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E m março de 1883, Domingos Freire obteve do ministro dos Negócios do Impé-
rio autorização para retomar, em caráter oficial, os estudos sobre a causa e o
tratamento da febre amarela. Em novembro, às vésperas de mais uma epide-

mia, recebeu do mesmo Ministério autorização para inocular na população do Rio
de Janeiro a vacina que havia, enfim, criado. Foi, portanto, no intervalo entre março
e novembro de 1883 que se operou a passagem do medicamento que curava, indi-
vidualmente, para a vacina que prevenia em massa. Vamos examinar como foram
agregados seus componentes técnicos, no âmbito do laboratório, e acompanhar sua
trajetória no campo social, em meio às forças que se entrechocaram para favorecer
ou impedir sua cristalização como invento universalmente aceito.

Em abril de 1883, iniciou a publicação de uma série de artigos na Gazeta de
Notícias. Foi narrando suas experiências, como quem vai encurtando, progressiva e
inexoravelmente, a travessia do fato já demonstrado, o agente animado da febre
amarela, para o fato prefigurado: a vacina capaz de neutralizá-lo. Logo em seguida
à publicação do último artigo, em 6 de julho, enfeixou-os nos seis capítulos do
opúsculo Études expérimentales sur la contagion de la fièvre jaune (os jornais anun-
ciaram que ia ser traduzido para o alemão, o espanhol e o inglês).

Embora partisse do Criptococo xantogênico, dialogava com um público ainda
não convencido da natureza parasitária da doença. Demonstrar sua contagiosidade
era, pois, indispensável para seguir adiante em direção à vacina e para consolidar a
retaguarda do fato pressuposto, o agente etiológico microbiano.

O desenvolvimento
da vacina contra a

febre amarela

A natureza não se recusa a responder àqueles que sabem interrogá-la. Ela é obediente;
trata-se somente de saber dar-lhe ordens. (Domingos Freire, 1889e, p. 61)

Em todo o caso, como entrou em cena o micróbio, é natural que gritemos: – À cena o
micróbio. (“Crônica da semana”, GN, 20/4/1884, p. 1)
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“A questão capital do contágio e da transmissão da febre amarela, apesar de ter
sido muito discutida pelos patologistas, divide-os ainda em dois partidos opostos,
um dos quais contesta o contágio e opina pela infecção” (Freire, 1883, p. 2). A
demonstração da teoria do contágio consistiu em criar uma cadeia de transmissão
do homem a uma série de animais (coelhos e porquinhos-da-índia). O relato das
experiências denota o esforço de imprimir na mente dos leitores imagens vívidas de
uma planta tão minúscula que era capaz de atravessar o duto finíssimo da agulha e
transitar por veias e órgãos de sucessivos organismos, e ainda por caldos nutritivos
diversos, se reproduzindo e multiplicando como as pragas das plantações, sem
deixar de revigorar, incessantemente, o veneno que, em cada ser parasitado, produ-
zia os sinais externos (sintomas) e internos (lesões) inconfundíveis da febre amare-
la. A produção daquela “epizootia” em laboratório provava que a doença se pro-
pagava de indivíduo a indivíduo (contágio). Mas o sangue contaminado proviera de
um homem que podia ter contraído a doença no meio em que vivia (infecção). Freire
evitou a contradição afirmando que a febre amarela era “primitivamente contagiosa”,
mas podia se tornar infecciosa quando se acumulavam focos no meio exterior.

Na manhã de 14 de abril de 1883, ele e seus auxiliares – os estudantes João de
Menezes Dória, Francisco Augusto César e Eduardo Chapot Prévost – ingressam no
necrotério do Lazareto da Jurujuba para retalhar o cadáver de um marinheiro falecido
há menos de uma hora. Retiram sangue de seu coração, fragmentos de órgãos e
tecidos e transportam tudo para o laboratório de química orgânica da Faculdade de
Medicina. Confirmam ao microscópio a presença de criptococos no sangue. Injetam
um grama desse líquido na veia safena de um coelho e, 15 minutos depois, este morre
em convulsões, “fulminado por assim dizer pela violência do vírus introduzido direta-
mente na grande torrente circulatória”. A autópsia revela vísceras com as lesões carac-
terísticas da febre amarela. Ao microscópio reencontram, no sangue do coelho, os
criptococos originários do marinheiro. A reprodução do ciclo num porquinho-da-
índia, injetado com o sangue do coelho morto, exclui a possibilidade de morte aci-
dental. Acrescentam um quarto elo à cadeia: mais um porquinho-da-índia, que também
sucumbe por efeito do “vírus”. Na Gazeta de Notícias (17/4/1883, p. 2), Freire escreve:

pela primeira vez fizemos a transmissão da febre amarela de indivíduo a indiví-
duo, com esse sangue primitivamente virulento; e cuja virulência não perdeu a
energia apesar de sua passagem através de vários organismos, revelando, assim,
que o agente não é morto, mas vivo, suscetível de reprodução, proliferante, e
esse agente não pode ser senão o único elemento anormal figurado que se en-
contra constante e infalivelmente em todos os casos provados de febre amarela,
isto é, o criptococo que eu denominei xantogênico.

A primeira rodada de experiências provava, também, que residia no sangue e se
infiltrava nos órgãos por ele irrigados. Se uns eram mais atacados que outros – o
fígado, por exemplo –, isso se devia a condições anatômicas e fisiológicas que
proporcionavam mais “ensanchas” ao micróbio.
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Ao perfazer nove transmissões e 14 animais mortos, todos com lesões e sintomas
que corroboravam a causa de morte – febre amarela – e a causa desta, o Criptococo
xantogênico, Freire reitera (GN, 24.6.1883, p. 2): o agente transmissor não é

substância mineral ou orgânica da ordem dos tóxicos. (...) só uma vontade inque-
brantável de antipatizar com uma doutrina nova pelo apego que se tem às antigas
teorias poderá explicar o ceticismo e a contradição perante estes fatos conclu-
dentes do contágio e transmissão da febre amarela por assim dizer, de braço a
braço, como a inoculação do vírus vacínico.

Concebe então uma contraprova: se destruísse os micróbios contidos no líquido
orgânico antes de introduzi-lo no sangue da cobaia, e este líquido se mostrasse
inofensivo, nem o mais obstinado “quimiarista” teria como negar o agente vivo.
Tritura um pedaço de músculo de um amarelento morto, mistura a massa com água
(“perfeitamente livre de organismos”), filtra a mistura e confere a presença de “en-
xames de micróbios” em uma gota do líquido resultante. Seca-o a 280º, mistura o pó
com água destilada e injeta a solução num porquinho-da-índia. Ao mesmo tempo,
injeta o líquido não esterilizado em outro porquinho. Tudo sai como o previsto: a
saúde do primeiro e a morte do segundo confirmam a ação dos micróbios presentes
no sangue e nos tecidos.

Subproduto dessas experiências é a verificação de que havia animais refratários
à doença – as galinhas e, em certa medida, os cães –, da mesma maneira que, na
espécie humana, certas “raças”, supunha-se, apresentavam imunidade natural a ela.
Os mecanismos da imunidade eram ainda um mistério para os bacteriologistas, por
isso ele se limitava a comprovar o fenômeno, “dependente seja das condições da
raça ou espécie, seja de vacinação inconsciente, pelo hábito do meio em que estes
animais coabitam ao mesmo tempo que a espécie humana”.

Em julho de 1883, Freire declarou que estava a um passo da vacina. Faltava
apenas encontrar o melhor meio de atenuar a virulência do Criptococo xantogênico
de maneira a produzir uma forma modificada da doença que imunizasse, em vez
de matar, os organismos inoculados. Teria conseguido resultados auspiciosos
com um método de sua lavra, “antimicrobismo”, que diferia daquele utilizado
por Pasteur para produzir as vacinas contra o carbúnculo (cultura do bacterídio
a 43º atenuada pelo oxigênio do ar) e contra o cólera das galinhas (envelheci-
mento em contato com o oxigênio do ar). O vegetal microscópico da febre
amarela obedecia às mesmas “leis de proliferação” das plantas e “árvores copadas”
que se viam a olho nu. E assim como certas ervas daninhas destruíam uma
plantação agrícola, existiriam culturas microscópicas antagônicas às do micróbio
xantogênico. Seria então possível liquidar esta praga do corpo humano com ou-
tra, inofensiva. De fato, os dois porquinhos-da-índia vacinados com uma cultura
desse antibiótico apresentaram “aumento de temperatura, mas resistiram à
inoculação” (Freire, 1883, p. 37).
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Contudo, Freire não persistiu nessa via nem revelou a identidade da contracultura
usada.1 Testou outros métodos. Tirando proveito da resistência natural das galinhas
à doença, “transplantou” os micróbios para o sangue delas e inoculou esse sangue
com poucos micróbios em porquinhos-da-índia, comunicando a imunidade a estas
cobaias mais suscetíveis. As culturas atenuadas pelo contato com o oxigênio do ar
também as preservavam da inoculação subseqüente de culturas virulentas. Esta foi
a técnica escolhida para obter a vacina, o meio de subjugar aquelas “leis” que
governavam as relações entre clima e plantas dentro e fora do organismo humano
(Freire, 1883, p. 39-48, 45-7).

Aspecto basilar da epidemiologia da doença era sua periodicidade: as epidemias
só se manifestavam de fevereiro a junho, raramente julho. Daí até o próximo verão,
o repouso era perturbado por casos esporádicos. Freire não esclareceu a natureza
da influência que as estações exerciam sobre a febre amarela e, por conseqüência,
seus micróbios, mas procurou demonstrar a existência de um paralelismo entre o
refluxo das epidemias e a inatividade das culturas: porquinhos-da-índia inoculados
em julho e agosto apresentavam ligeira elevação de temperatura, indício de culturas
microbianas naturalmente atenuadas. “Em sua qualidade de planta, a alga da febre
amarela obedece às leis gerais da vegetação, dependentes das influências climatéricas,
desse conjunto de agentes físicos e meteorológicos que determinam os ciclos de
vegetação.”

De alguma forma, a organização física do Criptococo xantogênico modificava-
se, anulando sua nocividade para a “economia”. No curso dessa mutação, que não
configurava um verdadeiro polimorfismo, Freire constatou apenas que a prolifera-
ção diminuía e que se formavam aglomerados parecidos com “envelopes gelatino-
sos” com atividade fisiológica e movimentos quase nulos. Embora acreditasse na
atuação solidária do calor, da eletricidade, da umidade atmosférica e outras forças,
o agente primordial da metamorfose seria o “calórico”, aquele fluido hipotético que
se supunha na época servir de veículo para o calor. Para comprovar a hipótese, pôs
numa estufa um balão Pasteur com uma cultura pouco “florescente” e a manteve à
temperatura de 38º a 50º. Em uma semana, os micróbios multiplicaram-se e cresce-
ram, mas continuaram a causar apenas ligeira elevação de temperatura em
porquinhos-da-índia. A cultura só se tornou fatal quando a cobaia foi posta também
dentro da estufa, por vários dias, depois de ser inoculada. Ou seja, a elevação da
temperatura exterior só regenerava o poder tóxico dos micróbios depois que estes
penetravam no organismo, e quando o calor também atuava sobre o hospedeiro.

Nesse estágio do processo experimental, Freire considerava praticamente resol-
vido o problema da vacina:

Qual é a época mais propícia para as vacinações? Após haver provado que (...)
durante as estações epidêmicas, as culturas se tornam excessivamente virulentas,
para recaírem na inércia nos intervalos em que cessam as epidemias, é claro e
lógico que as vacinações devem ser feitas nesses intervalos, seja, nos meses de
julho e agosto, principalmente, ou ainda nos meses seguintes até dezembro. De

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:4678



79

resto, nós possuímos um meio seguro de nos certificarmos se as culturas (...)
podem servir ou não para a vacinação. (...) é a reação fisiológica (...) [d]os ani-
mais que possuem a receptividade à doença. (...) No momento em que a inoculação
de uma cultura de Criptococos xantogênicos produzir a morte do animal ou sin-
tomas muito graves (...) essa cultura deverá ser imediatamente rejeitada. Dessa
maneira, a experimentação biológica serve, por assim dizer, de barômetro para
medir a maior e a menor intensidade da virulência das culturas, e pode servir
igualmente para prever o aparecimento das epidemias.

Como a natureza se encarregava de atenuar os micróbios, os métodos para obter
artificialmente este fim foram reexaminados como simples métodos de purificação do
líquido a inocular. “As populações não precisam mais se inquietar”, tranqüilizava Freire,
depois de garantir que a quinta ou sexta cultura produzida em balão Pasteur, numa
solução de gelatina e água (“cultures directes à l’air”) dava uma vacina completamente
pura. Os micróbios extraídos do homem doente tinham sido renovados pela inoculação
em sucessivos animais e já não continham vestígio de sangue. Tal como as cobaias
inoculadas na estação inofensiva, as pessoas sentiriam ligeiros sintomas provocados
pela evolução atenuada da doença, com energia suficiente apenas para “imprimir” no
organismo as “modificações de receptividade” que ocasionavam a imunidade.

