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A s pesquisas de Freire sobre a febre amarela tiveram início entre dezembro de
1879 e janeiro de 1880. Era o começo da “estação calmosa” e de mais uma
epidemia na cidade do Rio de Janeiro. Depois de dois anos de relativo

arrefecimento, a doença ia colher 1.608 vítimas naquele pacato porto dos trópicos
(ver Quadro VIII, p. 291). Em setembro de 1880, inaugurando extensa série de
trabalhos sobre a febre amarela, publicaria Recueil des travaux chimiques suivie des
recherches sur la cause, la nature et la traitement de la fièvre jaune.1

Nesse intervalo, foi protagonista de uma controvérsia que se desenrolou, por
meses a fio, nas páginas do Jornal do Commercio e da Gazeta de Notícias. O cate-
drático de química da Faculdade de Medicina travou com médicos e leigos acalora-
das discussões sobre a causa e o tratamento da febre amarela, e sobre a maneira de
se praticar a ciência experimental. A vacina não estava em questão. A atenuação da
virulência do micróbio e seu uso para prevenir a febre amarela pela imunização de
uma população só entrou em pauta em 1883. Os pivôs do debate eram, por en-
quanto, as possíveis relações de causa e efeito entre micróbios e doença, e a desco-
berta de um medicamento capaz de curar os indivíduos por ela acometidos: as
injeções hipodérmicas (subcutâneas) de salicilato de sódio.

Freire defrontou-se com adversários e objeções de variados matizes. Os convic-
tos de que a enfermidade era decorrência da ação de miasmas, de um envenena-
mento químico ou de um fermento inanimado. Os que julgavam perda de tempo
investigar seus “segredos íntimos”. Outros médicos viam na teoria dos germes uma
diretriz fecunda de investigação, mas condenavam Freire por razões éticas: afirmar

Domingos Freire
e o tratamento da

febre amarela

Je crois que la science determine en ce moment la plus grande des révolutions
intellectuelles que l’humanité ait encore vue. Elle nos enseigne qu’il faut en appeler en
dernier ressort à l’observation, à l’expérience et non à l’autorité; elle nous apprend à

connaître ce que vaut l’évidence... (T. H. Huxley, 1892, p. 60-1)
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em público, como certezas, dados de observação que constituíam hipóteses a se-
rem sancionadas intramuros por especialistas. Fervilhavam no período terapêuticos
supostamente eficazes contra a febre amarela, nos campos da alopatia e da
homeopatia. Teve, então, como adversários boa parte dos clínicos, a cujos procedi-
mentos empíricos opôs seu tratamento “científico”, assim como um bando de inven-
tores de remédios que se julgavam, também, capazes de curar melhor os doentes.2

Na controvérsia imiscuíram-se os leigos, através de cartas, matérias pagas e pela
voz de cronistas que mantinham seções regulares nos jornais. Um destes tornou-se
o mais temível adversário de Freire. Com o pseudônimo de “Felipe”, assinava no
Jornal do Commercio as “Cartas de um caipira”, escritas a um hipotético “reverendo
mano Chico”.3 Com muito humor e finíssimas ironias, o Caipira, que já vinha fusti-
gando os médicos da Junta de Higiene, intrometeu-se no duelo que o douto profes-
sor da Faculdade de Medicina travava com seus pares, enredando-o numa contro-
vérsia “profana” extremamente desmoralizante.

O antepassado da aspirina

Antes de enveredarmos por ela, examinemos a inovação proposta para o trata-
mento da febre amarela. Ou as inovações, já que reúnem a substância para comba-
ter a doença e o instrumento para introduzi-la no doente, a seringa de Pravaz, que
Jacques Léonard inclui no conjunto de inovações notáveis que resultaram da cola-
boração entre clínica, química e fisiologia no século XIX. Com ela, os médicos
aprenderam a dosar as substâncias que a química extraía, sintetizava e purificava, e
que a fisiologia investigava sob o ponto de vista da ação e eficácia no organismo.4

O ácido salicílico, um pó branco, cristalino, inodoro e sem gosto que a indústria
química européia já fabricava às toneladas, era considerado o mais importante anti-
séptico, antizimótico e antipirético jamais descoberto. A Scientific American de
maio de 1880, por exemplo, informava que haviam sido tão bem-sucedidas as expe-
riências feitas pelos mais eminentes médicos e cirurgiões da época com o ácido e
seu sal sódico que já eram “universalmente reconhecidos como valiosas aquisições
para a medicina”.

Ainda hoje, a venerável droga e seus derivados são objeto de estudo nos labora-
tórios médicos. O salicilato mais usado, atualmente, é o ácido acetilsalicílico, mais
conhecido pelo primeiro nome comercial, “aspirina”. Em doses pequenas, previne
doenças cardíacas e tromboses cerebrais. Em doses maiores, reduz a dor e a febre,
assim como a tumefação das juntas na febre reumática, gota e artrite reumatóide.
Pode dissolver calos nos dedos dos pés e matar bactérias in vitro. Inibe a coagula-
ção do sangue. Nos rins, provoca perda de ácido úrico e retenção de fluidos. Biolo-
gistas celulares usam aspirina e salicilatos para inibir o transporte de íons através de
membranas celulares, de modo a interferir na ativação de células sanguíneas bran-
cas e bloquear certas reações bioquímicas. Os biologistas moleculares servem-se
deles para ativar genes nos cromossomos da mosca das frutas. Até os botânicos os
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utilizam para induzir o florescimento de plantas. A título de curiosidade, foi eleita a
quarta melhor invenção dos últimos cem anos, depois da televisão, do telefone e do
automóvel, em pesquisa realizada pela Newsweek (Folha de S. Paulo, 28/2/1999, p. 7).

Só na década de 1970 formulou-se uma hipótese para explicar os mecanismos
subjacentes a alguns destes efeitos: a aspirina e outras drogas derivadas do ácido
salicílico bloqueiam a síntese de prostaglandinas, hormônios celulares envolvidos
na dor e na inflamação. Mais recentemente, verificou-se que seu poder antiinflamatório
deriva, também, da capacidade de neutralizar interações através de membranas
celulares.

A descoberta das propriedades medicinais da substância é atribuída a um sacer-
dote inglês do condado de Oxfordshire. Em 1763, o reverendo Edmund Stone co-
municou ao presidente da Royal Society que a casca do salgueiro (Salix alba) era
um adstringente eficaz para aliviar as dores e curar sezões e calafrios. Stone surpre-
endeu-se com o amargor daquela casca, que já era um remédio popular, e compa-
rou-o ao da Chinchona, planta peruana usada contra febres intermitentes. Ao reco-
mendar seu uso, baseou-se em observações clínicas e num princípio antiqüíssimo
que ainda era um dos pilares do saber médico-farmacêutico ocidental. Segundo a
chamada “doutrina das assinaturas”, a natureza previdente dispunha os remédios das
doenças não longe dos lugares onde se achavam as suas causas. Os salgueiros, como
as doenças febris, abundavam em condados úmidos e pantanosos. Esse princípio de
atração ou afinidade, que está no cerne do pensamento mágico e que foi abraçado
por muitas escolas filosóficas, fundamentava outra suposição: certas drogas tinham
características análogas aos males que aliviavam. Os ingredientes vermelhos, por exem-
plo, serviam para o coração, os amarelos, para as desordens do fígado e da bile.
Correlação similar era estabelecida no imaginário popular entre as doenças e seus
agentes. Em livro escrito por uma parisiense que emigrou para o Rio de Janeiro, às
vésperas da epidemia de febre amarela de 1849-1850, lê-se, por exemplo, que “os
brasileiros jamais comem uma laranja que acabam de colher na árvore; acham que
assim ela dá a febre; é preciso deixá-la esfriar, dizem, para que fiquem boas”.5

Meio século depois, quando as experiências com drogas já eram feitas nos mar-
cos da revolução detonada por Lavoisier, franceses e alemães disputavam a priori-
dade na descoberta do princípio ativo da casca do salgueiro. Em 1828, no Instituto
Farmacológico de Munique, Johann A. Buchner isolou a salicina. No ano seguinte,
H. Leroux aprimorou a extração e, em 1833, um farmacêutico de Darmstadt, Heinrich
Emanuel Merck, conseguiu produzir um preparado puro que custava a metade do
preço dos extratos de salgueiro vendidos nas boticas. O composto foi batizado de
ácido salicílico pelo italiano Raffaele Piria (1838), que passou a produzi-lo em Paris.

Na química do século XIX, os franceses sobressaíam no estudo dos produtos
naturais e logo verificaram que outras plantas eram fontes naturais de salicilatos.
Mas na vanguarda da tecnologia de sínteses químico-farmacêuticas estavam os ale-
mães. Tendo de concorrer com as indústrias de corantes da França e da Inglaterra,
que abasteciam o setor têxtil com pigmentos importados das colônias, inventaram
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corantes de anilina, bem mais baratos, que constituíram a base de indústrias de
grande porte como a I. G. Farben. Na década de 1860 eram ainda pouco conheci-
dos os corantes alemães. Duas décadas depois, supriam mais de 80% da demanda
mundial. A química sintética deles tornara-se imbatível.

Na Universidade de Marburgo, Hermann Kolbe conseguiu sintetizar em 1860 o
ácido salicílico e seu sal de sódio a partir do fenol, dióxido de carbono e sódio. Um
de seus alunos, Friedrich von Hayden, fundou em Dresden, em 1874, a primeira
fábrica de salicilatos sintéticos. A aspirina, o mais difundido hoje, apareceria em
1899, por obra de Felix Hofmann, químico especializado em anilinas da divisão
Bayer da I. G. Farben. Com ela, os cartéis alemães adquiriram supremacia no mer-
cado das drogas destinadas a combater a dor e a febre.

O uso do ácido salicílico e do salicilato de sódio generalizou-se a partir de
meados dos anos 1870, justamente quando Freire visitava os laboratórios onde
ocorria o boom das sínteses químicas. Podemos atribuí-lo, pelo lado da oferta, ao
barateamento com a produção em escala industrial, e, pelo lado da procura, às
transformações conceituais no modo de entender a patogenia das doenças. A cres-
cente valorização do medicamento deveu-se não apenas a suas propriedades
antitérmicas, antiinflamatórias e analgésicas, mas também às virtudes “antipútridas”
e “antifermentescíveis”, isto é, o poder de sustar ou retardar a ação de quaisquer
fermentos, fossem eles figurados (microrganismos) ou não. Quando Kolbe anun-
ciou em 1874 que substituía com vantagem o mais reputado anti-séptico da época,
o ácido fênico, a substância que von Heiden começava a fabricar teve livre curso na
Alemanha, Inglaterra, França e América. Passou a ser usada nas cirurgias, nos cura-
tivos de Lister, como alternativa ao fenol; na higiene, como desinfetante; na indús-
tria, como conservador de alimentos; na clínica, para tratar feridas e doenças que
começavam a ser associadas à proliferação de microzimas, vibriões, bactérias, etc.

