéditas com relação à identificação dos elos mais frágeis a
romper na cadeia da insalubridade, pondo em questão, de um lado, as supostas
propriedades do germe, e, de outro, os múltiplos interesses dos atores envolvidos
no saneamento.

As fontes secundárias haviam-me conduzido à hipótese de que os pioneiros da
bacteriologia lutaram em duas frentes simultâneas. As fontes primárias mostraram-
me um terceiro cenário relevante. Lá fora os debates transcorriam em fóruns consi-
derados legítimos, pelo menos na perspectiva dos médicos daqui. No Rio de Janei-
ro, extravasavam as instituições médicas e transcorriam na imprensa diária, perante
atores “profanos” que intervinham ativa ou passivamente no desenrolar e no pró-
prio desfecho das controvérsias científicas.

Depois de chegar a estes resultados, pus-me a rastrear dois bacteriologistas que
desfrutaram de grande notoriedade na época: Domingos José Freire e João Batista
de Lacerda. Eles conduziram-me a um mundo inesperado de personagens que tive-
ram atuação marcante no enfrentamento teórico e prático da febre amarela e de
outros flagelos que mantinham sob constante terror as populações dos núcleos
urbanos do Sudeste do País. A latitude e a dinâmica do campo médico brasileiro no
último quarto do século passado é surpreendente. Ficarei muito feliz se conseguir
transmitir este sentimento aos leitores.

Encerro-o com a consciência aflita por não haver conseguido dar cabo de aspec-
tos relevantes do problema, cuja ausência soa gritante a meus ouvidos. Não tratei
de Gama Lobo, o primeiro a se debruçar sobre os animálculos que pululavam nos
pântanos. Não tive tempo de elaborar as biografias de personagens que julgo
paradigmáticos da clínica e da higiene: João Vicente Torres Homem e José Pereira
Rego, barão do Lavradio. Não pude correlacionar os esforços realizados por Freire
para disseminar a vacina contra a febre amarela com iniciativas concomitantes vi-
sando difundir e tornar obrigatória a antivariólica. Não abordei com a profundidade
desejada o impacto das epidemias nas cidades do interior sobre o conceito de que
a febre amarela era doença específica às regiões litorâneas intertropicais, conceito
endossado por higienistas, clínicos e bacteriologistas. Não é à toa que buscavam
com tanta insistência o seu agente químico ou biológico nos porões dos navios, e
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que comparavam a eles as habitações insalubres das cidades de porto de mar.
Tampouco explorei como queria as faces da controvérsia que paralisou a década de
1890: era o “tifo americano” um mal enraizado em nosso meio ou uma peste conti-
nuamente importada, uma doença que se tinha de arrancar pela raiz ou que só
admitia paliativos e atenuantes?

Entretanto, mesmo com estas lacunas e outros defeitos que não ouso confessar,
creio que o trabalho contém informações novas que enriquecerão a história das
ciências da vida e da saúde pública no Brasil.

Antes de examinarmos teorias e personagens que caducaram, convém relembrar
algumas das noções em vigor sobre a febre amarela. Segundo um compêndio re-
cente, é causada por um arbovírus, membro protótipo do gênero Flavivirus (Veronesi,
1991, p. 174-82). No homem, manifesta-se abruptamente, após período de incuba-
ção, variando de três a seis dias. A doença apresenta várias manifestações clínicas,
tais como: febre alta, cefaléia, dores musculares (mialgia), prostração, calafrios,
todos os sinais, enfim, de um quadro infeccioso agudo que logo compromete o
aparelho digestivo com náuseas, vômitos e, às vezes, diarréias. Após dois ou três
dias, se a doença não regrediu, os vômitos e dejeções tornam-se sanguinolentos, a
coloração amarela da pele e das mucosas (icterícia) acentua-se, a dor abdominal,
também; as hemorragias brotam das fossas nasais, das gengivas ou na pele, sob a
forma de manchas equimóticas. A diminuição da secreção urinária desencadeia a
fase toxêmica, que evolui até o coma e a morte. Os compêndios relacionam várias
formas clínicas, desde a frustra, com rápida evolução para a cura, até a ictero-
hemorrágico-renal, de pior prognóstico, com elevada mortalidade mesmo sob tera-
pia intensiva. Os sintomas clínicos são resultado da replicação do vírus no organis-
mo que, após ser inoculado por mosquito do gênero Aedes ou Haemagogus, multi-
plica-se silenciosamente nos gânglios linfáticos, atacando em seguida o fígado, os
rins, o coração, o sistema nervoso central, o pâncreas, o baço... nenhum órgão
escapa nos casos fatais.