Em julho de 1883, Domingos Freire cogitava em encenar uma experiência públi-
ca para fechar com chave de ouro a invenção da vacina, como Pasteur fizera com a
anticarbunculosa. Introduziria em si mesmo e num animal culturas que os especta-
dores teriam examinado no microscópio, para em seguida comparar a evolução dos
fenômenos num e noutro organismo.

Do laboratório para as ruas

Em março daquele ano, o ministro dos Negócios do Império, conselheiro Leão
Veloso, prometera-lhe “condigna recompensa” caso seus estudos fossem coroados
de êxito:2

1o) Sobre observações microscópicas, com a cultura dos micróbios encontrados
nos humores (dos doentes de febre amarela).
2o) Sobre a atenuação da virulência dos mesmos micróbios e experiências de
vacinação em animais, a fim de ver se é possível empregá-la como meio profilático
do mal.
3o) Sobre o emprego do salicilato de sódio como tratamento pelas vias gástrica e
hipodérmica.
4o) Sobre as necropsias e determinação das lesões anatomopatológicas provocadas
pelo processo mórbido.

Na primeira carta publicada na Gazeta de Notícias (27/3/1883, p. 1), Freire justi-
ficou o ato do ministro pela gravidade de uma descoberta que acabara de fazer.
Tinha encontrado na terra dos cemitérios os micróbios que detectara nos humores
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dos amarelentos. Isso explicava a maior propagação da doença nos verões chuvo-
sos, e requeria providências drásticas: não apenas a remoção dos cemitérios para
longe da cidade como a cremação dos cadáveres contaminados.

Ao correlacionar o Criptococo xantogênico ao micróbio do carbúnculo, esta
descoberta insuflava na opinião pública a expectativa de que era viável uma vacina
para a febre amarela similar àquela recém-criada por Pasteur para combater a “pústula
maligna”. Aliás, a equivalência era duplamente vantajosa, posto que a vacina era
proposta como única alternativa à profanação, ora inevitável, de um dos principais
ritos católicos da cidade. Para sossegar o espírito daquela gente carola, Freire decla-
rou (1883, p. 36): “Desejamos mesmo que a cremação não seja posta em prática, e
para isso trabalhamos a fim de ver se é possível encontrar um meio preventivo para
a febre amarela, como existe para a varíola”.

Em 17 de agosto, apresentou ao então ministro do Império, Francisco Antunes
Maciel, o resultado dos estudos que fora incumbido de fazer. As culturas atenuadas do
micróbio da febre amarela, aplicadas em certas épocas do ano pelo método endérmico
(escarificação da pele, como na varíola), eram um meio prático e eficiente de proteger
o homem contra a doença. Urgia que o ministro nomeasse uma comissão para verificar
a exatidão disso mediante novas experiências. Os jornais não deixam claro se seriam
feitas em seres humanos. Mais tarde, ao recapitular os eventos, Freire (1885, p. 382)
diria que o ministro concordara com a inoculação da vacina em indivíduos para que
ficassem em observação antes de eclodir a epidemia que se avizinhava.

Maciel indicou o presidente da Junta Central de Higiene Pública, conselheiro
Antônio Corrêa de Souza Costa;3 o inspetor de Saúde do Porto, dr. Nuno Ferreira de
Andrade; os cirurgiões-mor do exército e da armada, barão de Souza Fontes e
conselheiro Carlos Frederico dos Santos Xavier de Azevedo, e os drs. José Benício
de Abreu, Agostinho José de Souza Lima e João Batista dos Santos (barão de Ibituruna).
Estes médicos foram incumbidos de verificar no laboratório da Faculdade de Medi-
cina, mediante experiências feitas sob as vistas de Freire, se as culturas atenuadas
preservavam, realmente, da febre amarela os organismos inoculados.

Contudo, nem bem começaram e a comissão se desmantelou por causa de uma
crise nas relações com o ministro. O pivô da crise foi a vacina – não a de Freire, mas
a de Jenner, a única que se praticava, então, na espécie humana. Os comissários-
vacinadores que atuavam nos municípios da Bahia foram demitidos pelo presidente
daquela província, depois que o legislativo local suprimiu da lei do orçamento a
respectiva verba, alegando que o serviço era da competência do governo central.
Os protestos da Junta Central de Higiene Pública não foram acatados pelo ministro,
que, além de defender o presidente da Bahia, censurou os higienistas por exorbitarem
de suas atribuições.

Em 4 de outubro de 1883, os jornais noticiaram a demissão coletiva da junta. Em
8 de outubro, Domingos José Freire tornou-se seu novo presidente.4

Em meio à crise, ele começou a inocular cobaias humanas, com o auxílio dos
estudantes João de Menezes Dória, Joaquim Caminhoá, Francisco Augusto César e
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Eduardo Chapot Prévost. Ainda em outubro, relatou as reações observadas nos
cinco primeiros vacinados: dois franceses, um inglês, um português e um brasileiro.
Na ocasião, disse que a comissão do governo tinha dado sinal verde para que a
vacina fosse levada a toda a população.5 Membros da comissão extinta protestaram,
e dois integrantes da nova junta, os drs. João Paulo de Carvalho e Américo Cincinato
Lopes, dissociaram-se das intenções do chefe. Mais tarde, relembrando o episódio
na Academia Imperial de Medicina, Nuno de Andrade afirmaria que o inventor da
vacina contara só com o apoio do terceiro membro da junta, dr. Artur Fernandes
Campos da Paz. Como presidente, desempatara a votação com o voto de Minerva,
“de modo que se pode literalmente dizer que quem autorizou o dr. Freire a inocular
culturas foi o próprio dr. Freire”. Este negou que Campos da Paz já fizesse parte da
junta, asseverando que os outros tinham votado a favor da permissão, como cons-
tava em ata, não obstante declarassem pelos jornais que não se responsabilizavam
por eventuais acidentes (Boletim AIM, ano I, n. 1, p. 1; n. 2, p. 2-3).

Seja como for, em 1o de novembro de 1883 elevava-se já a 48 o número de
inoculados, a maioria espanhóis e italianos recém-chegados à cidade, inclusive
crianças com meses ou poucos anos de idade. Dias depois, 45 pessoas foram
vacinadas na hospedaria dos imigrantes, em Niterói, e em cortiços da Cidade
Nova. Em seu próprio laboratório, Freire foi procurado por uma moça brasileira,
um rapaz francês e dois estudantes de medicina. Em 9 de novembro, o Ministério
do Império autorizou-o a publicar anúncios nos jornais conclamando imigrantes e
nativos a se premunir contra a febre amarela. A vacinação transformou-se em
serviço regular, com sede no Instituto Vacínico, que era responsável pela distri-
buição da antivariólica. Qualquer pessoa podia se submeter à nova vacina gratui-
tamente, nas quartas-feiras e sábados, das dez horas ao meio-dia. Daí por diante,
seriam publicados com regularidade avisos como este, assinados pelo presidente
da Junta Central de Higiene Pública, dr. Domingos José Freire, e seu secretário, dr.
Pedro Afonso de Carvalho:

VACINAÇÃO PELO LÍQUIDO DE CULTURA DOS MICRÓBIOS – A Junta Central de Higiene
Pública, autorizada pelo Ministério dos Negócios do Império em aviso no 4.546 de
9 do corrente, e no intuito de verificar se a inoculação pela cultura dos micróbios
reconhecida inocente pela comissão do governo, nomeada para estudar a eficá-
cia de tal meio, produz a profilaxia da febre amarela, convida as pessoas recen-
temente chegadas a esta cidade, e quaisquer outras que queiram submeter-se a
essa inoculação por esse meio, e declara que a época atual, até fins de janeiro, é
a mais apropriada para esta inoculação.6

Atropelando dúvidas e hostilidades que seu método profilático despertara entre
os médicos da Corte, Freire prosseguiu, obstinado, as vacinações verão e epidemia
adentro, transgredindo a regra que ele próprio havia estabelecido. Em fins de janei-
ro de 1884, tinha inoculado já 263 pessoas. No início de maio, contabilizou 418
vacinações. A técnica utilizada foi, em princípio, idêntica à da antivariólica:
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As culturas eram tiradas dos balões Pasteur com todo o cuidado necessário para
evitar a entrada de germes estranhos, e guardadas dentro de pequenos frascos de
quatro ou cinco gramas, frascos previamente esterilizados pelo calor e fechados
com rolha de esmeril. Na ponta de uma lanceta de vacinação recolhia algumas
gotas do líquido previamente derramado em um vidro de relógio bem limpo e
introduzia na pele, por meio de cinco ou seis picadas, demorando a ponta do
instrumento o mais possível, para assegurar a absorção. O ponto escolhido para
as inoculações era a região deltóide (ombro).7

Quando se sentiu seguro de que a vacina era inócua, passou a injetar meio a um
grama com a seringa de Pravaz, por via subcutânea. Fê-lo só em vinte pessoas, no fim
da experiência, mas adotou esse modo de inoculação nas rodadas subseqüentes.

A julgar pelos comunicados difundidos pela Gazeta de Notícias (1/11/1883, p. 1;
27/1/1884, p. 1), não houve acidentes e nenhum dos vacinados contraiu a forma
grave da doença que lavrava epidemicamente na cidade, apesar de pertencerem
quase todos à “classe dos seus prediletos, e vivendo em comum com outros que já
pagaram o terrível tributo”. Até encerrar o primeiro teste de campo, Freire publicou
regularmente listas de vacinados que especificavam nome, endereço, idade, nacio-
nalidade, tempo de residência no País e, sendo um brasileiro, província de origem
e tempo de residência na Corte. Consignavam, também, local de vacinação, e por aí
se vê que a experiência extravasou em larga medida o Instituto Vacínico, espalhan-
do-se por habitações coletivas e alguns hospitais do Rio de Janeiro e de Niterói (GN,
26/11/1883, p. 1; 3/1/1884, p. 2; Província, dez. 1883). Mesmo depois que a epide-
mia refluiu, continuaram a ser publicados os avisos convidando a população a
buscar o micróbio atenuado da febre amarela naquele instituto. Parece, inclusive,
que muita gente acabou se convencendo de que a vacina de Freire protegia tam-
bém contra a varíola. Depois de investigá-la em 1887, George Sternberg (1890, p.
524-526) comentou:

O próprio dr. Freire não encontrou tempo para efetuar as vacinações entre essas
pessoas pobres dos cortiços, delegando o trabalho a certos apotecários. Um de-
les, sr. Teles (...) transmitiu-me a surpreendente informação de que nenhuma das
pessoas inoculadas com o “micróbio atenuado” da febre amarela tinha contraído
a varíola durante a recente epidemia ocorrida no Rio, levando-me a inferir que a
vacina representava uma proteção contra ambas as doenças.

Em junho de 1884, o presidente da Junta de Higiene prestou contas ao ministro
do Império, conselheiro Felipe Franco de Sá. O confronto entre as 650 vidas ceifa-
das pela epidemia e as 411 salvas pela vacina constituiu a base sobre a qual edificou
a justificação estatística desse ensaio em grande escala, já então muito criticado
como precipitado e pouco escrupuloso. O relatório procurava convencer as autori-
dades e a opinião pública de que o universo dos vacinados coincidia perfeitamente
com o das vítimas fatais da febre amarela, induzindo, assim, à conclusão de que, se
não fossem vacinadas aquelas 418 pessoas (sete morreram), elas com certeza teriam
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engordado a relação de óbitos da cidade. Excetuando-se 37 habitantes de Vassouras
e um punhado de entusiastas oriundos das elites – estudantes de medicina, sobretu-
do –, a grande maioria dos vacinados era constituída de trabalhadores portugueses,
italianos e espanhóis residentes em cortiços, estalagens e casas de cômodos da
Cidade Velha, Cidade Nova, Praia de Santa Luzia, Flamengo, Glória e Botafogo. Os
brasileiros perfaziam apenas 26,55% do total.

Freire dava dimensão muito palpável ao confronto probatório das listas com
nomes e endereços de vacinados e de mortos não-vacinados, revelando que os dois
grupos coabitavam os mesmos focos e estavam sob a influência das mesmas causas
de insalubridade. “O fato sobre o qual mais devemos insistir é este: de outubro de
1883 até a data deste relatório têm havido mais de 650 óbitos de febre amarela em
pessoas não-vacinadas e apenas sete em vacinados.” Estes davam a porcentagem
“muitíssimo favorável” de 1,6% do total de vacinadas. Por meio de cálculos que
examinaremos adiante, concluiu que a mortalidade entre vacinados fora oito vezes
e meia menor do que entre os não-vacinados, o que, em sua opinião, representava
desempenho quase tão bom quanto o da vacina anticarbunculosa de Pasteur, e
melhor que o da antivariólica. Em vista do êxito “brilhante” daquele primeiro en-
saio, sentia-se comprometido a realizar novas séries de inoculações até alcançar a
imunidade absoluta, ou quase... “Não quero ter a pretensão de realizar o infalível,
que é uma utopia quando se trata de ciências biológicas. O próprio sr. Pasteur, que
no entanto agia sobre animais e não sobre indivíduos humanos, não obteve um
meio preservativo matematicamente absoluto, fazendo as suas investigações sobre
o carbúnculo e o cólera das galinhas” (Freire, 1883, p.7-8).