As experiências com o ácido salicílico no Brasil constituem um capítulo à parte.
“Tendo sido empregado contra tantas pirexias diversas (...) foi também lembrado
para debelar a febre amarela”, registrava em 1880 o dr. José Maria Teixeira. Soubera
dos milagres operados por aquela panacéia pelo New York Medical Journal, mas foi
Domingos José Freire quem despertou nele o interesse de testá-la, também:

Só depois que se reconheceu que o salicilato de sódio impede o desenvolvimen-
to dos infusórios e vegetais microscópicos, foi que o seu uso interno se desenvol-
veu extraordinariamente. (...) aceitando-se as teorias parasitárias com as quais se
pretende explicar a febre amarela, é claro e óbvio que é esta mais uma razão
valiosa para o emprego deste sal no tratamento do mal de Sião. (Teixeira, 1882-
1883, p. 1, 79-80)
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A sagrada ciência sob o fogo da crítica profana

Domingos Freire externou suas primeiras idéias sobre a etiologia da febre amarela
na Gazeta de Notícias, em 23 e 29 de fevereiro de 1880. Nos humores dos doentes
existia uma infinidade de organismos – grânulos e vibriões – que, ao se desenvolve-
rem, tomavam a forma de corpúsculos negros. Os corpúsculos, seus detritos e os
esporos que liberavam, em número incalculável, davam ao vômito dos amarelentos
sua cor mais ou menos escura ou inteiramente negra. Esses organismos estavam
ligados à existência e evolução da doença, “pois é desarrazoado pensar que possam
existir dentro de nós tais produções anormais sem causar graves acidentes”.

Imediatamente, nas páginas da mesma Gazeta (25/2/1880, p. 1; 26-28/2/1880, p.
2), o dr. João Batista de Lacerda, fisiologista do Museu Nacional, acusou Freire de
sacrificar à vaidade pessoal “os sagrados interesses da ciência”. Por ora, tinha de ser
mero “colecionador de fatos”, guardando as conclusões para mais tarde, quando
estivessem assentadas em sólida base de observações. Para Lacerda, a patogênese
da febre amarela era um “problema do futuro”. Freire podia ter visto um dos elos da
cadeia que ligava o micróbio às manifestações da doença, mas a simples presença
daqueles organismos não decifrava o mistério que obscurecia sua causa. Formulou,
então, uma objeção que ia aflorar seguidas vezes no curso da controvérsia, dissol-
vendo os esforços que Freire fazia para sedimentar a descoberta do agente etiológico
da febre amarela. “Como provar (...) que são eles a causa e não o efeito, tanto
quanto sabemos que os líquidos orgânicos, modificados pelo processo mórbido da
febre, prestam-se facilmente à desenvolução e repululação de vários germes suspensos
na atmosfera em que vive o doente?” (grifo meu).

Em outro artigo (GN, 27/2/1880, p. 1-2), Domingos Freire reiterou, com mais
reservas, as afirmações da primeira carta, alegando que se baseavam em apenas 15
dias de experiências. Freado pela norma indutiva interposta por Lacerda, limitou-se
a indicar uma correlação genérica entre a doença e o conjunto ainda impreciso de
micróbios, com base na verificação de que era constante a sua presença nos corpos
doentes e sua ausência nos corpos sãos.

É possível que aí esteja um dos elos perdidos da cadeia que liga o germe às
características manifestações da moléstia, e é justamente a construção dessa ca-
deia que eu procuro, convencido, como estou, de que as granulações e outras
formações por mim encontradas devem representar um papel muito ativo na
moléstia, cujos sintomas, marcha e lesões não são senão conseqüências do traba-
lho vital desses seres.

Depois de informar que inocularia animais em laboratório para reproduzir expe-
rimentalmente a doença e comprovar a relação de causalidade, devolveu a Lacerda
as censuras éticas que este lhe fizera, pedindo que fosse, também, “colecionador de
fatos” antes de se colocar na oposição a suas idéias” (GN, 29/2/1880, p. 2).

Este adversário diferia dos demais porque se posicionava no mesmo território:
era, na verdade, um concorrente em relação ao objetivo de elucidar os enigmas da
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febre amarela pela via recém-inaugurada da ciência dos micróbios. Adiante, exa-
minaremos seu percurso igualmente pioneiro na bacteriologia brasileira. Na oca-
sião em que polemizavam, Domingos Freire obteve a chancela do governo para
as suas experiências, que seguiriam direção em muitos pontos divergente daquela
propugnada pelo rival. Em março de 1880, o ministro dos Negócios do Império
solicitou ao presidente da Junta de Higiene Pública, barão do Lavradio, que for-
masse uma comissão para verificar, na presença de Freire, se o salicilato de sódio
injetado no primeiro e segundo período da febre amarela impedia o aparecimento
do terceiro período. E também se existiam, mesmo, nos vômitos, no sangue e em
outros humores dos doentes “germes constantemente animados, e no caso afirma-
tivo, se estes germes são destruídos pelo dito medicamento aplicado em dose
diminuta”.6

Foi nesse momento que entrou em cena o autor das “Cartas de um caipira”. No
primeiro ataque a Freire, cobriu de ridículo sua intenção de fazer experiências com
animais na Santa Casa:7

Se algum dia, trocando-se as bolas da hierarquia animal, nós passarmos a ser
anima vili, e eles (os bichos) a serem o rei da criação, o primeiro dr. Freire que
eles tiverem há de fazer em nós suas experiências esculápicas. E como amor com
amor se paga, enquanto não chega o dia da troca, enfreiremo-los nós. A dúvida
agora está somente na qualidade do vil animal (...) Será um cão? Um porco? Um
bezerro? Um cavalo? Um gato? Ou uma gata?
(...) Meus senhores (...) peço vênia para fazê-lo no animal que mais se assemelha
ao homem, isto é: no macaco.
— Oh! exclamaram todas as bocas presentes.
— Quer então um macaco? interrogou a medo o provedor.
— Quero quatro macacos. Preciso de quatro pelo menos.
— Quatro macacos!!!
— E quantas macacas? perguntou o barão do Lavradio.
— Pouco importa o sexo, contanto que sejam quadrúmanos.
— Porém isto é um horror! Quatro macacos aqui dentro deste edifício! ponderou
o tesoureiro.
— Proponho que, por causa dos bons costumes, prefiram-se macacas, disse o
mordomo do hospital.
— De certo; convém não esquecer que aqui há senhoras e que...
(...) Agora surge outra dúvida.
Não é o dr. Freire o único descobridor de um específico para debelar eficazmente
a febre amarela. (...) como todos os macacos, pela sua constituição político-
higiênica, são iguais perante a lei das experiências (...), deverão ser recolhidos à
Santa Casa (...) umas 16 macacas pelo menos.
E o que dirão as irmãs de caridade, meu reverendo irmão? Sim, o que dirão elas,
ao verem entrar pela porta dentro tamanha bicharia sem vestido, sem touca, sem
nada?

Além de arrancar gargalhadas dos leitores com brincadeiras como essas, o Caipi-
ra afirmou que a descoberta reivindicada por Freire já tinha sido feita na Europa. O
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ácido salicílico seria a síntese dos ácidos carbônico e fênico, e o que curava, mesmo, era
este último. “A novidade de hoje está na macacaria”, arrematava, com maldade.

Cutucado em sua área de competência, Freire reagiu. Em tom superior e condes-
cendente, ridicularizou o leigo petulante que ousara meter o bedelho em assuntos
de especialistas. “Sempre pensei que o Caipira soubesse um pouco de química
orgânica!”, admoestou, afirmando que o reprovaria pelas heresias que havia dito. O
ácido salicílico não era a síntese dos ácidos carbônico e fênico, e o salicilato de
sódio nada tinha a ver com este último, que fora empregado contra a febre intermi-
tente e não contra a febre amarela, inexistente na França. “Receba esta liçãozinha e
saiba que tenho bastante probidade e recursos intelectuais para não apresentar
como meu aquilo que já foi dito por outros. Para terminar, fique sabendo que um
professor da faculdade, que conquistou palmo a palmo a posição que ocupa, não
desce a sustentar polêmica com um profano da ciência” (“Cartas de um caipira no

384”, JC, 20/3/1880, p. 1).
Mas o adversário não se intimidou e avançou pela química adentro, pondo em

dúvida a competência de Freire com o auxílio de aliados que um “ignorantão” não
saberia arregimentar. Antes de submeter a reprimenda do “Dr. Palmo a Palmo” a
uma análise “químico-interpretativa”, atacou o flanco mais vulnerável exposto por
ele. Recordou os surtos de febre amarela ocorridos em Marselha (1821), Brest (1856)
e Saint-Nazaire (1861) e o livro que François Mélier escrevera sobre o assunto: “E S.
S. não conhece esse livro nem de nome? Mas então por onde anda esta sua ilustra-
ção, doutor?”. Depois, reafirmou que sua descoberta era uma “macaquice”, já que
nenhum homem de ciência ignorava que o ácido salicílico era um anti-séptico de
primeira ordem, recomendado para tratar doenças produzidas pela “decomposição
do sangue”. Nesta carta, o Caipira questionou a ética e a perícia de Freire com
acusações que não poderiam deixar de impressionar a opinião pública mais viva-
mente que quaisquer duelos de erudição.