A transmissão pelo mosquito Aedes aegypti remonta a Carlos Juan Finlay (1881)
e às provas experimentais obtidas em Cuba pela comissão médica chefiada por
Walter Reed (1901). A etiologia viral só foi estabelecida em 1927, por três investiga-
dores da Fundação Rockefeller – Adrian Stockes, Johannes A. Bauer e N. Paul
Hudson – que conseguiram infectar macacos Rhesus (gênero Macaca), na África
Ocidental francesa. Rápida sucessão de trabalhos realizados por virologistas daque-
la instituição culminaram numa vacina eficaz, feita com vírus cultivado em embrião
de galinha. Em março de 1937, a Rockefeller começou a fabricá-la num laboratório
instalado no campus do Instituto Oswaldo Cruz. Em junho, no município de Varginha,
sul de Minas Gerais, teve início a primeira campanha de imunização em massa, que
logo se estendeu a outros estados do Brasil.

Quando foram desencadeadas as campanhas contra o vetor da febre amarela, no
começo do século, supuseram os partidários da teoria de Finlay – Oswaldo Cruz
inclusive – que tinham de combater um inseto cujo hábitat coincidia com as frontei-
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ras geográficas já definidas no tempo em que a doença era atribuída aos miasmas:
seria ela específica dos centros urbanos das planícies litorâneas de zonas quentes e
úmidas. Em 1931-1932, um surto epidêmico no Vale do Canaã, no Espírito Santo,
região onde inexistia o Aedes aegypti, levou médicos brasileiros e norte-americanos
a reconhecerem a existência da forma silvestre. O mapa epidemiológico que se
começou a redesenhar fez, inclusive, supor que a febre amarela silvestre era a
modalidade mais comum, e a urbana, apenas uma manifestação anormal, que ten-
deria a se extinguir quando se exaurisse a massa de indivíduos não-imunes. Apesar
de se considerar em fins dos anos 1950 praticamente erradicada a forma urbana das
Américas, a doença continuou sendo uma ameaça, sobretudo nas regiões onde há
ocupação desordenada e predatória de reservas florestais. Hoje atribui-se a ela dois
padrões epidemiológicos distintos. No primeiro, transmite-se de uma pessoa a outra
pela mediação do Aedes aegypti, mosquito de hábitos antropofílicos que prolifera
em coleções de água domiciliares e peridomiciliares. No segundo, mosquitos do
gênero Haemagogus e algumas outras espécies do gênero Aedes efetuam a trans-
missão ao homem e a animais sensíveis: várias espécies de macaco, gambá, porco-
espinho, morcego, roedores... Outras vias de reprodução do ciclo silvestre estão
sendo examinadas. Vincent Deubel, do Instituto Pasteur de Paris, que busca uma
vacina contra o dengue e a febre amarela, usou recentemente em Dakar artimanha
similar àquela empregada por Oswaldo Cruz para arrebanhar ratos pestosos no Rio:
“Nós queríamos verificar se a pulga era um vetor da febre amarela. Nenhum inseto
à vista? Não seja por isso. Anunciei que compraria por dez francos cada pulga
capturada (...). No dia seguinte, começaram a criá-la” (Sciences et Avenir,  n. 577,
mar. 1995, p. 69).

Antes de expor os resultados de minha pesquisa, quero agradecer a algumas das
pessoas que me ajudaram a realizá-la. Andrea Nunes Pereira, parceira em outros
trabalhos, garimpou materiais em bibliotecas norte-americanas. Jacqueline Hermann
ajudou-me a coligir os primeiros materiais na Academia de Medicina. Christina He-
lena da Motta Barboza, talentosa pesquisadora do Museu de Astronomia, sacrificou
tempo de sua própria tese para varrer jornais na Biblioteca Nacional durante seu
exílio na Fundação Oswaldo Cruz. Erika Gemino Mendes contribuiu no trecho final
da pesquisa. Tenho dívida de gratidão impagável para com Ivanita Raquel Barbosa
Velloso, bolsista, depois amiga, sempre generosa e eficiente. Sou muito grato a
Flavio Edler, que me forneceu importantes sugestões e matérias-primas, e a Marcos
Cueto, do Instituto de Estudios Peruanos, que também leu parte do trabalho e a
quem devo ótimas indicações de leitura. Francisco e Madalena, da Biblioteca da
Academia Nacional de Medicina, Jarmila, Ciro e Elias, da Biblioteca da Fiocruz, o
povo simpático do Departamento de Documentação da Casa de Oswaldo Cruz,
foram muitíssimo atenciosos. Não posso deixar de agradecer, também, ao então
diretor da Casa de Oswaldo Cruz, Paulo Gadelha, por haver consentido em que eu
me dedicasse inteiramente à pesquisa, e ao professor Ciro Flamarion Cardoso, meu
orientador, pelos toques necessários para que ela não descarrilasse.
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