Primeiras reações à vacina

A vacina contra a febre amarela despertou reações as mais contraditórias no Rio
de Janeiro. Assim que transpôs o umbral do laboratório, membros daquela comis-
são presidida por Souza Costa afirmaram pelos jornais que não possuíam opinião
conclusiva sobre a sua “inocência”. “O que o dr. Freire inoculou no sangue dos 57
felizes ou infelizes vacinados não foi o líquido profilático da febre; foi coisa pior: foi
a dúvida!...” (GN, 17-18/11/1883, p. 1). E quando o dr. João Paulo de Carvalho,
membro da nova junta, criticou as experiências de Freire, este o acusou de ser um
médico sem competência para julgá-las. Segundo Confuncio, pseudônimo de um
dos autores do folhetim “Balas de estalo” (GN, 19/11/1883, p. 2), a população
assistia àquele espetáculo “embasbacada e divertida”.

O impacto das vacinações na opinião pública pode ser aferido pelas opiniões
contraditórias emitidas num mesmo jornal por colunistas regulares ou missivistas
eventuais, e até pela fluidez das idéias expendidas por um mesmo jornalista, à
medida que a novidade vai se disseminando no Rio de Janeiro. É o caso, por
exemplo, do autor da “Crônica da semana”, publicada na Gazeta de Notícias (7/10,
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1-4/11/1883, p. 1; 27/1/1884, p. 1). Em princípio rejeitou a noção de que a profilaxia
da febre amarela pudesse provir do “fac-símile reduzido da horrível moléstia”. O
governo havia sancionado um suicídio coletivo, e o cronista frisava que só podia
qualificar assim aquela submissão voluntária de tanta gente à vacina. Semanas de-
pois, aplaudia o micróbio “amansado”. Quando já passavam de duas centenas os
vacinados, fez votos para que a estatística chegasse logo aos 2 mil.

O rápido crescimento do número de indivíduos que se deixavam inocular por
vontade própria mostra que entre as camadas populares, entre os imigrantes sobre-
tudo, houve desde o início recepção favorável. E Freire, que já era um professor
popular, transformou-se em ídolo dos estudantes da Faculdade de Medicina e de
outras escolas da Corte.

Um de seus mais iracundos críticos foi um calejado clínico que, com o pseudônimo
de dr. Zero, assinava o “Folhetim” do Jornal do Commercio. Em 22 de novembro de
1883, este sucessor do Caipira, em texto intitulado “Cryptococcuzemo-nos”, criticou a
pressa irrefletida com que Freire se entregava a experiências com seres humanos, sem
uma teoria comprovada, tudo pelo afã de assegurar a prioridade sobre a descoberta e a
glória que lhe proporcionaria. Como podia inocular o seu micróbio sabendo que outros
investigadores tinham chegado a conclusões divergentes? E citava os drs. Carmona y
Valle, Victor Cornil, Araújo Goes, Louis Couty e João Batista de Lacerda.

Repreendido por invocar a autoridade deste último, em nota assinada por “O
micróbio de pince-nez” (algum aliado de Freire, senão o próprio), o dr. Zero voltou
à carga com um cartapácio a que deu o significativo título de “Bolhas de sabão”,
contendo mais críticas às incoerências presentes na teoria que fundamentava a vaci-
na, sobretudo a heterogeneidade de formas encarnadas pelo Criptococo xantogênico.
Como um porta-voz dos clínicos do Rio, não se posicionava só contra a difusão de
uma vacina malfeita. Era hostil ao movimento científico que, por intermédio dela,
ameaçava os cânones da arte de curar. No folhetim anterior, já tinha se referido a
Pasteur em termos ambíguos: como cientista mais cuidadoso que Freire, mas tam-
bém como autor de idéias invasivas que ainda enfrentavam forte oposição em seu
próprio país. “Bolhas de sabão” denunciava o oco, a inconsistência dos conceitos
expendidos pelos médicos convertidos ao credo pasteuriano: 8

Porque aqui há dois perigos: o da teoria dos micróbios, que já tem apresentado
grandes inconvenientes na patologia, e o das injeções hipodérmicas, contra as
quais se manifestaram ultimamente em Paris, com muito calor, vários médicos
distintos. Há hoje em França uma verdadeira reação contra essas teorias quase
inteiramente hipotéticas, que (...) atribuem aos fenômenos mórbidos uma simplici-
dade que na realidade não têm, e induzem a experimentar tratamentos desar-
razoados e perigosos para os doentes.
Pasteur é um grande sábio, um verdadeiro benemérito; mas (...) é preciso ir com
menos sede ao pote.”

Em sua extensa crônica, o dr. Zero arremetia, furiosamente, contra a autoridade
delegada ao mais estridente pasteuriano brasileiro, “César in duplicatum, César
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com duas cabeças”, que se valia da condição de presidente da Junta de Higiene e de
detentor de uma descoberta prestigiada por aviso ministerial para injetar na popula-
ção aquelas culturas “de microzimas com movimentos brownianos, de vibriões,
micélios e corpúsculos arredondados, que crescem, crescem... crescem...”. Fora uma
prepotência de sua parte ultrapassar a fronteira entre a experimentação animal e a
humana sem o aval da “comissão criptocóquica”, e uma covardia “criptococusar” os
outros, sem antes injetar em si mesmo a vacina para provar sua inocuidade. Com
acentuado preconceito de classe, o dr. Zero injuriava as cobaias humanas que se
deixavam inocular. “Nem foi por outros motivos que se inventaram as experiências
in anima vili ou in anima engraixati (que são coisas muito parecidas). É tão fácil
dizer a um porquinho-da-índia italiano: ‘dá cá o braço’, como dizer a um papagaio:
‘dá cá o pé’.”

Tomando para si a responsabilidade de defender a saúde pública, de que teria
abdicado o presidente da junta, o dr. Zero terminava seu folhetim com uma epístola
endereçada ao ministro do Império, Francisco Antunes Maciel:

Sr. ministro, o poder é o poder, sim senhor. Porém a medicina também é a medi-
cina. V. Exª. não entende patavina dela (...). Tenentecoronelize esta terra quanto
quiser, de norte ao sul e do nascente ao poente, sr. ministro, mas não nos
criptococuse assim, pelo amor de Deus!
O sr. dr. Freire é muito bom pasteur... (perdão, risque o pasteur, que está errado)
... é muito bom moço, talentoso, estudioso... mas teimoso como ele só! (...) não
posso consentir que sem minha assistência ande o dr. Freire futicando o braço da
porquinhada engraxadora para ver se acerta com o segredo da profilaxia do tifo
icteróide (...).

A publicação dessa crônica quase causou um incidente diplomático, ou senão
danos à integridade física do autor. Indignados com o modo como se tinha referido
aos compatriotas, dois cavalheiros italianos foram à redação do Jornal do Commercio
e pediram-lhe explicações. Muito assustado, o jornalista se desculpou, jurou que
amava a Itália e por isso tinha criticado Freire. Na Gazeta de Notícias (7/12/1883, p.
2), Confuncio aproveitou a oportunidade para vingar o inventor da vacina:

Eis aí o que eu não posso compreender bem: que o contrário de ofender os
italianos seja criticar o dr. Freire; e que este senhor mereça crítica por fazer a
inoculação do micróbio nos pequenos italianos!
Nem o dr. Freire inocula-o só em pequenos, mas em adultos e adultas (...); nem
são só italianos, mas de todos os países, e até brasileiros, os até agora inoculados
de micróbio.
Quer me parecer que a explicação dada pelo colega andou por longe da sinceri-
dade e que apenas o dr. Freire serviu de cabeça de turco no negócio (...) vamos
ver em breve o pedido de explicações por parte deste e as satisfações a ele dadas
pelo nosso colega. (...) que aquilo não se entende com ele dr. Freire, mas sim
com o (...) micróbio ou com o papa – qualquer coisa serve. Contanto que não
haja duelo, coisa que não é nada agradável em tempo de calor.
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Em meio a tantos embates e zombarias, Domingos Freire recebeu uma adesão
inesperada, de grande peso, que certamente contribuiu para incrementar o número
de vacinados. Na tarde de 19 de dezembro de 1883, o coche imperial estacionou
defronte ao pórtico da Faculdade de Medicina e foi rodeado por professores e
alunos daquela escola e uma multidão de curiosos. Acompanhado de seu camarista,
visconde do Bom Retiro, Sua Majestade dirigiu-se ao laboratório de química orgâni-
ca, onde a aguardavam Domingos Freire, o novo ministro do Império, conselheiro
Alves de Araujo, os drs. Claude Rebourgeon e Felicíssimo Fernandes e alunos que
serviam como ajudantes de preparador em química e histologia.

É notória a curiosidade que d. Pedro II sentia por todas as novidades científicas
de seu tempo, mas a decisão de examinar pessoalmente o controvertido Criptococo
xantogênico equivalia a recobrir com o beneplácito real as ações e os fatos que
estavam em litígio, dando impulso ao movimento que faziam no sentido de se
firmarem como verdades adquiridas. “Sua Majestade demorou-se na sua visita das 2
3/4 horas às 3 3/4 da tarde”, lê-se num jornal (GN, 20/12/1883, p. 1). Examinou ao
microscópio as culturas feitas em caldo de carne de vaca e em gelatina, confrontan-
do os micróbios que ali se achavam com os desenhos dos que haviam sido encon-
trados nos líquidos orgânicos dos doentes de febre amarela. Examinou amostras de
ptomaínas – o veneno secretado pelo micróbio –, uma preparação histológica de
um rim de indivíduo falecido da doença e vários outros desenhos. Mostraram a d.
Pedro uma cabeça de carneiro e a mão decepada de um chinês conservadas há ano
e meio por um processo inventado por Freire. Por último, o dr. Rebourgeon, vete-
rinário francês, mostrou as suas culturas microbianas que confirmavam perfeita-
mente – garantia o jornal – os trabalhos do químico brasileiro.

Este “discípulo de Pasteur” foi um dos primeiros aliados internacionais que con-
quistou. Em abril de 1883, fora contratado pelo governo imperial para organizar, em
Pelotas, uma escola veterinária e agrícola e, de quebra, um laboratório onde se
fizesse o cultivo da linfa antivariólica em vitelos.9 Antes de regressar ao Rio Grande
do Sul para completar a missão que lhe fora confiada (em fevereiro de 1884 inaugu-
rar-se-ia o Instituto Vacinícola, anexo à Imperial Escola Veterinária de Pelotas), di-
vulgou na imprensa leiga e médica da Corte um parecer altamente elogioso a Freire
(UM, 1884, IV, p. 69-72; GN, 23/1/1884, p. 2):

Tivestes a bondade de me permitir a repetição de vossas experiências sobre a
cultura e a atenuação do micróbio da febre amarela (...). Procedi ao exame com
esse rigor experimental que o meu ilustre mestre, o sr. Pasteur, nos ensinou a
empregar nos nossos estudos, e achastes talvez estranho o meu modo de proce-
der, por causa do cuidado minucioso com que fiz as minhas observações. Não
acrediteis, porém, que tenha pairado no meu espírito a sombra de uma dúvida,
porque as minhas primeiras experiências não foram senão a confirmação das
vossas; e utilizando no vosso laboratório os processos e os instrumentos mais
aperfeiçoados que possuímos na escola dos altos estudos, vi quanto foram gran-
des as dificuldades que tivestes de superar, e vossos trabalhos adquiriram por
isso mais mérito.
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Com estas palavras, imprimiu respeitável selo de qualidade sobre todas as eta-
pas do processo experimental que culminara na vacina, inclusive sua inoculação na
espécie humana: graças à imunidade “verdadeiramente admirável” que conferia, as
pessoas podiam ficar sãs e salvas nos focos de contágio. Rebourgeon declarou
ainda que tinha recomendado a seu governo o uso da vacina nas colônias france-
sas, e que se incumbiria de apresentá-la à Academia das Ciências de Paris. Parece
que cumpriu a promessa, pois foi mesmo analisada nesse e em outros fóruns cien-
tíficos de seu país. Na Academia de Medicina, Jules Rochard, médico da marinha
francesa considerado uma autoridade em assuntos de higiene, ofereceu à aprecia-
ção de seus pares os trabalhos de Freire em 22 de abril, e foi encarregado de fazer
um relato verbal sobre eles. Na sessão de 29 de janeiro, havia cumprido idêntico
papel em relação à descoberta do cogumelo da febre amarela reivindicada por João
Batista de Lacerda. Deixando de lado os trabalhos químicos do novo descobridor,
ocupou-se só de suas pesquisas sobre a febre amarela, em 6 de maio de 1884.