Por quem é, doutor, seja mais humano! Não esteja empregando a mesma seringa
nas injeções de salicilato feitas nos doentes, e de sangue ou vômitos de epidêmi-
cos feitas nos três pobres cães que há na Santa Casa. Pois não vê que assim injeta
ao mesmo tempo o veneno e o antídoto?
Os cães pouco ou nada sofrem com isso, e tanto que ainda nenhum foi infeccio-
nado por tal modo por S. S.; mas os míseros doentes, que são seus semelhantes,
estão que é uma lástima. Alguns estão com chagas horríveis nos lugares das
injeções e até dois já foram acometidos de erisipelas de caráter muito grave.
Outra coisa: por que é que teima em só fazer injeções em doentes do primeiro
período da febre, e isso mesmo ferrando-lhes no bucho uma boa dose de óleo de
rícino e de calomelanos? Se tem confiança no seu salicilato, impinja-o sozinho,
sem mais nada. Olhe que o senhor é fino como lã de tatu!
(...) Por agora, e como fecho desta, só lhe farei um pedido: no dia em que S. S.
inventar as mamadeiras de borracha não se esqueça de comunicá-lo ao seu do
coração, Felipe.
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As acusações baseavam-se na indiscrição de um informante com acesso ao cená-
rio das experiências, e eram tão graves que Freire precisou arregimentar, às pressas,
seus aliados para desmenti-las. No dia seguinte, a Gazeta (21/3/1880, p. 3) publicou
a consulta por ele dirigida aos drs. Araújo Goes e Augusto José Pereira das Neves,
chefe de enfermaria e diretor do Hospício de Nossa Senhora da Saúde, respectiva-
mente. O primeiro, que era também lente de História Natural do Imperial Colégio
D. Pedro II, declarou que vinha tratando doentes desde o dia 28 de fevereiro, sem
que houvesse observado nenhuma lesão grave de pele. E exclamou: “Se o tratamento
(...) nos fosse importado com o rótulo europeu, não seria objeto de escárnio (...); mas,
como foi empregado o medicamento, pela primeira vez, em injeções hipodérmicas
por um brasileiro, a calúnia e o ridículo se deram as mãos para depreciá-lo”.

Neves, por sua vez, garantiu que ele próprio havia marcado a seringa destinada
aos animais, e que a guardava sempre numa gaveta. Dias depois, o autor das expe-
riências publicou novos testemunhos para desmentir a “ignóbil calúnia” do Caipira.
Neves, Goes e o dr. Carmo Neto confirmaram a existência da seringa especial para
os animais. O administrador do hospital negou que de lá houvesse sido removido
um doente com linfatismo causado pelas injeções. Mas quem delatou o responsável
por toda a confusão foi o chefe da secretaria da Santa Casa, Francisco Augusto de
Sá: “O médico que me disse que V. S., com a mesma seringa que usava nas injeções
de vômito-negro nos animais fazia as de salicilato de sódio nos doentes foi o sr. dr.
Augusto Neves. Afianço que dizendo isto ao dr. Gonzaga, em um bonde, ele não
afiançou, nem negou” (GN, 23/3/1880).

Este dr. Gonzaga jurou que nunca assistira a uma experiência, nunca contara
aquilo a ninguém... a não ser, em confidência, ao dr. Hilário de Gouveia, que jurara
guardar silêncio. Assim, as apurações feitas por Freire expuseram a irmandade da
Santa Casa a um escândalo administrativo. E o enredaram mais ainda na polêmica
com o cronista do Jornal do Commercio. Além de importuná-lo com outras acusa-
ções, este o surpreenderia com novas levas de aliados colhidos na literatura de sua
especialidade: “irei em linha reta ao alvo que pretendo e hei de atingir, qual o de
provar com fatos irrecusáveis que a pretendida invenção do dr. Palmo a Palmo,
sobre não ser coisa nova, é um martírio horrível (senão a morte!) imposto aos
míseros enfermos” (“Cartas de um caipira no 385”, JC, 25/3/1880, p. 1)

O Caipira então reapresentou aos leitores os seus libelos. Para provar que havia
promiscuidade no uso das seringas, apontou um tanoeiro português, um comerciário
brasileiro e outro pobre coitado que tinham saído da enfermaria de Araújo Goes
com chagas horríveis nos braços para serem examinados no Hospital da Santa Casa
pelos drs. Fernandes Peixoto, Melo Morais, Costa Ferraz, Castro Lopes e Gama
Lobo. No mesmo dia, Freire publicou uma declaração ao público. O texto lacônico,
em tom peremptório de quem afirma a autoridade médica, representava, na verda-
de, um passo atrás, a confissão de que as críticas eram, em parte, procedentes.
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A produção de escaras, abscessos, pústulas, inflamações erisipelatosas, etc. são
acidentes que ocorrem consecutivamente a injeções hipodérmicas de toda a na-
tureza. Isto, porém, nada depõe contra a medicação hipodérmica, a que todos os
médicos recorrem freqüentemente (...). Se passasse este precedente, a clorofor-
mização e a vacinação, que muita vez tem sido causa de morte e de transmissão de
moléstias gravíssimas, deviam com muito maior razão ser eliminadas da medicina.
(GN, 25/3/1880)

Enquanto procurava firmar pé, o Caipira atacava outros flancos do processo de
produção de seus fatos científicos. Quem o autorizara a inocular doentes no Hospital
da Saúde?, interrogou, pondo em dúvida a legitimidade moral das experiências. De-
pois, investiu contra a competência científica do adversário, obrigando-o a travar com
um leigo, perante a opinião pública, tediosa, patética esgrima de erudição e tecnicidades.
Recordando a reprimenda do “professor e sabichão”, que o reprovara em química
orgânica por haver dito que o ácido salicílico era a síntese dos ácidos fênico e carbônico,
assumiu a condição de profano da ciência e conclamou: “Falem por mim os mestres
europeus”. Então desfiou uma lista enorme de autores e citações, revelando surpreen-
dente familiaridade com a literatura especializada da época. Consciente do impacto
que esta munição causaria, debochou de Freire: “Não bastam-lhe estes paninhos de
amostra, sapientíssimo doutor? Quer outros mais?”. Pespegou-lhe a imagem de quími-
co obsoleto: “Já vai longe o tempo dos Piria (...) e outros que tais velhos rojões; hoje
fia-se mais fino”. Ainda por cima, impingiu-lhe o estigma de incompetente: “Como é
que se arranja para tornar tão irritantes as injeções de salicilato que anda a fazer?”.
Citou, a propósito, trecho de uma comunicação de Felix Bremond à Academia de
Medicina de Paris (1877): o ácido salicílico e outras substâncias dos formulários quí-
mico-farmacêuticos transformavam-se amiúde em substâncias perigosas nas mãos de
médicos imprudentes. E com esta farpa, concluiu: “Disse V.S. que não desceria a
discutir comigo; mas olhe que desceu... e de cabeça para baixo, doutor!”.

Em seguida, dois anônimos contendores entraram em cena para defender a honra
de Freire, mas a linguagem raivosa tornava ainda mais evidente seu debilitamento.
Durante o entreato, Freire acumulava munição para contra-atacar o Caipira no terreno
onde este o obrigara a se posicionar. O primeiro anônimo – “A rolha do lixo” –
advertiu o cronista do Jornal do Commercio de que não podia argumentar química
com quem já tinha dado as mais brilhantes provas nessa ciência (GN, 26/3/1880, p. 2).
O outro xingou de “paspalhão” e “cérebro de peixe” quem tivera a petulância de
questionar um investigador cujos trabalhos já eram apreciados no olimpo do saber, a
Academia das Ciências de Paris. Com bom humor, o Caipira mandou os “embuçados”
pentearem os macacos requisitados por Freire, mas se impacientou com um colega
de profissão que achava que a imprensa não tinha o direito de pedir satisfações à
medicina por seus êxitos e fracassos (“Cartas de um caipira n. 386”, JC, 3/4/1880, p. 1):

À imprensa assiste (...) esse direito em toda a sua plenitude, desde que o médico,
tendo menos em vista a ciência, cujo sacerdote é, do que a farfalha da populari-
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dade, deixa a sua natural arena para vir ao terreno da imprensa diária anunciar
aos quatro ventos cardeais o seu pretendido invento.
Na capital do Império há uma faculdade de medicina e uma sociedade médica,
que redige um periódico científico. (...) A essas faculdade e sociedade devera,
portanto, ter-se dirigido para apresentar (...) o resultado das experiências que
fizera. Não procedendo por este modo, só tem o direito de queixar-se (...) de si;
de mim, não.

Transcorreram, ainda, três dias até que Freire retornasse ao campo de batalha,
com um aparato de fatos e argumentos desproporcional para o tamanho a que seus
escudeiros tentavam reduzir o oponente. Tal exibição de força era, em certo sentido,
uma capitulação. O investigador que conquistara a atenção dos sábios europeus era
forçado a travar com um profano um duelo que punha em risco as bases de seu
empreendimento científico. Aceitava a imprensa diária como fórum legítimo desse
duelo, e o público leigo, como o juiz de sua competência e da validade de suas idéias.

Em 29 e 30 de março de 1880, publicou extensa justificação da originalidade e
eficácia do tratamento da febre amarela pelo salicilato de sódio. Anunciou uma
série de artigos nos quais ia abordar sua ação fisiológica, depois o modo de administrá-
lo, e, por fim, sua influência sobre o andamento e as lesões da doença. As abundan-
tes citações de autores europeus revelavam o cuidado de exibir sólida e atualizada
erudição sobre o assunto para neutralizar as ironias do Caipira. “O ácido salicílico,
segundo os estudos desses experimentadores, opõe-se à presença das bactérias nas
urinas dos doentes acometidos das moléstias mencionadas acima. Como anti-sépti-
co (...) é superior ao fenol (...), impede a coagulação do leite, a putrefação da carne
e da urina, a transformação do amido pela ptialina e suspende até o crescimento
das plantas” (GN, 29/3/1880, p. 2).

É sobretudo esta propriedade – a de ser um anti-séptico capaz de eliminar quais-
quer microrganismos – que destaca, porque suas experiências pressupõem a hipó-
tese de que a febre amarela é uma doença causada por um germe. Seu objetivo
derradeiro é provar esta hipótese e revelar a identidade do germe, mas seu objetivo
imediato é ser consagrado como o descobridor do medicamento capaz de curar a
doença, cientificamente, matando o germe que ainda não conhece!