Elas valem bem o esforço, uma vez que o levaram a descobrir a causa e a nature-
za da doença, o micróbio que a produz, o tratamento que lhe convém e o meio
de preservar dela as pessoas com uma vacinação preventiva.
Os sábios do Rio de Janeiro são verdadeiramente privilegiados. A natureza des-
venda-lhes todos os seus segredos, com uma condescendência que não tem com
os investigadores do Velho Mundo. Suas descobertas são sempre completas; eles
não deixam aos outros nada para ser ainda encontrado. Tive já a ocasião de fazer
essa observação a propósito dos trabalhos do sr. Lacerda, e ela mostra-se ainda
procedente em presença daqueles do sr. Domingos Freire.

Depois de lembrar que o micróbio da febre amarela havia escapulido dos inves-
tigadores que o buscavam na América, nas Antilhas, no Senegal e mesmo na França,
onde em 1882 Pasteur perscrutara, em vão, sangue remetido daquele país africano,
Rochard afirmou que no Brasil encontraram não um, mas diversos. Seu comentário
mostra a que ponto e a que distância chegara a rivalidade entre os dois bacteriologistas
brasileiros.

Primeiro foi o sr. Lacerda que descobriu esse cogumelo surpreendente, do qual
vos falei (...) e que é alternativamente amarelo no sangue e negro nos vômitos. É
verdade que o dr. Domingos Freire considera que esse cogumelo não é senão um
parasita vulgar, cujos germes caíram acidentalmente nas preparações do sr. Lacerda
(...); mas é preciso sempre desconfiar das alegações de um rival e, de minha
parte, não seria sem desgosto que veria desaparecer esse camaleão microscópico
do mundo da patologia animada.
Aquele, ou melhor, aqueles do dr. Freire não são menos surpreendentes.

Esta é a parte mais conhecida do parecer de Rochard. Encarregaram-se de disseminá-
la os seus adversários no meio médico carioca e, de segunda mão, os historiadores
que ajudaram a fazer tábula rasa da medicina experimental brasileira no período.
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Não resta dúvida de que o parecer foi negativo, mas Rochard tratou o trabalho
de Freire com mais respeito do que sugerem estas farpas iniciais, e seu veredicto foi
contestado por outro cardeal da instituição, o veterinário Henry Bouley (1814-1855),
célebre pelos estudos sobre doenças contagiosas de animais. Do próprio texto de
Rochard se depreende que o plenário da Academia considerava seu ceticismo exa-
gerado. Ele apresentou um relato extenso e objetivo da evolução das pesquisas do
brasileiro. Formulou juízos a respeito de tendências condenáveis que enxergava na
medicina experimental de seu tempo: a tendência a se tomarem as aparências por
realidades nas observações microscópicas e derrocar tradições terapêuticas
estabelecidas em proveito de medicações pseudocientíficas. Fica evidente que o
caso Freire estava inscrito numa controvérsia em curso na Academia, envolvendo a
doutrina microbiana e práticas que derivavam dela. Os comentários de Rochard
denotavam uma visão crítica da precipitação com que os caçadores de micróbios,
em geral, transportavam dados e fatos do laboratório para a clínica e a higiene.

Eu li os trabalhos do sr. Domingos Freire com o maior cuidado. São obra de um
médico instruído, perfeitamente ao corrente dos métodos modernos de investiga-
ção. Trazem a marca de uma boa-fé evidente. O autor seguramente está conven-
cido da realidade dos fatos que lhe apareceram; mas receio que, como aconteceu
com o sr. Lacerda, tenha sido logrado pelas ilusões. Elas são fáceis quando se
trata de observação microscópica. Vê-se tudo o que se quer ver, dizia Bichat,
quando se olha dentro das trevas. (...) desde essa época os instrumentos sofreram
notáveis aperfeiçoamentos. Não é mais dentro das trevas que se olha. O olho do
observador mergulha em um meio deslumbrante de luz, mas por isso mesmo
fértil em miragens e ilusões. (...)
Quando as ilusões do microscópio só conduzem a teorias arriscadas é possível
não nos emocionarmos com elas. O tempo e observações novas se encarregarão
de separar a verdade do erro; mas, quando se transportam essas visões para o
terreno da prática, as coisas mudam de figura. Sob a influência dessas doutrinas,
vemos se estabelecer uma lamentável tendência a impor medicações puramente
teóricas em lugar das sãs tradições da terapêutica racional e, para não me afastar
de meu tema, o tratamento da febre amarela não lucrou com essa substituição.
Não sou com certeza um inimigo do progresso (...). Ninguém tem maior interesse
na descoberta da vacina da febre amarela que os médicos da marinha (...). Se
esta descoberta se realizasse, nós nos cotizaríamos para erguer uma estátua em
homenagem a seu autor; mas antes de iniciarmos a subscrição, aguardamos pro-
vas mais decisivas do que aquelas que nos são fornecidas pelo doutor Freire, sem
deixar de fazer votos fervorosos para que ele não se tenha enganado.

Bouley valorizou mais o papel progressista de suas pesquisas do que seus méri-
tos intrínsecos. O bacteriologista carioca era-lhe simpático porque abria caminho ao
espírito científico que a França irradiava, por contribuir para enraizar na mentalida-
de de seu povo a confiança numa medicina de base experimental. “Não quero me
colocar como fiador das experiências do sr. Domingos Freire, mas penso que se
deve tomar cuidado, ao criticá-las com demasiada severidade, para não desencorajar
tentativas análogas àquelas que acabam de ser feitas pelo médico do Rio.” Se tivera
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autoridade suficiente para persuadir tantos habitantes da cidade a se vacinar, não
era o caso de se felicitarem os acadêmicos por triunfar no espírito daquela gente a
crença na eficácia de um tratamento fundado em experiências com animais? Estava
a par da visita que o imperador brasileiro fizera ao laboratório de seu súdito e
atribuía grande importância ao aval dado por outro veterinário que, além de ser
francês, era um cientista familiarizado com o microscópico e com os trabalhos de
Pasteur. Em divergência com Rochard, encarava positivamente o entusiasmo com
que os bacteriologistas de seu tempo levavam à prática os resultados obtidos em
laboratório. Se pequeníssimas doses de certas substâncias impediam a “pululação”
de microrganismos in vitro, por que não in vivo ?, indagava Bouley, aludindo à
pululação de anti-sépticos na medicina.

Ora um homem julga-se corajoso o bastante para se expor ao flagelo e extrai da
teoria microbiana os meios de o conjurar (...). Quando uma teoria é inspirada por
fatos tão importantes (...), não se deve ter pressa de rejeitá-la preferindo-se per-
manecer partidário das antigas doutrinas porque lhe falta a sanção do tempo. (...)
Poder-se-ia somente desejar que o sr. Freire tivesse levado até o fim seu papel de
apóstolo; após inocular em si próprio a febre amarela atenuada teria podido
inocular-se com a febre amarela verdadeiramente virulenta; a demonstração teria
sido assim completa e a experiência ficaria ao abrigo de qualquer crítica.

Em sua réplica, Rochard concordou que não convinha desencorajar os experi-
mentadores do Novo Mundo. Mas não podia aprovar sem reservas os testes que
cismavam fazer com vidas humanas, mesmo sabendo que estas se submetiam por
livre e espontânea vontade:

Eu compreendo, até certo ponto, a audácia do experimentador e a docilidade dos
pacientes, em presença de uma doença tão terrível como a febre amarela (...).
Todavia, mesmo concedendo ao autor dessas inoculações o benefício do fato
consumado, há um certo número de pontos que exigem explicações. (...) primei-
ro, como é que ele escolheu, para praticá-las, a estação mais favorável ao desen-
volvimento da febre amarela. (...). Seria bom saber, também, o que aconteceu
com seus operados. (...) Se as pessoas vacinadas só tiveram o inconveniente de
uma febre ligeira, como os animais postos em experiência; se nenhuma dentre
elas sucumbiu ou sofreu acidentes graves, a inocuidade de seu método estará
provada (...). Ainda ficará contudo por demonstrar o fato capital, aquele da imu-
nidade adquirida por essas operações, e nós não poderemos nos sentir esclareci-
dos a esse respeito senão quando os vacinados tiverem sofrido vitoriosamente a
prova de um período epidêmico. (...) a sabedoria recomenda que guardemos
uma atitude de reserva, sem deixar de fazer votos ardentes para que o doutor
Freire não se tenha enganado.

O parecer de Jules Rochard teve grande impacto no Brasil. Obra de um higienista
que encarava com reservas a intromissão da bacteriologia na clínica e na saúde públi-
ca, ajustou-se bem à mentalidade dos médicos brasileiros, servindo como catalisador
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de opiniões adversas a Freire no âmbito das associações médicas e, mesmo, entre os
inimigos do parasitismo que se achavam à margem destas associações.

Os conflitos com a elite médica da Corte

A vacina que estava sendo inoculada na população carioca apoiava-se em uma
das teorias microbianas propostas para a febre amarela. Em 1880, no Museu Nacio-
nal, João Batista de Lacerda desfraldara um programa de pesquisas que diferia
daquele seguido pelo professor de química orgânica da Faculdade de Medicina.
Quando este saiu às ruas com a vacina, personagens que formaram com ele nas
injeções de salicilato de sódio posicionaram-se contra o novo invento. O mais feroz
adversário foi Araújo Goes. Parceiro nas experiências realizadas em 1880, no Hospi-
tal da Saúde, tornou-se colaborador de Lacerda no laboratório de fisiologia do
Museu Nacional. Participou ativamente das experiências que resultaram em “Obser-
vações demonstrativas da verdadeira causa da febre amarela”, lidas na Academia de
Medicina em junho de 1883, justo quando era desovada a vacina. Em junho de
1885, Goes obteria o lugar de membro titular da Academia com uma comunicação
sobre a “Anuria na febre amarela”. E Freire com a Memória sobre as ptomaínas da
febre amarela. O dr. José Maria Teixeira, outro co-participante das experiências
com o salicilato de sódio, era agora o secretário-geral da instituição. No relatório
concernente às atividades desenvolvidas entre junho de 1883 e junho de 1884 con-
signou (ABM, v. XXXVI, p. 158):

Sobre a febre amarela e sobre sua profilaxia pela vacinação com a cultura atenuada
do Criptococo xantogênico falou-se e discutiu-se extensamente. (...) emitiram
suas opiniões quase todos os acadêmicos, e, se bem que a Academia, como corpo
coletivo, não firmasse doutrina, todos os oradores mostraram-se francamente ad-
versos à vacinação e descrentes dos seus resultados. De sua inutilidade pareciam
todos convictos; em sua inocência acreditam alguns; outros, porém, julgam-na
até prejudicial. (Grifo meu)

O inspetor de Saúde dos Portos, dr. Nuno de Andrade, comprometeu-se a fazer
uma análise abrangente das vacinações, e o presidente da Academia, dr. Agostinho
de Souza Lima, solicitou aos clínicos do Rio que dessem notícia de quaisquer doen-
tes vacinados. Araújo Goes atendeu ao pedido, em abril de 1884, com um libelo
violentíssimo. Munido de precária estatística obtida num dos morros da cidade, quis
convencer médicos e autoridades de que a vacina, em vez de impedir, favorecia a
explosão epidêmica. E bradava: “Que o morro da Viúva seja o Waterloo somente do
dr. Domingos Freire”.10

Na carta ao presidente da Academia, amplamente divulgada pelos jornais, infor-
mava que tinha encontrado em caldos expostos ao ar, mas sem nenhum contato
com matérias infecciosas da febre amarela, as três espécies de micróbios descritas
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pelo rival, a que fabricava pigmento negro e coloria o vômito, a que pigmentava de
amarelo a pele dos doentes e a que liberava as venenosas ptomaínas. E indagava:
qual das espécies Freire atenuava para obter o imunizante que os pesquisadores do
Museu Nacional tentaram em vão desenvolver durante um ano e um mês de árduos
trabalhos? Para Goes, a vacina contra a febre amarela era ainda uma questão em
aberto. Não devia transpor os umbrais dos laboratórios para não inculcar “doutrina
e confiança ilusórias e cheias de perigos”.

Num pós-escrito datado de 5 de maio de 1884, reforçou o libelo com mais
informações concernentes ao morro da Viúva: ali teriam sido inoculadas 60 pessoas,
das quais 16 se ausentaram ao irromper a epidemia; das 44 que permaneceram, 22
foram acometidas pela febre amarela e 9 morreram. Carregando nos pontos de
exclamação, concluía que a morbidade fora de 50%, e a mortalidade, de 40,9%.
“Quererá isto dizer que a vacinação, em vez de impedir, favorece a explosão da
febre amarela?”

Em comunicados ao público, Domingos Freire reafirmou que era ínfima a por-
centagem de mortes entre os vacinados. Goes retrucou que os dados eram falsos,
pois incluíam pessoas que não tinham ficado expostas à epidemia, como os habi-
tantes de Vassouras e Valença. Em outro artigo, suplicou ao corpo médico que não
se deixasse iludir por dados coligidos aleatoriamente pela cidade. As vacinações
eram um fracasso melhor aferido pelos números que colhera em um grupo especí-
fico, os moradores do morro da Viúva.11 Freire passou, então, a divulgar relações
nominais detalhadas onde cada habitação coletiva era apresentada como um
microcosmo da cidade, um campo de provas onde se podia contabilizar, de forma
palpável, vivos e mortos entre vacinados e não-vacinados.12 Aquela disputa entre
dois médicos que comungavam nos mesmos pressupostos teóricos motivou o se-
guinte comentário na “Crônica da semana” (GN, 20/4/1884, p. 1):

Ora, como o dr. Goes e o dr. Freire cultivam ambos a ciência e o micróbio, cada
um o seu. E como eles são ambos oficiais do mesmo ofício, é justo crer que por
enquanto a carta decisiva do sr. dr. Goes tenha o valor de uma simples carta (...)
e que tenhamos razão de pôr de molho os seus dizeres, até que pelo menos (...)
o sr. dr. Freire venha dizer mal do micróbio do sr. dr. Goes.

Em seção recém-inaugurada na Gazeta de Notícias (14/6/1884, p. 1-2), “O livro
de um médico. Impressões semanais de crítica e de ciência”, saíram duas páginas
em defesa da vacina. O micróbio xantogênico não era uma “ilusão do microscópio”,
como supunha Rochard, e a pressa em divulgá-lo era legítima, pois outros investi-
gadores estavam no seu encalço. O parecer do médico da marinha francesa, profe-
rido havia apenas um mês, municiou os discursos de todos os adversários de Do-
mingos Freire, por paráfrases ou citações literais. Na já citada carta, Araújo Goes
traduziu para o público interno seu pior trecho:
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Seriamente, de que serve tal vacina? Serve para desacreditar no estrangeiro a
ciência e até o bom senso dos brasileiros. Os mestres, os veteranos da microscopia,
que após dois a três anos de labor quotidiano apenas ousam emitir, timidamente,
uma esperança em assuntos desta ordem, riem-se dos sábios brasileiros, que em
dois ou três meses resolvem os mais difíceis problemas etiológicos e profiláticos
de moléstias tão complexas.

Outro que ecoou Rochard foi o dr. João Paulo de Carvalho, aquele integrante da
junta com quem Freire tivera atritos. Trombaram de novo numa Exposição Científi-
ca organizada por Joaquim Caminhoá em favor da caixa beneficente dos professo-
res do Colégio D. Pedro II e do Instituto Farmacêutico. A exposição foi prestigiada
pelo Imperador que, em 19 de junho de 1884, assistiu à conferência de João Paulo
tratando justamente de “Teoria parasitaria e micróbios” (GN, 19/6/1884, p. 2). Em-
bora aludisse ao suposto agente do beribéri que João Batista de Lacerda acabara de
anunciar, o alvo principal de suas críticas era, obviamente, Domingos Freire, cujos
protestos foram calorosamente apoiados pelos alunos da Faculdade de Medicina e
pelo anônimo autor de “O livro de um médico”.13

As opiniões de Rochard balizaram, igualmente, o primeiro parecer oficial firma-
do aqui sobre os trabalhos de Freire. Em novembro de 1884, às vésperas de outro
verão epidêmico, uma comissão da Academia Imperial de Medicina integrada pelos
drs. Francisco de Castro, Ossian Bonnet e Afonso Pinheiro apresentou seu veredicto
sobre as experiências relatadas nos dois livros que já tinha publicado (ABM, v.
XXXVI, p. 219-22):

A interminável controvérsia sobre a contagiosidade do mal de Sião esperará tal-
vez indefinidamente a sua última palavra se lh’a houver de fornecer a simples
observação clínica (...); só o método seguro da experimentação científica poderá
traçar com rigor a desejada solução. (...). Entretanto (...) a comissão não chegou
a convencer-se de que o problema da etiologia da febre amarela se tenha desa-
nuviado das muitas incertezas que o obscurecem e complicam.
O processo fundamental para a verificação da natureza animada de um agente
morbífico consiste em isolá-lo pela cultura e inoculá-lo. Foi assim que eviden-
ciou-se a natureza parasitária do carbúnculo e do cólera das aves; e assim organi-
zou o sr. dr. Freire o seu plano de demonstração.
Em matéria de tamanho alcance não é possível aceitar sem o testemunho da
observação de vários pesquisadores competentes a afirmativa de um só, ao qual
poderá parecer fato constante de observação no campo do microscópio, o que
não passa de um epifenômeno criado pelo determinismo do processo experi-
mental.

Microrganismo diferente já fora descrito por Lacerda, e o de Freire passara des-
percebido a quase todos os cientistas que investigavam a febre amarela, inclusive
Pasteur. Pouco afeitos ao laboratório, os membros da comissão limitaram-se a ler
Recherches expérimentales sur la contagion de la fièvre jaune e o volume anterior,
Recueil des travaux chimiques. Chegaram à conclusão de que os sintomas, as pertur-
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bações funcionais e as lesões reveladas post-mortem nas cobaias não constituíam
evidências inequívocas de febre amarela induzida experimentalmente. Subsistin-
do a dúvida sobre a causa da doença, não podiam autenticar o valor da vacina: “O
ponto de partida para a vacinação praticada por Pasteur foi precisamente o co-
nhecimento dos vírus etiológicos...”. Embora julgassem que a de Freire não ocasio-
nava danos à população, propunham que fosse suspensa “a fim de que os indiví-
duos que a ela se houverem de sujeitar, tendo condições de receptividade para o
mal, não deixem-se ficar incautos no foco epidêmico, considerando-se sob a tute-
la de uma problemática imunidade”.

O parecer não impediu que as vacinações prosseguissem por todo o verão de
1884-1885, até a epidemia subseqüente, de 1885-1886. As críticas também se avo-
lumaram e, como veremos, até Koch entrou na dança. Em 4 de julho de 1885,
Pasteur efetuou sua primeira intervenção no homem, inoculando no menino Joseph
Meister a vacina contra o “vírus” da raiva, vírus cuja identidade desconhecia. Para
seu discípulo brasileiro, aquele foi um ano produtivo e conturbado. Publicou sua
obra mais importante, Doctrine microbienne de la fièvre jaune et ses inoculations
préventives, e ingressou na Academia com o estudo sobre as ptomaínas. Mais tarde,
1885 seria rememorado pelos adversários como o ano em que foi “batido” nesta
corporação. Uma década depois, em outro contexto da microbiologia, das pesqui-
sas sobre febre amarela e da vida política e social do Brasil, suas relações com ela
alcançariam o ponto crítico. Em gesto inédito, rasgaria em público o diploma de
membro titular. Em princípio, Domingos Freire participou das sessões e defendeu
intramuros suas experiências e descobertas. Mas a convivência com os pares durou
pouco. Com o recrudescimento das críticas, afastou-se deles e passou a privilegiar,
ostensivamente, o território profano, os espaços de ação e discussão extramuros,
atitude condenada com veemência pelos acadêmicos.14

Enquanto questionavam o membro desertor, as vacinações seguiam trajetória
ascensional, haurindo sua legitimidade da adesão voluntária dos habitantes da cida-
de, nativos ou imigrantes. Durante o tempo em que Freire presidiu a Junta Central
de Higiene Pública, rompeu-se aquela ligação umbilical que os luminares do saber
médico mantinham com a política sanitária do Império, ligação assegurada pelo
exercício simultâneo, e em caráter quase vitalício, da presidência de ambas as insti-
tuições pelo barão do Lavradio. Seria depois restabelecida em outras bases, menos
estáveis. Uma circunstância agravou a dissociação das duas mais importantes insti-
tuições médicas do País. A presidência da Academia foi ocupada por um velho e
encarniçado inimigo de Freire, o dr. Agostinho de Souza Lima, que permaneceu no
cargo durante a maior parte do tempo que duraram as controvérsias sobre a vacina.15

Mesmo os simpatizantes das idéias de Freire sentiam-se agredidos pelo pouco caso
que fazia da instituição que consideravam o único tribunal legítimo para dirimir
questões médicas e guia da opinião leiga no tocante à orientação e ao conteúdo do
progresso material e moral do organismo urbano. Como condottiere das vacina-
ções, respaldado pelos estudantes da faculdade e a legião de vacinados, Freire
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subverteu relações hierárquicas, verdadeiros tabus, que envolviam status profissio-
nal e monopólio do saber, escorregando perigosamente para a condição de charla-
tão, na perspectiva dos acadêmicos.16 Forjou vínculos estreitos com republicanos e
abolicionistas que também se empenhavam por arregimentar o “povo” contra insti-
tuições estabelecidas. A vacina e seu inventor atuaram positivamente para a conse-
cução dos objetivos desses movimentos, na frente ideológica, e se beneficiaram
consideravelmente com o avanço deles.

Na realidade, a vacina já nasceu como peça desse jogo político. Os Études
expérimentales sur la contagion de la fièvre jaune tinham por frontispício uma de-
dicatória aos abolicionistas, ainda por cima datada de 14 de julho de 1883, dia em
que a França comemorava 94 anos de Revolução. Domingos Freire, que era mem-
bro honorário da Associação Libertadora Acadêmica, dedicou a ela, nos termos
mais gongóricos, o livro com que consumava o parto experimental da vacina:

Diante da vaga abolicionista que se estende sobre todo o Brasil vós, com vosso
coração que palpita sempre sob a impulsão das idéias mais generosas, não podíeis
permanecer impassíveis, de braços cruzados, em face do grandioso espetáculo
da regeneração social de nossa Pátria adorada. (...) vós me permitistes alistar-me
sob vossa bandeira (...). Essa honra foi, por assim dizer, um apelo à minha cons-
ciência; fez-me sentir que me cabia o dever, por patriotismo e do ponto de vista
humanitário, de trazer meu tributo e depositá-lo no altar da abolição da escravi-
dão. (...) Eu vô-lo apresento em língua francesa, pois não conheço nenhum outro
idioma mais adequado para se celebrar os benefícios da liberdade, e ao mesmo
tempo mais apropriado à vulgarização da ciência.

Nas controvérsias subseqüentes, observamos o esforço de parte de seus adversá-
rios, no campo médico, de anular ou, pelo menos, relativizar a veracidade do
Criptococo xantogênico e de demolir o processo experimental que dera origem ao
imunizante obtido com a atenuação de sua virulência. Porém a maioria tinha pouca
familiaridade com a ciência dos micróbios, e menos ainda com a prática dela em
laboratório. Os ataques mais consistentes por este ângulo partiram de Araújo Goes,
com munição produzida no laboratório de fisiologia do Museu Nacional. Flancos
mais acessíveis às críticas dos médicos eram as correlações entre micróbio, manifes-
tações clínicas e lesões anatomopatológicas da febre amarela.

Escorado, porém, na autoridade de presidente da junta e nos aliados que
arregimentava no campo social e político, Freire convertia a vacina em número
crescente de fatos consumados. Os adversários viram-se, assim, na contingência de
discutir cada vez menos seus pressupostos científicos e cada vez mais seus desdo-
bramentos práticos. A crescente objetivação da vacina não se deveu só à força
emprestada pelos que a ela aderiram. Parte do êxito deve ser creditado ao sofistica-
do aparato estatístico que seu inventor montou. Aos olhos de quem perscruta este
passado, as críticas aos fundamentos de sua “doutrina” soam mais robustas do que
os contra-argumentos numéricos. Estes parecem inconsistentes, raquíticos até, em
comparação com as estatísticas de Freire.
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Na Academia, quem liderou a investida, em 1885, foi o dr. Nuno de Andrade.
Atribuiria depois a polêmica a uma provocação de Freire, “que, impiedosamente,
censurou-me por não ter aplicado a sua vacina a uma filha minha, falecida, poucos
dias antes, de febre amarela!!”. Sem dúvida, pesou também a circunstância de ser
ele, Nuno de Andrade, o inspetor-geral de Saúde dos Portos, com autoridade para
se contrapor aos números que alardeava o presidente da Junta Central de Higiene
Pública.17 Na sessão de 14 de julho, atacou as experiências relatadas em Doctrine
microbienne, sobretudo aquelas destinadas a provar que o outono e o inverno
anulavam a energia virulenta do micróbio. Achava “supremamente obscura” a idéia
de que pudesse hibernar no laboratório o micróbio que nas ruas, eventualmente,
matava um homem. E se no livro Freire afirmava que a vacina tinha de ser inocula-
da de julho a dezembro, como a disseminava nas estalagens e cortiços durante o
verão, quando o calor regenerava o poder tóxico das culturas? Para Andrade, a
iniciativa carecia não só de base científica como de base legal, uma vez que o aviso
de novembro de 1883 o autorizara apenas a fazer despesas com a publicação de
anúncios, não a sair pelas ruas a vacinar a população, arriscando, numa experiência
de resultados incertos, “a gravidade do governo e a circunspecção científica da
junta” que presidia. Andrade refutou as invencionices que jornais europeus vinham
divulgando por culpa, sobretudo, de Rebourgeon. Em comunicações à Sociedade
de Biologia e à Academia das Ciências de Paris, este dissera que o imperador brasi-
leiro tinha ordenado as vacinações na espécie humana depois de verificar, pessoal-
mente, as experiências de Freire. “Sua Majestade não deu, nem daria jamais seme-
lhante ordem, porque o monarca brasileiro não seria capaz de reduzir seus súditos
à condição de porcos-da-índia” (Boletim AIM, ano I, n. 1, p. 1).