Pois bem. Tendo-me recordado um dia de uma experiência que fiz com o ácido
salicílico, fazendo-o atuar sobre volváceos (com forma de volva ou bolsa) que se
desenvolveram em uma infusão de erva-moura, os quais todos morreram instan-
taneamente, tive a idéia de fazê-lo também atuar sobre os organismos do vômito
dos doentes de febre amarela. Qual não foi meu prazer quando vi que esses
organismos eram igualmente intoxicados pelo ácido salicílico! Propenso sempre,
por índole ou por hábito adquirido durante a minha comissão na Europa, a expe-
rimentar e a aplicar os resultados experimentais a algum fim útil, e desesperado,
além disto, do tratamento da febre amarela até agora seguido, que se recomenda
pelos mais deploráveis desastres, que não tem base certa, nem norma, nem outro
guia a seguir, a não ser as manifestações sintomáticas, efeito e não causa da
moléstia, pensei em aplicar o salicilato de sódio na febre amarela, raciocinando
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de mim para mim que a presença constante do organismo na torrente circulatória
dos doentes, em número tão prodigioso, devia, ou como causa ou como efeito, ter
uma influência imediata e muito direta sobre a marcha de tão horrível moléstia.8

(Grifos meus)

A concatenação desses argumentos deixa transparecer contradições interessan-
tes. A questão primordial são os microrganismos nos líquidos orgânicos dos doen-
tes de febre amarela (“vibriões, que passam ao estado de criptococos, além de
bactérias e microzimas”), mas só pode afirmar que estão presentes, o que não
configura relação de causalidade, e que são múltiplos, o que o impede de postular
a especificidade etiológica.

Como vimos, entre seus pares já havia consenso, nem que fosse retórico, quanto
à importância da experimentação para que a medicina evoluísse de arte a ciência. O
método postulado em abstrato era o empirismo indutivo: primeiro vinha a observa-
ção dos fatos, depois inferiam-se as verdades teóricas. E o utilitarismo: só a experi-
mentação que tivesse finalidade prática e útil era legítima.

É evidente que as investigações de Freire supunham prévia adesão à teoria de que
as doenças eram causadas por germes, mas não podia professar sua fé nela enquanto
não tivesse a solução do enigma febre amarela. Seus dados de observação ainda eram
incertos, o que o obrigava a permanecer na fronteira de duas interpretações conflitantes
sobre a patogênese das doenças infecciosas. Alimentada sobretudo por trabalhos
realizados na química, a controvérsia sobre os processos de fermentação e putrefação
perpassava e entrecruzava diversas ciências da vida – biologia, fisiologia, patologia,
higiene –, sem falar nas atividades agroindustriais relacionadas a alimentos e bebidas.

O sueco Jöns Jakob Berzelius (1779-1848) e os químicos alemães Friedrich Wöhler
(1800-1882) e Justus von Liebig (1803-1873) eram os mais renomados representantes
da corrente hegemônica na primeira metade do século. Tinham reduzido estes pro-
cessos à interação só de forças químicas e físicas, à luz das hipóteses de Lavoisier e
em oposição a todas as formas de vitalismo que a ciência lograra expulsar da fisiolo-
gia, mas que persistiam na explicação de fenômenos acionados empiricamente pelo
homem há milênios.

Liebig encarava a fermentação e a putrefação como instabilidade química provocada
pela presença de uma matéria orgânica em vias de decomposição, num estado de
vibração molecular interna que podia ser comunicada a outras matérias orgânicas ou
inorgânicas, levando-as a se desagregar também. A levedura da cerveja e as matérias
animais ou vegetais em putrefação comunicavam a outros corpos o estado ou o movi-
mento em que se achavam, desde que fora perturbado o equilíbrio interno de seus
elementos. O açúcar, por exemplo, era um composto que se mantinha estável em face
de diversas influências externas – ar, luz, calor –, mas se decompunha em álcool e ácido
carbônico quando exposto à ação dos movimentos moleculares do “fermento”. Para
Liebig, este não era uma substância particular, mas o simples portador da atividade de
trocas moleculares.9 Já para Berzelius, os processos fermentativos requeriam a interven-
ção de uma substância particular que agia através de uma força que denominou
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catalítica: provocava a decomposição do corpo com que entrava em contato mas
permanecia incólume, sem participar da troca química, como supunha Liebig.

Os franceses Cagniard de Latour (1777-1859) e Theodor Schwann (1810-1882), e
o alemão Friedrich Traugott Kützing (1807-1893) sobressaem na corrente adversária
que a historiografia faz desaguar em Pasteur. Em trabalhos concomitantes e inde-
pendentes, veiculados na década de 1830, procuraram demonstrar que a fermenta-
ção da cerveja e do vinho eram o resultado da atividade de células ou corpúsculos
vivos que o primeiro enquadrou no reino vegetal, o segundo caracterizou como
fungo, e o último, como alga dotada de acentuado polimorfismo. O Zuckerpiltz
(fungo do açúcar), descrito por Schwann, alimentava-se da sacarina e de substâncias
nitrogenadas e deixava atrás de si o álcool e outros compostos orgânicos.10

A ocorrência constante e a multiplicação dos corpúsculos durante os processos de
fermentação, e a interrupção destes processos quando expostos a influências capazes
de destruir os corpúsculos eram provas de que o fermento era um ser vivo, e a
fermentação, um processo vital. Para Liebig e outros “quimiaristas”, a presença de
animálculos nos líquidos fermentados era tão-somente a conseqüência de sua decom-
posição, que resultava na formação de um meio alterado com os elementos moleculares
adequados à nutrição destes seres.

Pasteur abordou a complexa problemática das fermentações a partir de uma desco-
berta que reestruturou a percepção destas duas vertentes da química. Em 1848, de-
monstrou que o ácido racêmico podia ser separado em dois componentes quimicamen-
te idênticos (ácido tartárico) mas fisicamente desiguais. Tal desigualdade, ou assimetria
molecular, era revelada pelo modo como se comportavam sob um feixe de luz polari-
zada, que era desviado por um dos isômeros apenas. A relação entre esta particularida-
de estrutural e a vida – as substâncias pertencentes aos reinos vegetal e animal – é o fio
que conduz Pasteur deste primeiro objeto de estudo, unindo cristalografia, química e
ótica, ao controvertido território das fermentações, a começar pela do álcool amílico,
que possuía a intrigante propriedade de desviar o plano de polarização luminosa.

Em 1857, apresentou sua primeira comunicação sobre a fermentação láctica à
Sociedade das Ciências, Agricultura e Artes de Lille. Em 1861, voltou-se para a fer-
mentação butírica e a acética, publicando cinco anos depois Études sur le vin, em que
correlacionava as doenças que afligiam os industriais e viticultores à invasão de mi-
crorganismos que alteravam as propriedades químicas e físicas da bebida. Os estudos
sobre a fermentação foram interrompidos durante o período em que se debruçou
sobre as doenças causadas ao bicho-da-seda (1865-1871). Em 1876, publicou os Études
sur la bière, que continham visão mais madura dos processos fermentativos em geral,
com observações e conceitos fundamentais para a constituição da bacteriologia como
disciplina capaz de explicar, sob nova luz, a origem e o desenvolvimento das doenças
humanas. Nestes estudos, Pasteur revelou um mundo povoado por seres microscópi-
cos capazes de sobreviver à custa da matéria mineral, com ou sem oxigênio, usando
como meio nutritivo e fonte de energia as formas mais simples de compostos carbônicos,
como o álcool, o ácido acético ou o açúcar, e a amônia como fonte de nitrogênio.
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Cada tipo de fermentação estava relacionado à vida de um microrganismo específico,
que se multiplicava com incrível velocidade.

Recente biografia publicada por Patrice Debré (1995, p. 107-38) aborda o con-
fronto entre Pasteur e Liebig nos anos 1860, às vésperas da guerra que colocaria os
soldados e cientistas franceses e alemães em trincheiras opostas, entregues a um
clima de beligerância que ainda contamina muitos livros escritos sobre a história da
bacteriologia.11

À época da polêmica de Domingos Freire com o Caipira, a visão de Liebig,
adequada à teoria miasmática da febre amarela, tinha muitos adeptos entre os
médicos brasileiros. Manoel José de Oliveira, diretor do Hospital Militar, era um.
As causas geradoras das doenças infecciosas eram princípios que seus pares
denominavam eflúvios, miasmas e “vírus” (significando, então, venenos). Oli-
veira (ABM, 1880-81) aceitava a tendência em voga de encarar as doenças –
chamadas então zimóticas – como fermentações internas, como produtos da
invasão do organismo por um “princípio especial” que decompunha o sangue:
“Se os miasmas e os vírus são formados de substâncias orgânicas, modificadas
por atos catalíticos, necessariamente são fermentos não figurados ou amorfos.”
Além de repudiar o afã de encontrar tantos germes para explicar essas doenças,
recusava, terminantemente, o “exclusivismo absoluto” que Pasteur atribuía à
especificidade do fermento. Contrapunha a este conceito o “ar de parentesco”
das doenças infecciosas que levava ao aparecimento da podridão de hospital,
da erisipela gangrenosa e da febre puerperal em uma mesma enfermaria ou de
distintas pirexias a partir das mesmas emanações pútridas. “Que importa encon-
trar-se organismos inferiores no sangue, nos humores, para definir-se, como
dogma, que o cólera, a disenteria e as febres intermitentes são a eles devidos?
Que importa esse mundo de microzoários e micrófitos que habitam o ar e as
águas, onde reinam tais enfermidades (...) se faltam as provas convincentes?”.
Oliveira, Teixeira de Souza, Carlos Frederico e Utinguassu debateram na Acade-
mia a questão: “Haverá identidade entre a septicemia, febre puerperal e infec-
ção purulenta?”. Formou-se, inclusive, uma comissão para dar parecer (Rego
Filho, 1880-1881, p. 41). Para o primeiro, os parasitas eram presenças acidentais:
só se desenvolviam nos humores do organismo porque estes já se achavam
modificados pela doença.

Na vigência destes conceitos, os micróbios observados por Domingos Freire
podiam ser a causa, mas podiam, também, ser o efeito da ação sobre o organismo
de um agente de natureza diversa daqueles postulados por Pasteur. As injeções de
salicilato de sódio justificavam a estratégia de seu empreendimento científico –
descobrir o micróbio da febre amarela – ao lhe conferir, taticamente, uma utilidade
prática imediata: a cura dos doentes. Mas ao investir contra a terapêutica corrente,
Freire incorria em contradição tão gritante que não poderia deixar de ser percebida
por seus adversários como brecha facilmente vulnerável. Ao condenar os clínicos
por combaterem os efeitos (sintomas) e não a causa da doença, assumia, implicita-
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mente, a certeza de que a causa era algum, senão todos, os microrganismos por ele
observados. Ao defender as injeções de salicilato, era obrigado a admitir, explicita-
mente, que esses organismos podiam ser, também, efeitos da doença.