Em sua réplica, Freire alegou, com razão, que a permissão estava implícita no
citado aviso do ministro do Império e constava em ata da Junta Central de Higiene
Pública. Nesta sessão da Academia – a última a que compareceu –, fez extensa
defesa de suas descobertas. Analisou a etiologia da febre amarela. Defendeu o
tratamento com o salicilato de sódio. Explicou como atenuava a virulência do mi-
cróbio e descreveu os testes preliminares em animais. A “experiência” daquele ano
já abarcava cerca de 4 mil pessoas, sem que houvesse nenhuma baixa. Em compen-
sação, mais de 300 não-vacinados tinham descido à sepultura. Estes fatos eram os
melhores defensores de sua doutrina (Boletim AIM, ano I, n. 2, p. 2-3). Depois de
afirmar que não voltaria mais à tribuna da Academia para tratar daquele assunto, fez
uma ameaça: esperava que o governo e os médicos amparassem sua causa humani-
tária, mas se lhe faltasse esta proteção, contaria sempre com a do povo que se
entregava, com confiança, à vacina. Daí por diante, só se manifestou através de
periódicos médicos, jornais diários e tribunas populares. Sua deserção não impediu
que prosseguissem na Academia as críticas ao micróbio, à vacina e às estatísticas.

Freire conquistara simpatizantes lá dentro, mas só tinha um aliado incondicional,
o conselheiro Joaquim Monteiro Caminhoá,18 que arcou com o ônus – pesado ônus!
– de falar em seu nome e sustentar polêmica contra os acadêmicos que o atacavam.
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Os ataques à teoria foram conduzidos por Araújo Goes. Procedendo com méto-
do, abordou, em julho de 1885, as experiências destinadas a provar que a terra das
sepulturas de amarelentos continham e disseminavam o Criptococo xantogênico.
Acusou-as de serem imitações malfeitas das de Pasteur com a bactéria do carbúnculo.
Em seguida, procurou demonstrar que a multiplicidade de formas assumidas pelo
micróbio era uma evidência de que Freire havia considerado como criptococos
meros glóbulos de sangue ou gordura e várias produções de mucedíneas (mofo).
Depois questionou as funções patogênicas das ptomaínas líquidas e gasosas secretadas
pelo micróbio. O passo seguinte foi uma crítica arrasadora à tentativa de explicar
diversos sintomas da febre amarela pela ação mecânica do Criptococo xantogênico
sobre os órgãos e tecidos lesados (Boletim AIM, n. 2, 3, ano I).

Em O País (30/3/1885), Caminhoá admitira que a doutrina de Freire carecia de
uma prova para ficar completa: a de que o micróbio era encontrado exclusivamente
na febre amarela. Anunciara, então, que o bacteriologista e seus auxiliares iam
visitar o interior fluminense para ver se o encontravam em vítimas de outras doen-
ças e em “atmosferas maláricas”. A viagem não aconteceu, dando a Araújo Goes
oportunidade de denunciar esta lacuna importantíssima na teoria do adversário: a
prova da especificidade (Boletim AIM, n. 5, set. 1885, p. 3-4).

É notável o contraste entre a agressividade dele e a omissão do chefe do labora-
tório onde atuava, o dr. João Batista de Lacerda. Este só se manifestou quando
ofendido em sua dignidade profissional.

Na introdução à recém-publicada Doctrine microbienne, havia um trecho alusi-
vo às investigações histológicas de Cornil e Babès feitas com vísceras de cadáveres
amarelentos enviadas do Rio de Janeiro. Segundo Freire (1885, p. vii), os investiga-
dores franceses tinham sido “vítimas inconscientes de uma traição científica!”. A
identidade do remetente era notória. O próprio Babès referira-se a ele na comunica-
ção à Academia das Ciências e na memória publicada, depois, nos Arquivos de
Fisiologia sobre as lesões histológicas do fígado e dos rins na febre amarela.

Depois de explicar os cuidados que tomara ao expedir aqueles materiais, o
fisiologista do Museu Nacional reclamou que nunca ferira “o melindre e a excessiva
suscetibilidade” de Freire, cujo entusiasmo pela pesquisa admirava. Não se tendo
posicionado como adversário, só podia atribuir a ofensa à descoberta feita por Babès
de microrganismo que em nada se parecia com aquele descrito por ele (Boletim AIM,
n. 2, ano I, p. 4). Na sessão de 18 de agosto de 1885, propôs que se formalizasse um
convite instando-o a comparecer à Academia para explicar, de viva voz, as dúvidas
relativas à etiologia e profilaxia da febre amarela. A proposta perdeu por 17 votos,
prevalecendo o argumento do dr. Brum: Freire tinha o dever de lá ir por livre e
espontânea vontade, uma vez que ninguém o forçara a ser membro da corporação.

O ambiente ia se tornando cada vez mais hostil, e corria a informação alarmante
de que as vacinações já totalizavam perto de 5 mil pessoas. Como não surtia efeito
a contestação de seus pressupostos teóricos, os ataques foram direcionados para
a principal fonte de legitimação: a voluntária adesão dos vacinados. Em 10 de
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setembro, o dr. Afonso Pinheiro releu aquele parecer de que fora um dos signatários
(novembro de 1884) e, pela primeira vez, formulou graves acusações quanto ao
modo como era aplicada a vacina.

Ouviu o orador asseverar que a população apresentava-se pressurosa e satisfeita
pedindo a inoculação preventiva; pois ele por mais de uma vez tem ouvido
queixas de que essas inoculações são feitas de um modo violento, usando-se
para com a ignorância do terror que nela infunde o nome e o prestígio de certas
corporações oficiais, tais como a Junta de Higiene e a Câmara Municipal. Aos
menores fazem-se inoculações sem o consentimento dos pais, aos adultos que se
negam a apresentar o braço vão se inoculando mesmo através das roupas. (Bole-
tim AIM, n. 5, ano I, p. 6)

Arrendatários e proprietários de cortiços vinham se apresentando à Academia para
defender Freire. Garantiam que “nada tinham sentido, nem eles nem os seus vizinhos
depois das inoculações preventivas”. A “ignorante confissão” provava o contrário do
que queriam demonstrar, asseverava Pinheiro. Provava que a vacina era inócua, não
imunizava. Se estivessem fugindo da seringa, se à volta dela se alastrasse o medo da
febre conseqüente à inoculação, então, sim, daria os parabéns a Freire e aos vacinados.
Só essa febre amarela modificada os tornaria refratários à doença verdadeira, como
acontecia com os habitantes das Antillhas francesas, que ficavam imunes depois de
sofrerem a forma que Béranger-Féraud denominara “febre biliosa inflamatória”.

Foi pelas páginas do Jornal do Commercio que Domingos Freire respondeu às
acusações de Pinheiro. Em sua tréplica, este afirmou que não responderia nos ape-
didos dos jornais

a um colega com assento nesta casa, onde as questões têm um presidente para as
guiar e um auditório especial para as poder apreciar e bem julgar. Arrastada uma
questão para fora daí pode ir além do respeito que mutuamente nos devemos,
tendo por apreciadores pessoas, cujo juízo ninguém solicitará em uma questão
médica. Não quero incorrer nas penas do desrespeito à Academia abandonando
o seu juízo e o seu parecer para me dirigir ao público, por cuja saúde a Academia
(...) se deve interessar, mas cuja opinião não quer saber, por isso que a sua
missão é bem guiar essa opinião no que diz respeito a questões médicas” (Bole-
tim AIM, ano I, n. 6, p. 3-4)

Mais uma vez acusou Freire de usar a violência nas habitações coletivas. Sua
fonte era o dr. Anjo Coutinho, que tinha escutado gritos e queixas num cortiço da
rua Barão de Itapagipe, onde estivera em visita a um cliente.

Eu não desminto as milhares de vozes que se ergueram em favor do sr. dr. Freire,
nego apenas a essas vozes competência necessária em uma questão de que nada
entendem; podem essa vozes fazer muito barulho e o mais que poderão conse-
guir é a confusão; prefiro a esse enorme vozear a simples voz da razão guiada
pela plácida ciência.19
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Os artefatos estatísticos: parâmetros históricos

Uma das causas da longevidade da vacina foi, como dissemos, o aparato estatís-
tico que Domingos Freire montou para provar sua eficácia. Aos olhos de alguém
versado nas regras atuais da epidemiologia, seu método revela graves insuficiências,
mas se for examinado à luz das regras vigentes naquele contexto histórico, se veri-
ficará, como fez Margaret Warner (1985, p. 372), que representou “abordagem sofis-
ticada para o problema em questão”.

A documentação de época revela o contraste entre as cifras vagas, imprecisas,
que os adversários exibiam e os dados minuciosos tabulados por ele. Além dos
números e das listas divulgados pelos jornais, no dia-a-dia das vacinações, e de um
relatório apresentado ao governo em junho de 1884, publicou seis brochuras co-
brindo os períodos: janeiro a agosto de 1885, setembro de 1885 a setembro de 1886,
1888-1889, 1889-1890 e 1891-1892. Daí por diante, os dados figuram nos relatórios
de seu instituto bacteriológico e num apanhado geral que publicou em 1896.

Naqueles anos, quando um investigador anunciava que determinado micróbio
era o agente de uma doença, seu método de investigação e a própria apresentação
dos resultados eram regidos por normas recém-estabelecidas, mas já endossadas
pela maioria dos praticantes da microbiologia. Se tinha sido fiel ou não ao método,
isso era algo a ser verificado, experimentalmente, segundo as mesmas normas, nas
bancadas de outros laboratórios, ou por vias retóricas nas associações e periódicos
científicos. Mas e as vacinas descobertas no período? Havia normas regulando a
verificação de seu desempenho em laboratório e em campo? Ao que tudo indica,
não. Os bacteriologistas recorriam a séries em geral bastante toscas para demonstrar
mais a inocuidade do que o poder imunizante de suas culturas atenuadas. Nesse
sentido, tabelas, listas e cálculos fabricados por Freire em nada ficavam a dever às
realizações mais bem-sucedidas de seu tempo.

Ilana Löwy (1992) toma a vacina contra o cólera desenvolvida por Haffkine nos
anos 1890 como modelo para a análise dos critérios usados pela comunidade pro-
fissional para ajuizar a introdução de procedimentos elaborados em laboratório na
prática médica.

Waldemar Mordekhai Haffkine (1860-1930) formou-se em zoologia na Universi-
dade de Odessa, sua cidade natal, mas a condição de judeu e de militante anti-
czarista o impediram de fazer carreira na Rússia. Graças ao empenho do conterrâneo
e ex-professor Élie Metchnikoff, obteve o lugar de bibliotecário no Instituto Pasteur
de Paris. Em 1890, substituiu Alexander Yersin como preparador de Émile Roux, nas
lições práticas do Curso de Microbiologia Técnica. Começou, então, a estudar o
“bacilo vírgula”, depois chamado Vibrio comma ou Vibrio cholerae, descoberto por
Koch em 1884. Segundo Löwy (1992), o cólera, problema de saúde pública dos
mais importantes, constituía “um tema extremamente apropriado para um jovem
cientista ambicioso”.

A principal dificuldade que enfrentou foi a obtenção de um modelo experimen-
tal do cólera humano em animais de laboratório. Em maio de 1892, obteve resulta-
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dos promissores. Porquinhos-da-índia inoculados subcutaneamente com uma cepa
virulenta do Vibrio comma resistiram à inoculação subseqüente de uma dose letal.
Em julho, depois de inocular a vacina em si próprio e em três amigos russos,
comunicou o feito à Sociedade de Biologia de Paris, por intermédio de Émile Roux.
A vacina compunha-se de duas doses: uma com micróbios atenuados, outra com
micróbios exaltados que causavam febre moderada e reação local dolorosa, imuni-
zando o organismo ao cabo de seis dias.

Em março de 1893, o governo britânico autorizou o teste da vacina na Índia.
Haffkine deu início a uma vasta campanha que envolveu mais de 40 mil pessoas.
Dois anos depois, as opiniões eram as mais entusiásticas, inclusive as de Koch, mas
com o passar do tempo foram mudando até chegar à crítica aberta e à remoção de
Haffkine para aquele limbo a que são condenados os homens que fracassam nas
lides da ciência. Não obstante, na opinião de Ilana Löwy, ele foi o autor da primeira
tentativa séria de utilização em larga escala, em seres humanos, de uma vacina
preparada segundo o método de Pasteur.

Seus estudos foram objeto de críticas parecidas com as que se fizeram a Freire:
conclusões firmadas em experimentação animal insuficiente. Inadequada avaliação
de discrepâncias entre as infecções obtidas em laboratório e a doença que ocorria
naturalmente nos homens. Pressa em testar neles a vacina sem ter, sequer, a certeza
de que era inofensiva. Löwy credita estes erros ao espírito utilitarista que regia a
pesquisa bacteriológica em fins do século XIX, ao afã de obter resultados práticos.
O próprio Pasteur teria cometido imprudências análogas com a vacina anti-rábica.
Segundo Gerald Geison, as experiências que fez em cães antes de vacinar o ho-
mem, em julho de 1885, também foram insuficientes. É verdade que hesitou muito
em dar o passo decisivo, mas depois defendeu de forma passional e acrítica a
inoculação em larga escala da vacina. Na opinião deste historiador, os registros de
vacinados eram incompletos ou tendenciosos, omitindo dados imprescindíveis às
verificações. O sábio francês não admitia que sua vacina pudesse falhar ou produzir
efeitos colaterais danosos, e seus colaboradores não hesitaram em ocultar os fracas-
sos ou em justificá-los por circunstâncias que incriminavam as vítimas (demora em
procurar a vacina ou alcoolismo): “No celebrado caso da criança Jule Rouyer, em
que Pasteur foi ameaçado com processo pela família do menino, Roux e Brouardel
– talvez com o silencioso assentimento de Pasteur – suprimiram testemunhos de
modo a mascarar o fato de que a criança morreu de raiva”.

A defesa da vacina mobilizava duas ordens de argumentos: as garantias experi-
mentais (proteção conferida a animais em laboratório) e as estatísticas relativas ao
homem, que não passavam de longas listas de indivíduos inoculados destinadas a
convencer o público de que era inócua. Para Löwy, Haffkine foi um pioneiro na
execução de testes de campo controlados, com documentação que não se limitava
a essas relações nominais ou a toscas comparações entre regiões submetidas ou não
à vacina. “Ele comparou os resultados de vacinação em populações bem definidas
com grupos de controle cuidadosamente selecionados, tais como os membros das
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mesmas unidades domésticas ou prisioneiros da mesma cadeia. (...) foi escrupulo-
so, relatando casos bem-sucedidos assim como os casos em que não obtivera resul-
tados positivos”.

Löwy atribui esse esforço não apenas às controvérsias que ameaçavam seu in-
vento como à marginal inserção institucional de Haffkine e à dificuldade de ser
aceito pelo establishment médico inglês na Índia. Tornou-se depois defensor intran-
sigente dos testes de campo estatisticamente controlados, mas então já se formula-
vam regras mais confiáveis para a obtenção de inferências estatísticas na área
biomédica. J. Rosser Matthews mostra que a instituição delas não foi nada pacífica.

O fato de terem sido tão intensas as controvérsias entre estatísticos, bacteriologistas
e clínicos na Inglaterra, na virada do século, deve-se à importância de Francis Galton
e Karl Pearson para a formalização de métodos quantitativos em biologia e aos
esforços que fizeram para persuadir a comunidade científica de que possibilitavam
validação mais rigorosa de resultados obtidos em laboratório e em campo.

Francis Galton (1882-1911), que era primo de Darwin, foi quem cunhou o termo
“eugenia” e concebeu a identificação dos indivíduos por suas impressões digitais.
Autor do clássico Hereditary genius (1869), desenvolveu importantes técnicas
antropométricas de base estatística. O matemático Karl Pearson (1857-1936), autor
de The grammar of science (1892), um dos clássicos da filosofia das ciências, inte-
ressou-se pela aplicação da estatística à biologia e se associou ao zoólogo Walter F.
R. Weldon, que advogava o uso dos métodos de Galton para resolver problemas
ligados à teoria da evolução. Pearson transformou a biometria em campo disciplinar
autônomo, ministrando, em 1894, o primeiro curso avançado sobre teoria estatística
no University College, único centro de instrução formal na área até a década de
1920. Lá se sedimentou um instituto de pesquisas e a revista Biometrika, fundada
por Galton, Pearson e Weldon, em 1901, para disseminar os métodos estatísticos
nas ciências da vida.

Matthews (1995) analisa, especificamente, a controvérsia entre um discípulo de
Pearson, major Greenwood (1880-1949), primeiro médico a exercer a função de
estatístico em seu campo profissional, e o bacteriologista sir Almroth Wright (1861-
1947), que desenvolveu um imunoterápico contra a febre tifóide e, depois, a cha-
mada vacinoterapia.

Formado em Dublin, em 1883, Wright especializou-se em bacteriologia em
universidades alemãs (Leipzig, Estrasburgo e Marburgo). Em 1892, assumiu a cáte-
dra de patologia no Royal Army Medical College, em Netley, e lá desenvolveu um
soro contra a febre tifóide que aplicou em soldados em trânsito para a Índia e,
depois, nos que lutaram na Guerra dos Boers, na África do Sul (1899-1902). Quan-
do terminou a guerra, um conselho médico do War Office pôs em dúvida a eficá-
cia do imunoterápico e recomendou sua suspensão. Wright argumentou que aqueles
clínicos não tinham competência para julgar o soro por desconhecerem as técni-
cas de laboratório. E, em livro publicado em 1904, exibiu provas estatísticas basea-
das no uso de um grupo de controle, que correspondera, sob todos os aspectos,
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ao dos inoculados, e em registros do percentual de morbidade e mortalidade em
ambos os grupos.

Karl Pearson foi convidado a dar seu parecer sobre a questão e o publicou no
British Medical Journal, em novembro de 1904: nada indicava que as inoculações
antitifóidicas reduzissem as chances de infecção uma vez que um “coeficiente de
correlação” com outras terapias, como a vacina antivariólica e o soro antidiftérico,
revelava desempenho inferior. Para Pearson, aquele debate constituía boa oportuni-
dade para convencer os médicos de que precisavam encarar com mais rigor a
estatística, formando profissionais especializados em seu próprio campo ou senão
estabelecendo relação mais amistosa com os matemáticos.

O embate prosseguiu nos anos seguintes e foi sustentado, na vertente estatística,
pelo já referido discípulo de Pearson, major Greenwood. Em 1902, este começou a se
corresponder com o matemático para que o orientasse na formulação de coeficientes
de correlação entre os pesos de órgãos em indivíduos normais e doentes, usando
materiais do serviço de anatomia patológica do hospital onde servia como interno. O
objeto de estudo com que se firmou como médico-estatístico, depois de se formar, foi
a pesquisa iniciada por Wright sobre vacinoterapia.20

Matthews recuperou as posições adotadas pelos três conjuntos de atores que
tomaram parte nas controvérsias suscitadas por esta pesquisa. A interação prepon-
derante era bacteriologistas versus clínicos e outros segmentos da profissão médica.
Convencido de que o laboratório revolucionava a terapêutica, Wright proclamou,
em 1902, que o médico do futuro teria de ser um imunizador. Em diversas ocasiões
pregaria a conversão dos clínicos em laboratoristas para que pudessem tirar provei-
to das técnicas da bacteriologia. Contudo, para Greenwood e os biometristas, o
método experimental praticado no laboratório não era suficiente para assegurar
resultados indiscutíveis. O uso de amostras – fossem elas cobaias, partículas, células
ou indivíduos – impunha o problema da inferência estatística e dava origem a dois
tipos de erro. O “funcional” dizia respeito às técnicas de laboratório e podia resultar
na produção de fatos incorretos, ao passo que o erro matemático tinha a ver com a
circunstância de que as conclusões se apoiavam numa amostra da população e não
na população toda. Os erros do primeiro tipo eram a província do cientista, mas os
do segundo requeriam a proficiência do estatístico.

Para se avaliar a eficácia de um método terapêutico, sustentava o bacteriologista
William Bulloch (1868-1941), era indispensável eliminar o acaso através de experiên-
cias em grande escala, com séries paralelas, uma pertinente aos tratados, a outra,
aos não-tratados. Para um clínico envolvido no debate, bastaria mobilizar dois hos-
pitais: os pacientes de um atuariam como grupo de controle dos resultados obtidos
no outro. Os critérios propostos pelos estatísticos iam muito além. Passemos os
olhos num trabalho que major Greenwood e G. Udny Yule (1915) publicaram du-
rante a Primeira Guerra Mundial, dissecando dados relativos às inoculações contra
o cólera e a febre tifóide.
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Salomon Bayet, organizador de um dos mais importantes estudos contemporâneos
sobre a revolução pasteuriana, sugere o período 1918-1919 como marco de sua con-
sumação.21 Naquele contexto bélico, realizou o feito notável de atenuar a devastação
dos exércitos pelas doenças infecciosas, deixando-os entregues só ao morticínio das
armas. Em compensação, foi desarmada pela pandemia da gripe espanhola que, em
seguida, ceifou 15 milhões de vidas. O vírus, na acepção moderna do termo, pôs fim
à ilusão, insuflada nos primórdios do pasteurianismo, de que as doenças infecciosas
estavam com os dias contados. Dentre as medidas de profilaxia aplicáveis aos exérci-
tos em campanha na Europa e Ásia, as mais vantajosas eram as vacinações. Contudo,
para Greenwood e Yule, os dados não satisfaziam às condições necessárias para se
obterem inferências válidas. Teriam de sustentar as seguintes correlações: a) pessoas
inoculadas que não contraíram a doença quando expostas a risco; b) pessoas inocu-
ladas que contraíram a doença e que morreram ou se recuperaram dela; c) pessoas
não-inoculadas que não contraíram a doença; e d) pessoas não-inoculadas que con-
traíram a doença e que morreram ou se recuperaram dela.

A diferença entre os índices de morbidade e mortalidade relativos aos dois gru-
pos teria de ser suficientemente significativa para excluir o acaso. Mas antes de
apresentarem os cálculos necessários para se efetuar tal verificação, os autores de-
finiam critérios para que fossem homogêneas as categorias de dados.

As pessoas inoculadas e não-inoculadas tinham de ser semelhantes nos aspectos
pertinentes ao caso – idade, sexo, raça e condição social –, a menos que se pudesse
demonstrar que as diferenças não afetavam a probabilidade de contrair a doença ou
morrer dela. A exposição à doença tinha de ser idêntica para inoculados e não-
inoculados. Segundo os autores, esta condição era com freqüência desprezada pe-
los médicos, sobretudo quando as experiências eram feitas durante epidemias. Se o
tempo de exposição fosse idêntico, mas as condições, não – por exemplo, se os
registros relativos aos inoculados fossem feitos num ano, e aos não-inoculados, em
outro –, a inferência estatística continuava a ser inviável, a menos que se provasse
que a incidência ou letalidade da doença permanecia a mesma de ano para ano.

Os fatos relativos a cada subconjunto deviam, ainda, ser apurados por critérios
independentes e com absoluta isenção, de maneira que a classificação em inocula-
dos e não-inoculados não fosse influenciada pelo conhecimento de haver sido ou
não contraída a doença. Quando o diagnóstico era inequívoco (na febre amarela e
em outras doenças, lembremos, era objeto de permanente contestação), o atendi-
mento à última condição só requeria boa-fé de parte dos observadores. O que
raramente acontecia. Segundo os autores, com freqüência as estatísticas eram com-
prometidas por dúvidas legítimas quanto ao fato de determinadas pessoas terem
sido ou não inoculadas e pela circunstância de serem os registros confiados a su-
bordinados de antemão convencidos da eficácia da vacina. Estes computavam sem-
pre os casos mais favoráveis.

A obtenção de dados confiáveis requeria, ademais, correlações precisas entre
mortalidade e morbidade em inoculados e não-inoculados numa série de epidemias
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de gravidade variável. Isso pressupunha ajustes prévios em laboratório na relação
entre dosagens de imunizante e de substância virulenta, de modo a evitar, nos testes
de campo, interferências que prejudicassem a correlação de morbidade e letalidade.

A última condição dizia respeito ao número suficiente de casos a observar. Este,
aliás, era o primeiro dos problemas estatísticos com que os autores lidavam: forne-
cer um critério de probabilidade para que as diferenças encontradas nas correlações
indicadas fossem consideradas significativas de uma “distinção orgânica” entre a
classe dos inoculados e a dos não-inoculados.

Como mostrei, bacteriologistas e clínicos reagiam às condições estipuladas pelos
biometristas para se avaliar, estatisticamente, o acerto ou erro de constructos
terapêuticos em trânsito dos laboratórios à prática médica. A história subseqüente
dessa interação nos levaria aos protocolos atuais que regem a comprovação da
eficácia de vacinas e quimioterápicos criados para premunir o homem contra as
doenças infecciosas. Não é essa nossa intenção. Na década de 1880, os protagonis-
tas das controvérsias sobre a vacina contra a febre amarela encontravam-se muito
aquém das regras que começavam a se impor no começo do século XX. Situada a
linha divisória, sugeridos o momento e as turbulências que separam uma época
caracterizada pelo mais grosseiro empirismo neste setor, mesmo entre os bambambãs
da bacteriologia, da crescente eficiência e normalização adquiridas neste século,
gostaria de retroceder aos esforços realizados por Domingos Freire, para aquilatá-
los à luz dos parâmetros disponíveis em seu tempo.