Dando continuidade ao plano que traçara, abordou, em abril de 1880, a ação
fisiológica da substância, em texto excessivamente técnico, incapaz de neutralizar a
impressão causada no público pelo estilo irônico e cativante do Caipira. Utilizava as
reações observadas em animais por um médico francês, o dr. Blanchier (1879),
como parâmetros para dissipar as suspeitas de que as doses injetadas em seus
pacientes produziam fenômenos de intoxicação. Analisava, então, a influência que
o salicilato, em doses moderadas e elevadas, exercia sobre cada uma das funções
orgânicas. Seus dados não provinham nem de macacos nem de cães, mas de mari-
nheiros e trabalhadores da zona portuária internados no Hospital da Saúde. O autor
das experiências não demonstrava constrangimento em usá-los como cobaias, e a
julgar por estudos clínicos contemporâneos, isso era corriqueiro nos hospitais pú-
blicos da cidade, cuja clientela, restrita à população pobre, servia à experimentação
de vários medicamentos. Mas para o Caipira, porta-voz e formador de opinião,
tratava-se, ao menos naquele caso, de um procedimento condenável. “Compreen-
de-se que os barbeiros aprendam na cara do freguês, mas os doutores? Cruz!” (“Car-
tas de um caipira n. 386”, JC, 3/4/1880, p. 1).

O douto artigo de Freire dava ensejo a leituras contraditórias. Certamente foi
lido com interesse por médicos sintonizados com as tendências mais recentes da
medicina experimental, mas entre os leigos deve ter causado a pior das impressões.
Primeiro, porque era ainda difícil aceitar como legítima a transposição para o ho-
mem das reações observadas em animais. Oliveira, por exemplo, sentia “birra espe-
cial, quando se tiram conclusões de experiências de animais para o homem” (ABM,
v. XXXI, p. 131-132). Depois, porque, apesar da preocupação em apontar os efeitos
salutares do medicamento, sobressaía a descrição de anomalias e padecimentos
verificados nos doentes.

Freire constatara as mesmas perturbações nas funções digestivas verificadas por
Blanchier em cães: muitos vômitos seguidos de diarréia. Pondo em dúvida se a causa
era o medicamento ou a doença, advertia que toda injeção hipodérmica podia causar
estes efeitos “em pessoas irritáveis ou dotadas de temperamento nervoso”. Prova
disso é que ocorriam mais vezes nas mulheres que nos homens. O salicilato tinha
outros efeitos colaterais. As perturbações da audição eram constantes. Quando a dose
era muito alta, a vista se anuviava, sobrevinha o estupor e o abatimento de forças. As
perturbações da sensibilidade, mobilidade e inteligência não foram notáveis. Tinha
observado reações nítidas com relação às secreções. A salivação, comparável à
mercurial, era tão intensa que os doentes tinham de cuspir a cada momento. O suor
era tanto que chegavam a molhar até cinco camisas em uma noite. A quantidade de
urina também aumentava, neutralizando um dos mais preocupantes sintomas da fe-
bre amarela, a anuria. Um efeito da ação cumulativa do medicamento era a cefaléia,
de que os doentes se queixavam mesmo quando já tinham desaparecido a febre e
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outros fenômenos graves. Corroborando a teoria de Blanchier, Freire atribuía a maior
parte dos efeitos do salicilato à sua ação sobre “a substância cinzenta dos centros
nervosos e sobretudo do bulbo, por intermédio do qual produz o vômito, as pertur-
bações gastrintestinais e as desordens da circulação e da respiração” (GN, 5/4/1880, p.
2). Sendo um “veneno bulbar”, era preciso dosar com cuidado sua “ação comunicati-
va” para evitar o caso descrito por Feltz, em La France Médicale, de um paciente que
morrera envenenado após ingerir duzentos gramas da substância em um mês.

Até aqui, a eficácia na febre amarela liga-se à neutralização de sintomas – a
febre, sobretudo – e ao fato de estimular a expulsão, pelas secreções, do veneno
amarelígeno que agia sobre o organismo. Mas, para ser coerente com seus pressu-
postos teóricos e com as críticas à terapêutica empírica, o valor da substância devia
residir, principalmente, na propriedade anti-séptica e na ação fisiológica sobre o
sangue, onde se encontravam os germes causadores da febre amarela. A observa-
ção foi feita em dois homens que chegaram ao hospital moribundos. Só um recebeu
o medicamento. Quando já eram cadáveres, o sangue do inoculado apresentava
uma infinidade de “microzimas, vibriões e bactérias” mortos, ao passo que, no do
segundo, ainda se achavam vivos.

O problema é que Freire continuava sem provas de que estes germes fossem a
causa da febre amarela. Para proteger o calcanhar-de-aquiles, tentou alinhavá-los
em um ciclo ontogenético. Num parágrafo confuso, enunciou a hipótese de que os
pequeninos grânulos negros, que apareciam como pontos aderentes aos glóbulos
sanguíneos, passavam pelo estado intermediário de vibriões antes de chegar ao
estado de criptococos. Adquiriam, então, o aspecto de corpúsculos orlados de ne-
gro, com dimensões que variavam de “diminutíssimas” a “muito volumosas”. Os
maiores abrigavam em seu interior os grânulos que originavam novo ciclo.

Quando analisarmos a teoria de João Batista de Lacerda, vamos examinar outras
filiações produzidas à luz da chamada doutrina do polimorfismo, que tanto incomo-
dou Pasteur, Koch e outros ortodoxos da bacteriologia.

O Caipira foi sagaz na escolha dos pontos vulneráveis da caudalosa argumentação
de Domingos Freire. Tornou suas as palavras escritas por Lacerda, cobrando provas de
que os tais microzimas, vibriões e corpúsculos eram, de fato, os causadores da febre
amarela. O fisiologista do Museu Nacional imputara a Freire o “crime de lesa-ciência”
por divulgar resultados na imprensa sem estas provas, e qualificara de absurda a supo-
sição de que os efeitos mórbidos da doença pudessem provir de germes múltiplos, não
de um só (mais tarde adotaria igual procedimento com seu fungo polimorfo).

O cronista do Jornal do Commercio atacou, sobretudo, os acidentes produzidos
pelas injeções de salicilato de sódio, de mais forte apelo à opinião pública. Freire
tinha argumentado que eram inerentes ao meio de administrar o remédio – a serin-
ga de Pravaz – e inevitáveis com outras substâncias que os médicos vinham introdu-
zindo no organismo por via subcutânea (GN, 30/3/1880, p. 2). Apoiando-se na
autoridade do dr. Ferrand, fundador de uma sociedade devotada à terapêutica em
Paris, rogava ao “povo” que enfrentasse sem temor os inconvenientes das injeções
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de salicilato de sódio. O que era preferível, perguntara, morrer ou aturar por alguns
dias pequenas escaras facilmente elimináveis?

O Caipira contra-atacou com galhofa, virando do avesso os títulos e relações de
hierarquia entre o profano da ciência e o catedrático da Faculdade de Medicina.
Referindo-se à suposta inevitabilidade dos acidentes consecutivos às injeções, ex-
clamou: “Gente! Mas quem foi que pregou-lhe esta peta, homem de Deus?! (...)
Ande: sente-se aqui, diante de mim; e façamos de conta que estamos na Escola de
Medicina, eu na cadeira de lente e V.S. na de estudante” (“Cartas de um caipira no

386”, JC, 3/4/1880, p. 1).
A prova de que só faziam mal quando eram malfeitas residia no uso já corriquei-

ro entre os médicos oculistas da Corte de injeções subcutâneas de morfina, pilocarpina
e até estricnina, sem causar irritação local. Com habilidade, pinçou a frase em que
Ferrand atribuía a irritação ao uso de soluções que não se achavam perfeitamente
neutras ou límpidas. Portanto, as asseverações de Freire eram uma heresia, “e de tal
quilate que, se V.S. a dissesse em exame, eu o reprovaria! (...) Mas (perguntar-me-á)
V.S., como é então que, aplicadas por mim e pelo meu compadre, têm as malditas
injeções dado resultados tão funestos? Eu lhe conto, doutor. Torne a sentar-se no
banco de estudante, e ouça...”

E o Caipira descreveu as características do salicilato de sódio quando era de boa
qualidade, ensinou a Freire como verificar se era neutro e recomendou que dimi-
nuísse a porção do sal e aumentasse a do veículo: “na diluição é que está o busílis
(...). A propósito, não sabe? Minha estatística epidêmica está me soprando aqui ao
ouvido que no mês de março próximo ainda falecerão de febre amarela no Hospí-
cio da Saúde 132 pessoas. Bonito número, não acha? Santíssimas injeções!”.

Na carta publicada em 10 de abril de 1880, o Caipira espanou, como irrelevante,
toda a problemática fisiológica tratada por Freire e pôs o dedo na única questão
prática que interessava a seus leitores: “diga-nos que resultado tem colhido com a
sua intitulada invenção; quantos doentes tem salvado e quantos tem mandado desta
para a outra vida. Mas, o coração nas mãos, sim?” (“Cartas de um caipira n. 387”, JC,
10/4/1880, p. 1). Pelas páginas do mesmo jornal, o homeopata João Raimundo
Pereira da Silva jurou cumprir o que Freire prometera – aplicando o tratamento
dosimétrico com o sal e os grânulos do dr. Nauri –, desde que o ministro do Império
lhe franqueasse, também, o acesso a uma enfermaria do Hospital da Saúde (GN, 10-
12/4/1880, p. 3).

O próximo artigo da série programada por Freire tratou do modo de administrar
o salicilato e de sua influência sobre a marcha e as lesões da febre amarela. Deplo-
rava a campanha que a imprensa movia com o objetivo de incutir no espírito do
“povo ignaro” o medo a um meio de tratar as doenças cada vez mais usual nos
países civilizados. “Dentro em pouco o médico terá de lutar com sérias dificuldades
para decidir um doente a deixar-se medicar pelas injeções hipodérmicas, único
recurso que muitas vezes resta ao homem de ciência para debelar certos males
muito graves” (GN, 13/4/1880).
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Por essa linha de argumentação, transferia às seringas as críticas a sua imperícia, e
contornava a outra questão problemática: a falta de provas de que a substância inocu-
lada curava a febre amarela eliminando sua causa. Resolvia o problema vinculando o
método de a introduzir no organismo às características exteriores da doença.

A sua marcha, os seus períodos se precipitam, o organismo não tarda a desman-
telar-se pela desordem das funções. Devemos, em face de tal urgência, contar
com um meio incerto, falível, problemático, de administrar o remédio pela boca,
quando a ciência nos fornece o meio certo, rápido, expedito das injeções
hipodérmicas? (...) Repetimos, pois, com toda convicção, que as injeções são o
modo de tratamento da febre amarela mais racional; e quando se tem à disposi-
ção um medicamento precioso como o salicilato de sódio que (...) outro motivo
pode opor-se à adoção do meio, a não ser o pirronismo empírico, a obcecação do
espírito ou a revolta contra o progresso?

De início, aplicara as injeções no lado direito do abdome para obter, além do
efeito geral, uma “revulsão útil sobre o fígado”. Depois, optara pelo braço e, sem
dar o seu a torcer, informava que a diluição das doses em porção maior de veículo
(água) resultara na eliminação das escaras e outros acidentes mais graves, forman-
do-se apenas equimoses que logo eram absorvidas. Nesse artigo, esquivava-se de
outra crítica: ao tratar da ação fisiológica do salicilato, admitira o uso da medicação
sintomática para neutralizar seus efeitos colaterais; alegava, agora, que o fazia para
atender a um preconceito enraizado no espírito dos doentes e das enfermeiras. O
cronista do Jornal do Commercio não perdeu a oportunidade de converter as con-
fissões de Freire em novos créditos a seu favor.

Ter tanto trabalho só para dar as mãos à palmatória, é na verdade(...) uma
heroicidade, doutor! (...) Quando e onde foi que procurei incitar esse medo ou
aversão (às injeções hipodérmicas)? Gastei todo o meu latim para provar que as
suas injeções eram malfeitas, e que só a esse mal feitio é que deveriam ser
atribuídas as escaras gangrenosas! (...) Portanto, tinha eu carradas de razão (...).
S.S. caiu como um patinho. (“Cartas de um caipira n. 388, JC, 17/4/1880, p.1)

Depois desse round, o catedrático da Faculdade de Medicina saiu de cena outra
vez, dando lugar a mais um entreato protagonizado por seus anônimos escudeiros. A
controvérsia voltou a girar em torno da sagrada ciência versus a crítica profana. O
Caipira ridicularizara o adversário por “despejar o seu pote científico no mare magnum
da imprensa diária, paredes-meias com as mofinas cotidianas?!”. Agora, outro leigo
tentava cobrir de ridículo sua intromissão em assuntos de que só os homens de
ciência entendiam. O curto entrevero ilumina mais um aspecto interessante da circu-
lação das idéias médicas no período. As redações dos diários eram bombardeadas por
uma literatura para ou pseudocientífica que servia, na verdade, ao marketing de
produtos farmacêuticos importados da Europa. Numa de suas cartas, o cronista do
Jornal do Commercio (10/4/1880, p. 1) oferecera a Freire, para que atualizasse seus
conhecimentos obsoletos, um opúsculo de Déclat intitulado La médecine des ferments
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au moyen des anti-ferments acide phénique, acide salycilique, phénate d’ammoniaque,
sulfo-phénique, iodo-phénique. Zombando do Caipira, o folhetinista da Gazeta de
Noticias (18.4.1880, p. 1) confessou que, em princípio, ficara atordoado:

Pois na Europa já sabem que o Caipira está tratando desta questão da febre
amarela e mandam-lhe folhetos a propósito? (...) Estava eu nestas perplexidades
quando recebo pelo correio não um, mas seis exemplares do mencionado fo-
lheto. (...) Daí a dois dias compreendi tudo. Vi na Gazeta um anúncio de drogaria
onde o folheto se distribui gratuitamente. (...) Se os outros folhetos modernos que
o Caipira recebe são como este, aposto que entre eles figura o Almanak de Aver!

Na carta subseqüente (n. 389, JC, 24/4/1880, p. 1), o Caipira acusou, pelo silên-
cio, o golpe certeiro. Pondo de lado a preocupação de exibir erudição, berrou com
toda a força do senso comum ao chistoso folhetinista:

nunca lhe contaram que esse exame microscópico nas secreções dos epidêmicos de
febre amarela já havia sido feito há muitos anos e até por mais de um médico? (...)
Pois fique sabendo que fez-se e (...) que nem todos os vômitos contêm tais animalejos,
está ouvindo? (...) o dr. Freire não descobriu coisa nenhuma (...) não descobriu nem
a existência de matéria viva nos vômitos, nem o predicado que tem o salicilato de
sódio de matar estes organismos inferiores (...) por isso, até a vista, colega.

Se nada conseguira, retrucou o adversário, tudo estava por fazer, e quem empre-
endesse as experiências merecia só aplausos.

O que eu desde já posso afirmar é que, quando o caipira começou esta questão,
ignorava absolutamente que tais experiências tinham sido feitas (...). Caramba!
Eu bem sei que a ciência tem-se humanizado e anda ao alcance de todas as
inteligências, e os microscópios estão a dois mil-réis na rua do Ouvidor; mas,
também sei que quando escrevo “crônica” é como quando o Caipira escreve
cartas ao mano de Araraquara: coisa para ser lida no bonde por quem não tem
emprego mais útil para seu tempo.
Isto de resolver problemas de ciência não é para os nossos beiços, colega. Há
homens que envelhecem sobre eles, não têm outra ocupação senão esse estudo,
e nada conseguem. Não seremos nós que o resolveremos nos rodapés das folhas.
(GN, 2/5/1880, p. 1)

Em maio de 1880, Domingos Freire publicou o último artigo da série, tratando da
influência do salicilato de sódio sobre a marcha da febre amarela e as lesões que
produzia. Esforçou-se por atingir o nervo mais sensível da opinião pública – os pade-
cimentos dos doentes –, virando contra seus adversários os argumentos com que
haviam estigmatizado suas injeções. A elevada mortalidade nas epidemias de febre
amarela (33% a 50% nas fortes, 18% a 27% nas fracas) era invocada como prova dos
erros cometidos tanto por homeopatas, com sua postura expectante, como por alopatas,
que buscavam neutralizar sintomas com medicamentos ineficientes e, por vezes, des-
necessariamente dolorosos. O que fazia um médico em presença de um caso?
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No primeiro período administra os clássicos sudoríferos, purgativos e antitérmicos.
Se o caso é benigno, (...) a moléstia entra em defervescência por si própria. Mas
se a infecção da economia é um pouco profunda, o que é o caso mais geral, o
médico tem o dissabor de ver confirmar-se o segundo período da moléstia. Então
acha-se ele entre o Cila e o Caribde. Empregará o sulfato de quinina que para x é
o medicamento salvador, ao passo que para y é, pelo contrário, capaz de apressar
a morte do doente? Conservar-se-á na expectação? Ou começará a atormentar o
estômago do paciente com tônicos e excitantes?
Divergem as opiniões, o que quer dizer em bom termo, cada um siga o caminho
que quiser, (...) não há doutrina, não há senão o mais fatal dos empirismos (...).
Eis que surge uma hemorragia. (...) Aí vem todo o arsenal terapêutico constituído
pelos ácidos, adstringentes, a ergotina, o ácido gálico, o percloreto de ferro, etc.
As hemorragias porém continuam e os vômitos (...) mostram-se pretos; a conster-
nação do homem da arte é inexprimível (...). Então surge na memória (...) o
doloroso vesicatório sobre o epigástrio, o emplastro que tem o privilégio de não
excitar as censuras e as iras de ninguém, conquanto arranque gritos atrozes aos
doentes pelas dores que provoca (...). Não obstante haverem sido satisfeitas to-
das as indicações secundum artem, o termo fatal vem zombar dos titânicos esfor-
ços. (GN, 3/5/1880)

Embora estivesse convencido de que seu tratamento impedia a passagem ao
terceiro período da febre amarela e melhorava o quadro clínico do doente, perma-
necia assentado num pilar frágil, uma vez que não tinha solucionado o enigma
etiológico da doença. Os seus sintomas, dizia agora, eram a expressão do desequilíbrio
circulatório provocado pelo “germe xantogênico”, singular abstração sob a qual
ocultava a confusa pluralidade de micróbios que sempre lhe aparecia sob as lentes
do microscópio. “Não afianço, note-se bem, que os micróbios sejam a causa primá-
ria da afecção, porque prossigo os meus estudos nesse sentido, mas me parece
incontestável que devem tais organismos, ou como causa, ou efeito, ter em sua
dependência grande número de fenômenos mórbidos observados durante as diver-
sas fases da moléstia” (GN, 4/5/1880, p. 3-4).

Observa-se, neste artigo, uma variação importante nos argumentos com que
defende seu específico. Em vez de destacar a propriedade anti-séptica, prevalece a
antitérmica, a capacidade de neutralizar um sintoma da febre amarela. Causa e
efeito tornam a se confundir: “É necessário determinar se é o rebaixamento da
temperatura que mata os germes ou se é a morte dos germes que causa o abaixa-
mento da temperatura.”

Há mais do que uma ambigüidade conceitual nessa dúvida. Suas experiências
haviam revelado uma limitação que traduziu na seguinte fórmula: a eficácia do
salicilato de sódio era inversamente proporcional ao tempo de adoecimento. Era
tanto mais eficaz quanto mais próximo da invasão do mal fosse administrado. Por-
tanto, a febre representava um indicador mensurável para a ação do medicamento
e o prognóstico do clínico. Daí decorriam dois pré-requisitos para a obtenção do
maior rendimento com a nova terapêutica: a criação de um serviço médico, cujos
integrantes tivessem por missão “surpreender” a doença em seu período inicial,
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sobretudo nas estalagens e a bordo dos navios; e a criação nos hospitais de um
serviço permanente de “explorações termoscópicas”, pois, pelas curvas termométricas,
o médico podia muitas vezes decifrar a identidade da doença infecciosa, ou “febre”,
com que estava lidando (GN, 7/5/1880).

O revolucionário tratamento pressupunha, então, o diagnóstico precoce, e não
almejava a cura, mas sim a redução da taxa de mortalidade até uns 5%, índice
inferior ao de muitas doenças que grassavam na cidade.

Em maio de 1880, Freire apresentou os resultados das experiências feitas no
Hospital da Saúde, com dados ordenados segundo o princípio da eficácia decres-
cente do medicamento. Apresentou, também, os que José Maria Teixeira obtivera
no Hospital Marítimo de Santa Isabel, em Jurujuba, Niterói (RJ). Variando as doses,
este tinha injetado o salicilato em 15 doentes, administrando-o por via oral aos
demais. Dos 71 indivíduos tratados, 46 achavam-se no primeiro período; 17 passa-
ram ao segundo; e um faleceu. Dos 25 hospitalizados no segundo período, 12
faleceram e 13 restabeleceram-se. Obtivera, assim, 58 curas e 13 mortes. Teixeira
(1882-1883, p. 10, 64-5) considerou positivos os resultados do tratamento quando
aplicado na invasão da doença: a mortalidade fora de 2,17% (um para 46), bem
abaixo das percentagens colhidas nas epidemias de 1877 (9,9%), 1878 (6,70%) e 1879
(12,52%). Mas em doentes tratados já no segundo período, a mortalidade fora de 48%
(12 em 25), quase equiparável à das epidemias de 1878 (56,95%) e 1879 (56,13%).

O Caipira não teve dificuldade para reduzir a pó as estatísticas de ambos. Tiran-
do proveito de questões polêmicas entre os clínicos, converteu em objetos proble-
máticos pressupostos tacitamente assumidos naqueles dados. Os clínicos divergiam
quanto aos períodos em que se agrupavam os sintomas da febre amarela, o que lhe
permitiu denunciar a incongruência dos critérios com que fora avaliada a ação do
medicamento (Freire adotava a repartição predominante em três períodos, mas
Teixeira admitia apenas dois). Os clínicos divergiam quanto ao diagnóstico diferen-
cial das febres que coexistiam no Rio de Janeiro, o que permitiu ao Caipira colocar
em dúvida a própria autenticidade dos casos quantificados. Além disso, as estatísti-
cas eram incomparáveis, uma vez que, em Jurujuba, Teixeira administrara óleo de
rícino antes das injeções, e fizera uso interno do salicilato de sódio. Mesmo assim,
Freire somara os 63 curados e 16 falecidos na Saúde com os 11 curados e quatro
mortos em Jurujuba, obtendo: “tratados: 94; curados: 76; falecidos: 18”. O Caipira
não deixou passar: “E 16 falecidos na Saúde e quatro em Jurujuba somam 18? Ah,
finório! Aumenta nos curados e diminui nos falecidos! Assim, há de dar certo no
fim...” (“Cartas de um caipira no 392”, JC, 27/5/1880, p. 1).

Embora Freire estivesse convencido da superioridade de sua terapêutica, a verda-
de é que os resultados pouco diferiam das catastróficas médias obtidas com a medica-
ção sintomática nos hospitais do Rio. E estavam aquém das metas que deviam ser
verificadas por aquela comissão instituída pelo Ministério do Império. Por razões
obscuras, ela se desfez sem ajuizar se o salicilato de sódio, aplicado em injeções
hipodérmicas no primeiro e segundo períodos da febre amarela, interrompia a mar-
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cha da doença e impedia o aparecimento do terceiro período, quase sempre fatal.
Freire limitou-se a comentar que tivera “sérios motivos” para não levar a efeito sua
tarefa: “Alguns desses motivos eu calo, perdoando com o olvido o golpe de que fui
vítima”. Mas o Caipira não perdoou nada. “Eis no que se reduz a grande poeira
levantada há três meses pelo dr. Freire. (...). As provas apresentadas por S.S. são a
mais solene negação de suas próprias asseverações; (e aqui muito em segredo) quer
me parecer que a tão cômica contradança, em que andou sempre a célebre comissão
nomeada pelo governo para acompanhar as experiências desse dr. Mofino Mendes
(...) é também uma negação disso (...). (GN, 4/5/1880, p. 3-4; JC, 27/5/1880).

Não obstante arrolasse Teixeira, médico de certo renome, entre os partidários do
tratamento, Freire ficou isolado, em posse de uma idéia que não se objetivara no
consenso e na prática de seus pares. No último artigo da série, chorou suas mágoas,
apostrofou os clínicos da cidade e, com aquela sua característica imodéstia, pintou
de si a imagem romântica do portador solitário e obstinado de uma verdade que se
achava à frente de seu tempo.

Quanto à oposição sistemática que se ergue diante de uma idéia nova, ela não
deve servir senão de estímulo no homem de ciência, porque quanto maior é a
luta maior é o triunfo. Não é esse o destino de todas as inovações? Como muito
bem diz Rimbaud, fazendo a crítica de Fourier, “quand on aspire a réformer
l’humanité tout d’une pièce, il y a trop de combats à livrer (...). Un sprit spéculatif
se transporte facilement dans la sphère de l’ideal, mais un peuple ne l’y suit pas”
(...) O povo neste caso é o mundo médico. É a ele que me dirijo. (GN, 7/5/1880)

Depois disso, as experiências com o salicilato de sódio deixaram de ser assunto
na imprensa diária. No Hospital da Saúde, ainda com a colaboração de Araújo Goes
e Carmo Neto, Domingos Freire prosseguiu seus estudos bacteriológicos e, em
setembro de 1880, publicou – em francês, naturalmente – uma teoria sobre a febre
amarela. Enfrentou então novos dissabores por causa de um médico francês recém-
chegado ao Rio de Janeiro.

O já mencionado dr. Joseph-Auguste Aristide Fort desembarcou aqui com fama
de ser uma sumidade em anatomia e cirurgia. Foi obsequiado com tantos rapapés,
tão exageradas manifestações de provincianismo, que se tornou alvo da fúria satíri-
ca do Caipira. Irritado com o despropósito de um francês “virar de pernas para o ar
o juízo de meia dúzia de varões sisudíssimos”, criticou a decisão da congregação da
faculdade de ceder, gratuitamente, sala, instrumentos, cadáveres, serventes e drogas
para que ministrasse seus cursos livres, que não eram gratuitos (“Cartas de um
caipira”, JC, 24/7/1880, p. 1).

Na primeira quinzena de julho, Fort visitou o Hospital da Saúde para ver de
perto os micróbios de Freire. Como muitos outros médicos europeus que vieram ao
Brasil em busca de fama e fortuna, queria pontificar sobre aquela doença com que
os primitivos e insalubres trópicos desafiavam o espírito científico do Velho Mundo.
O Caipira tratou ambos com igual sarcasmo. “Está o sr. dr. Freire na sua quinta,
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benza-o Deus! Os tais estudos microscópicos são os seus quindins, as suas melúrias,
o seu... tudo. Fazê-los de parceria com o compadre Goes já não era pequena glória,
não senhor. Fazê-los agora mano a mano com uma celebridade européia... hum!
hum!... que luxo!” (“Cartas de um caipira no 397”, JC, 14/7/1880).

Por essa ocasião, vinham se realizando no Rio, em uma escola que ainda existe
no Largo do Machado (atual Colégio Amaro Cavalcanti), as chamadas Conferências
da Glória. A elas compareciam as elites da capital: profissionais liberais, comercian-
tes, desembargadores, deputados, ministros e o próprio Imperador que era, sem
dúvida, o ouvinte mais assíduo. Iam se ilustrar, ouvir, de viva voz, médicos e en-
genheiros dissertarem sobre as ciências e as técnicas, as potentes forças motrizes da
civilização, cornucópias de que brotavam todos os bens que as exposições universais
convertiam em objetos de delírio da imaginação burguesa.12 Em 20 de julho, Fort
subiu à tribuna da Glória para falar sobre a febre amarela e os meios de preveni-la. O
argumento central do francês, que há dias, apenas, travara contato com a doença, era
que as pessoas se “enmiasmavam” pelo pulmão. Depois de descartar a hipótese de
que fosse causada por um fermento no sangue, discorreu sobre a entrada do ar
viciado no pulmão, ilustrando sua conferência com projeções luminosas de vísceras
humanas. No dia seguinte, o Caipira analisou com humor estas idéias:

Que o miasma está no ar, isto é coisa que nunca ninguém pôs em dúvida. Ora,
estando no ar, não é crível que se inocule em nós pelo umbigo (com perdão da
palavra), nem pelo calcanhar, mas sim pelas fossas nasais (...). Sei, de sobra, que
temos um meio de ir aos hospitais estudar as moléstias infecciosas sem que nossa
vida corra perigo. Basta, para isso, que ponhamos diante do nariz e da boca uma
pasta de algodão embebida de ácido fênico ou muito aquecida (...). Quererá
acaso o dr. Fort que toda a população fluminense ande continuamente com essa
focinheira branca! (“Cartas de um caipira”, JC, 24/7/1880, p. 1)

Na mesma carta, o Caipira reproduzia trecho das anotações do taquígrafo
para tornar mais realista o incidente ocorrido na conferência, quando Freire, indig-
nado, aparteou o orador que contestava seus estudos microscópicos.

Quando o pastor teme o lobo, mata-o antes que entre no redil. O contágio é pelo
pulmão. É, pois, com a respiração que ingerimos o princípio mórbido. Para esse
ponto devemos conseqüentemente convergir todos os nossos cuidados, impedin-
do que entre no pulmão o ar viciado. Examinei o sangue de um epidêmico, e não
vi nada; não quero dizer com isso que o meu colega dr. Freire não tivesse achado
microrganismos. Assevero apenas que não os achei e que (...) O sr. dr. Freire
(interrompendo) É que (...) (muitos scio! na sala). Deixe-me falar! Ainda que os
tivesse achado, tais organismos inferiores não seriam, no meu entender, senão
um efeito, e não a causa do mal.

De volta aos jornais, Freire garantiu que ele tinha ido só uma vez à Saúde,
examinara o sangue de um doente e concordara com suas observações. Atiçando a
fogueira da desavença, o Caipira transcreveu a nota redigida por Fort, relatando as
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circunstâncias da visita, e jocosamente lavrou seu veredicto sobre a moda a que o
francês também aderira, de se querer achar bichinhos no sangue dos doentes de
febre amarela (“Cartas de um caipira n. 397”, JC, 14/7/1880):

Quando S.S. tiver examinado vários casos desse mal, verificando pela sua própria
experiência que (...) alguns enfermos apresentam albuminúria, outros anuria, e
outros finalmente nenhuma das duas coisas.
Quando certificar-se que um tem somente degeneração gordurosa dos rins, ou-
tros só no fígado e outros ainda só no coração. (...) que uns morrem no gozo
perfeito de suas faculdades intelectuais e outros sem a menor consciência de si;
Quando verificar enfim (...) que nem todas as vítimas da febre amarela têm vômi-
tos pretos, e que ordinariamente a discrasia do sangue nem sempre começa no
primeiro período do mal.
Quando atentar em tudo isto e lembrar-se que a existência de infusórios no san-
gue não é sintoma peculiar da febre amarela, mas de muitas outras afecções
congêneres (...) parece-me impossível que sua excelência não exclame em muito
bom português: vous êtes dans l’ancre, tas de farceurs! (...) Vous croyez que ça
est (sic) la cause du mal? (...) Jamais de la vie!... ça... ce n’est q’un effet (ne pas
lire – un nez fait, s.v.p.).

Foi nessa problemática fronteira que emergiu a primeira teoria etiológica de
matriz pasteuriana elaborada no Brasil para explicar a febre amarela. Nos próximos
capítulos vamos ver o quanto ela rendeu, sobretudo depois que seu autor substituiu
o conteúdo da seringa, colocando o micróbio atenuado no lugar do anti-séptico.

Notas
1 Em 18/5/1883 (p. 1), a GN anunciou que a segunda parte do livro ia ser traduzida para o alemão pelo

dr. Wolf Havelburg, que pretendia publicá-la nos Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie de

Virchow; para o espanhol pelo dr. Granizo, médico da marinha espanhola radicado em Havana; e para

o inglês pelo dr. Justin Donovan, médico do almirantado inglês, baseado na Jamaica.

2 Por exemplo, as “inalações infalíveis” do dr. Maximiano Marques de Carvalho, o ácido carbólico

propugnado pelo dr. Armonde, ou o creosoto do homeopata Castro Lopes (JC, 6/3/1880, p. 1). Um certo

John Doweley convidaria Freire a testar na febre amarela o ácido cítrico em injeções hipodérmicas (GN,

15/5/1880), e apresentaria a água destilada como panacéia para todos os males (GN, 15/5/1880). Dispu-

tando a prioridade no uso das injeções hipodérmicas, o dr. Henrique Lopes garantia curar febres tifóides

inoculando uma mistura de atropina, cloridrato de morfina e água destilada. Sobre o liquor profilático

contra a febre amarela, preparado pelo dr. Julio Agathon Lehmann com bissalicilato de eucaliptina e

alcoolato de eucaliptus globulosos, ver CÓDICE 43-3-29 (febre amarela, 1873-81, AGCRJ). Não existia a

substância química eucaliptina. É um exemplo de apropriação da nomenclatura científica para veicular

antigos preparados galênicos. Sobre os conflitos entre correntes da homeopatia, e entre Freire e

homeopatas, ver Faria (1994; 1993).

3 Em 11/2/1883, a Gazeta de Noticias especulou sobre a origem de O Salva Vidas – Órgão Industrial,

Humanitário e Recreativo, nova folha carioca por trás da qual estaria o Caipira, “há tempos afastado das

lutas pacificas (...) do trocadilho”. Era na realidade propaganda do “querosene inexplosivo desinfetado
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e colorido” inventado por Lopes Cardoso e comercializado por Coral & Cardoso na travessa de Santa

Rita, no 1. A Biblioteca Nacional possui um único exemplar. Seu redator principal era Queirós N., que

não consta dos dicionários de literatura e de pseudônimos. O único nome que se ajusta a esta abrevia-

tura é o da poetisa Luísa Amália de Queirós Nunes (1846-1898). Terá sido ela a ferina crítica de Freire?

4 A seringa de Pravaz, que permitiu aplicações medicamentosas por outra via que não o tubo digestivo,

deve seu nome a Charles Gabriel Pravaz (1791-1853), médico ortopedista de Lyon. O inventor da agulha

oca parece ter sido Alexander Wood (1817-1884), que, em 1855, introduziu a injeção hipodérmica na

Inglaterra. O uso das injeções subcutâneas e intravenosas foi acompanhado pelo das ampolas de vidro,

confeccionadas em 1886 pelo tcheco A. V. Pel. Os clínicos da Europa e de outros continentes adotaram

o estojo de ampolas produzido a partir de 1887 pelo farmacêutico francês Stanislas Limousin, autor de

outras inovações relativas à preparação e dosagem de drogas. Supõe-se que os primeiros a empregar

injeções subcutâneas no Brasil foram Carlos Bendel, em Maceió (1867), e Otto Wucherer, na Bahia

(1867). “A injeção intravenosa não era conhecida no Brasil, não obstante já haver sido usada na Europa

antes do século XIX, para fins experimentais, por médicos ingleses e alemães” (Santos Filho, 1991, v. 2,

p. 360; Léonard, 1981, p. 147-148).

5 Toussaint-Sansom (1883, p. 66). Tais crenças deitavam raízes no animismo da medicina chinesa e na

matéria médica de Galeno e outros escritores latinos. Na Europa medieval, os signos que uniam os

males a suas curas adquiriram a conotação de dádiva divina. Embora a teoria da patologia humoral fosse

a base da matéria médica herdada dos gregos e romanos, acrescida de contribuições árabes, o poder das

drogas era informado em maior medida pela doutrina das assinaturas: Deus tinha marcado ou “assina-

do” coisas com a intenção de indicar suas virtudes terapêuticas, sua vis occulta. A doutrina abarcava a

crença nos poderes mágicos de nomes, e a idéia de que drogas compostas ganhavam poderes superio-

res aos das partes constituintes. Esta idéia inspirou as experiências dos alquimistas e, mais tarde, a dos

químicos e boticários contemporâneos do reverendo Edmund Stone (ver Cowen e Helfand, 1988, p. 25,

35, 56, 59, 60). Saborosíssimo comentário sobre a obra de Plínio, o Velho (23-79), Naturalis historia,

relacionando drogas cujo valor terapêutico era sinalizado pela forma, cor, ou cheiro lê-se em Calvino

(1994, p. 43-54).

6 A comissão presidida por Lavradio compunha-se dos drs. José Cardoso de Moura Brasil, Cláudio Velho

da Mota Maia, Oscar Adolfo de Bulhões Ribeiro e Pedro Severiano de Magalhães (CÓDICE 43-3-29,

febre amarela, 1873-81, AGCRJ, fl. 32).

7 “Cartas de um caipira no 382” (JC, 6/3/1880, p. 1). Na carta seguinte, Caipira explorou o mesmo tema.

Freire pedira quatro macacos e o governo nomeara uma comissão de cinco membros: “a haver desigual-

dade numérica devia ser ela a favor dos injecionados, que com isso arriscam a vida, e não dos injecionantes,

que não correm senão o risco de serem condecorados”. Propunha, então, que se comprasse um macaco

de bom tamanho para o barão do Lavradio, e uns sagüis para as 30 dinamizações com creosoto reco-

mendadas pelo homeopata Castro Lopes (“Cartas de um caipira no 383”, JC, 15/3/1880, p. 1).

8 GN (30/3/1880, p. 2). Joaquim Caminhoá, professor de história natural médica da faculdade, fidelíssimo

amigo de Freire, foi testemunha desta experiência inaugural: “estando ele a fazer um trabalho de química

industrial sobre a matéria corante dos frutos do Solanum nigrum, e notando que a cor da solução mudava

algum tempo depois, e que o microscópio lhe demonstrara uma infinidade de corpúsculos móveis, aos

quais com razão atribuía aquela mudança de coloração (...) começou  (...) uma série de experiências

relativas à resistência vital dos tais animálculos, e notou que o salicilato de sódio foi o mais eficaz microbicida.

Lembrou-se, por analogia, que esta substância poderia ser empregada contra várias moléstias consideradas

provenientes de fermentos; e como reinava então a febre amarela, começou ele a estudar ao microscópio

os diversos líquidos da economia do doente, e conheceu que havia micróbio no vômito-negro, como na

urina e no sangue, etc., por cujo motivo, julgou de utilidade empregar o salicilato de sódio” (Boletim da

AIM, sessão ordinária em 15/6/1886, p. 17).
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9 Liebig restaurou a primazia da Alemanha na química após quase setenta anos de supremacia dos

franceses. Seu laboratório na Universidade de Giessen tornou-se um modelo para as escolas superiores

a partir da década de 1830. Muitos dos mais importantes químicos e higienistas do século XIX cumpri-

ram etapa fundamental de sua formação lá. Ver a esse respeito Bernal (1969, v. 2, p. 550, 553, 628, 654);

Entralgo (1993, p. 180-200).

10 Ver a esse respeito Bulloch (1938, cap. III, p. 41-63); Duclaux (1896, p. 69-109, 153-81, 235-80).

11 Na Encyclopaedia Britannica, verbete “fermentation” (v. 9, p. 174-8), encontram-se breves referências

sobre a importância depois atribuída às enzimas nas fermentações, resgatando parte do legado teórico

de Liebig e Berzelius. Tamayo atrela apenas a Liebig uma das teorias que a posteriori foram considera-

das precursoras da teoria microbiana das doenças: “considerava as enfermidades infecciosas como varie-

dades distintas de fermentação, produzidas cada uma com um veneno específico com propriedades

semelhantes a enzimas, uma vez que catalisavam as alternativas químicas do sangue e de outros líquidos do

corpo sem participar diretamente delas e sem se multiplicarem no organismo. Esta idéia evoluiu em

pouco tempo para a teoria zimótica das ‘enfermidades’ infecciosas, cujo agente causal não eram os

animálculos, mas um princípio catalítico ou ‘zima’, de natureza desconhecida mas com a propriedade

peculiar de se reproduzir no organismo” (Tamayo, 1988, v. 2, p. 174).

12 Organizadas pelo conselheiro Manuel Francisco Correia, senador do Império, as conferências come-

çaram em novembro de 1873 numa escola pública da Glória, depois na Escola São José e, por último, no

educandário do Largo do Machado, um dos que foram edificados com os recursos da subscrição pública

organizada no fim da guerra do Paraguai para erguer uma estátua de d. Pedro II. O objetivo destas

conferências, que se prolongaram até 1889, sendo retomadas em 1891, era a instrução do povo, mas sua

platéia ficou limitada a um público seleto, que ali ouvia exposições sobre os mais variados assuntos:

literatura, teatro, história, biologia, botânica, medicina, ciências físicas, etc. Segundo Fonseca, a tribuna

da Glória foi um dos principais palcos das polêmicas sobre liberdade de ensino, criação de universidade

e sobre as diversas doutrinas que se confrontavam na medicina: “seu grande momento (foi) o ano de

1880, quando um grupo de professores e alunos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, liderados

pelo professor Francisco Praxedes de Andrade Pertence, ocupou este espaço para expor a precariedade

do ensino médico no País. (...) conseguiram nesta tribuna a repercussão necessária, a ponto de influir

positivamente no processo de reforma daquela instituição”. Minucioso levantamento das conferências

proferidas entre 1873 e 1880 em Fonseca (nov. 1995-fev. 1996, p. 135-66).
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