Os números de Freire

Durante a primeira rodada de vacinações, no verão de 1883-1884, publicou na
Gazeta de Notícias listas com nome, endereço, idade, nacionalidade e tempo de
residência no País dos inoculados. Em se tratando de brasileiros, indicavam provín-
cia de origem e tempo de residência na Corte. Designavam, também, o local de
vacinação. Em junho de 1884, as listas foram anexadas ao relatório que Freire entre-
gou ao ministro do Império. A base da justificação estatística era o confronto entre
mortes causadas pela epidemia e vidas salvas pela vacina. Precisava demonstrar
que o universo dos vacinados coincidia com o das vítimas fatais da febre amarela,
para que daí derivasse a conclusão lógica: caso não fossem vacinadas aquelas 418
pessoas, elas muito provavelmente engordariam o total de óbitos da cidade: 650,
sem contar os casos esporádicos posteriores a junho.

Eu buscava de preferência vacinar os estrangeiros recém-chegados e os nacionais
vindos de províncias de clima temperado (...). Eu me colocava nas melhores
condições de observação a fim de tirar uma conclusão mais ou menos rigorosa,
sobretudo se se tiver em mente que a maior parte dos vacinados compunha-se de
indivíduos vivendo nas piores condições higiênicas, morando em habitações in-
salubres onde formavam densas aglomerações, nutrindo-se mal, negligenciando
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todos os cuidados de asseio e se expondo a todo tipo de intempéries pelo gênero
de trabalho a que se dedicam. (Freire, 1885, p. 385)

Para os médicos da época, a febre amarela era uma doença das zonas litorâneas
quentes e úmidas, e colhia suas vítimas num universo que podia ser definido segun-
do quatro critérios. Antes de tudo, eram não-aclimatados, isto é, estrangeiros recém-
chegados ao Brasil ou brasileiros do interior recém-instalados na capital. A doença
tinha preferência pelas habitações coletivas insalubres, onde se aglomerava gente
receptiva por razões de clima, nutrição ou hábitos. A idade em que ocorria a máxi-
ma freqüência de mortes era a mais produtiva: dos 16 aos 30 anos e, em menor
medida, dos 31 aos 45. Morriam, sobretudo, os de “constituição forte”.

Segundo Freire, os vacinados enquadravam-se nestas “cláusulas de receptividade
mórbida”.22 Mas entre as idéias consensuais sobre a febre amarela havia um critério
negativo importante, que ele omitia, e que constituiu um dos flancos de suas
inferências estatísticas mais vulneráveis à crítica. Acreditava-se que a doença rejeita-
va os negros e mulatos. Sua pouca predileção pelos “aclimatados”, indivíduos nati-
vos dos focos epidêmicos, era atribuída à imunidade adquirida pela convivência
com o veneno da doença. Já a rejeição aos negros era algo que tinha a ver com a
raça, a cor da pele.

A proporção de brasileiros vacinados em 1883-1884 era elevada: 26,55%. Argu-
mentava Freire que a maioria provinha de “serra acima”, do Sul, de Minas Gerais e
São Paulo, achando-se, portanto, em condições de receptividade. Durante a epide-
mia, muitos vacinados foram acometidos por uma febre amarela benigna, prova de
que tinham sido protegidos. Apenas sete morreram, o que dava porcentagem “mui-
tíssimo favorável”: 1,6% do total de vacinados.

Houve aglomerações inteiras de estalagens nas quais vacinei quase todos os
moradores, poupadas pela epidemia, tendo só morrido aqueles que não quise-
ram vacinar-se, como que escolhidos a dedo pela moléstia, como aconteceu na
da rua do General Caldwell, no 79, e nas do Senado e do Areal, bem como nas
ilhas de Niterói (Mocanguê, Conceição, etc.). Enfim, em muitas casas onde habi-
tavam várias pessoas vacinadas e não-vacinadas, estas últimas foram atacadas
mortalmente, ao passo que as pessoas vacinadas ou sofriam ataques muito benig-
nos da moléstia ou não caíam doentes.23

Mortos sem vacina e vivos graças a ela teriam assim características idênticas. Só
não havia como comparar o tempo de permanência na cidade, pois os documentos
oficiais não o declaravam para o primeiro grupo. Com base na “experiência”, supu-
nha Freire que a maioria dos mortos tinha de meses até cinco ou seis anos de estada
no Rio, limites nos quais se encaixavam os indivíduos vacinados. Apenas 26 esta-
vam no Brasil há mais de cinco anos, “o que ainda assim não lhes comunicaria
imunidade absoluta”.

Ainda assim, a suposição de que os inoculados teriam morrido sem a vacina, e
os mortos, se salvado com ela, era passível de ser defendida mais pela retórica do
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que pelos números. Freire concebeu, então, um artifício: projetar a taxa de mortali-
dade que teria ocorrido no Rio de Janeiro na ausência das inoculações e compará-
la com o número de mortes efetivamente ocorrido. Para isso, precisava saber qual o
total de receptivos existentes na cidade. A esta parte da população, separada dos
naturalmente imunes, pertenciam os subconjuntos conhecidos: não-vacinados mor-
tos, vacinados vivos e mortos. A intenção de Freire era comparar a proporção não-
vacinados mortos/total de receptivos com a proporção vacinados mortos/total de
vacinados.

Para delimitar aquele universo, tomou um caminho pouco ortodoxo. Primeiro,
reduziu todos os fatores que compunham a receptividade a um só: a condição de
estrangeiro recém-chegado à cidade. Mas os registros oficiais não permitiam saber
qual o número de estrangeiros presentes no Rio durante a epidemia, nas mesmas
condições dos vacinados.

É o único elemento que me falta para a estatística (...) cálculo dificílimo, mor-
mente em países como o nosso que não possuem registro de inscrição regular,
tanto de estrangeiros como de nacionais. Tenham-se demais em linha de conta as
oscilações quotidianas devidas às remoções, variável que não pode ser medida
absolutamente, e compreender-se-á que esse elemento há de nos sempre ser
pouco satisfatório, todas as vezes que nos dispusermos a fazer experiências, abran-
gendo uma população extensa.

Tais limitações justificavam o passo seguinte: a extrapolação a partir das propor-
ções que um dr. Jemble calculara durante epidemia de febre amarela no Senegal,
em 1881. O referido médico tinha verificado que entre os estrangeiros com um a três
anos de residência naquela colônia francesa, três em quatro foram atacados e, destes,
dois em três morreram. A proporção de atacados fora, assim, de 75%, e a de mortos (em
relação aos atacados), de 66,6%. Refazendo o cálculo às avessas, dos valores conheci-
dos para a epidemia de 1884 no Rio de Janeiro, Freire deduziu os que lhe faltavam.

Assumia como princípio consagrado pela experiência e pelos clássicos sobre
febre amarela que, em todos os países, nas epidemias muito intensas, a mortalidade
oscilava entre 50 e 80%; nas de média intensidade, entre 20 e 35%. Sendo de média
intensidade a epidemia de 1884 no Rio, a cifra seria de 35% (igual à taxa de morta-
lidade no Hospital de Jurujuba). Assim, “em cem indivíduos de um a três anos de
permanência nesta cidade, 39,4 deveriam ser atacados, e destes, 13,7 deveriam ter
morrido”. Freire conhecia o total de mortos na epidemia: 657 (650 não-vacinados +
7 vacinados). Calculou, então, 1.873 acometidos, aproximadamente. Em seguida,
achou o número aproximado de 4.737 indivíduos receptíveis que estariam na cida-
de, no verão de 1884.

Os 650 óbitos por febre amarela correspondiam a 13,7% deste total. E a propor-
ção de mortos vacinados em relação ao número total de vacinados dava só 1,6%.
Conseqüentemente, a mortalidade entre os vacinados fora oito vezes e meia menor
que entre os não-vacinados. De posse deste valor, traçou paralelos igualmente van-
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tajosos com as principais vacinas em uso na época. Segundo estimativas de
Chamberland, em 1881 a mortalidade dos animais vacinados com a anticarbunculosa
tinha sido nove vezes menor que a dos não-vacinados. E segundo Jean-Baptiste
Bousquet, a mortalidade por varíola entre as pessoas vacinadas seria cinco vezes
menor que entre as não-vacinados.

Reação dos médicos cariocas às estatísticas de Freire

Os críticos locais atacaram pouco sua metodologia de cálculo, inclusive a
extrapolação Senegal-Rio, que seria veementemente repudiada por George Sternberg.
Em compensação, as listas nominais foram objeto de repetidas quizilas envolvendo
a inclusão de pessoas não-vacinadas entre os vacinados, ou a exclusão de gente
que morrera inoculada. As discussões eram municiadas pelo cotejo de listas publicadas
na imprensa – as de Freire, as dos hospitais ou da empresa funerária – ou ainda por
informações oriundas da clínica privada e colhidas pelos próprios litigantes nas ruas
e casas da cidade. A crítica mais persistente e de efeitos mais danosos para as esta-
tísticas era a não especificação das raças dos vacinados e a subestimação de outros
fatores que podiam conferir imunidade natural à doença. Os críticos esforçavam-se
por diminuir o contingente que se prestava à inferência estatística, elevando, assim, as
porcentagens desfavoráveis à vacina.

Com dados da Inspetoria de Saúde dos Portos, Nuno de Andrade construiu um
quadro diferente daquele montado por Freire, mas com o objetivo de redimensionar
as mesmas correlações estatísticas. Retirando os indivíduos com mais de três anos
de residência no Rio, e os inoculados em outras cidades, reduziu o total de vaci-
nados receptivos a 340 pessoas. Considerando dez óbitos em lugar de sete, au-
mentou a taxa de mortalidade de 1,6 para 2,9%. Somou, então, os vacinados
receptivos com os estrangeiros que tinham desembarcado no Rio de Janeiro em
1880, 1881 e 1882 e obteve 66.628 indivíduos em condições de contrair a febre
amarela. Admitia que grande parte destes estrangeiros tinha se retirado da cidade,
mas também era verdade que Freire não levara em consideração “nem as tripula-
ções dos navios surtos no porto, que orçam por dezenas de milhares, nem os
nacionais recém-chegados das províncias, nem as crianças aqui domiciliadas, e
que, desgraçadamente, estão pagando pesadíssimo tributo à febre amarela” (Bole-
tim AIM, ano I, n. 1, p. 1).

Pelos cálculos de Andrade, a proporção entre os 654 mortos por febre amarela
em 1884 e os 66.210 receptíveis não-vacinados (66.628-418) dava 1,01%, índice
muito menor que o de vacinados mortos em relação ao total de vacinados.

Freire redargüiu que o inspetor de Saúde dos Portos não podia contabilizar os 60
mil imigrantes que estiveram na hospedaria da Ilha das Flores só por alguns dias,
antes de serem internados nas províncias. Não fora para colocá-los a salvo da infec-
ção que o governo criara a hospedaria tão longe da cidade? As mesmas considerações
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aplicavam-se aos navios que abrigavam “elemento flutuante submetido a isolamento
e levado pelas ondas cada dia” (o que não o impediu de vacinar diversas tripulações).

O ataque às listas de Freire era constante, mas causava poucos estragos às cifras
que deduzia delas. Os adversários tentaram provar que eram fabricadas com des-
cuido ou má-fé, mas o que nos revelam, de fato, é o caráter embrionário da produ-
ção de dados estatísticos na saúde pública da época. Também, o caráter provincia-
no das relações que estes dados deviam medir ou mediar. São de natureza quase
pessoal os vínculos que conectam os sujeitos das informações e os indivíduos a
quem elas concerniam. Em geral, as anomalias denunciadas consistiam em um
membro da família, um amigo, o conhecido do amigo, o vizinho, um morador da
rua ou do bairro, o cliente ou o conhecido deste cujo nome figurava indevidamente
na relação de vacinados ou não figurava, como devia, na dos adoecidos ou mortos.
A escala populacional e geográfica da cidade ainda permitia que se tivesse um
conhecimento relativamente seguro, mas informal, desses infortúnios. Nuno de
Andrade pôde conferir, nome por nome, as listas de Freire e o obituário da cidade,
dando a identidade, às vezes até o endereço dos casos anômalos. Os “documentos
oficiais” usados por Freire não passavam de listagens de óbitos que a Empresa
Funerária periodicamente remetia à Junta de Higiene. A dificuldade que teve para
coligir e conferir dados relativos a pessoas com nomes semelhantes ou iguais nos
dá uma boa idéia de como era artesanal a elaboração de estatísticas. Quando não
conseguia diferenciá-las pelas idades e residências, tinha de proceder a laboriosas
perquisições nas habitações coletivas ou nos locais de trabalho.

A controvérsia a propósito de vivos e mortos exacerbou a discussão sobre a
qualidade das estatísticas da saúde pública. Em fevereiro de 1886, por exemplo,
Costa Ferraz alertou a Inspetoria Geral de Higiene – o órgão que substituiu a junta
– para o que estava acontecendo nas casas de saúde e nos hospitais das Ordens
Terceiras e da Beneficência Portuguesa. Para burlar as leis e posturas que os proibiam
de internar doentes de febre amarela, passavam atestados de óbito com diagnósti-
cos alterados. O barão do Lavradio citou diversos, e denunciou o expediente muito
comum, vedado pelo regulamento sanitário, de se passar atestado indicando só um
sintoma – “uremia”, por exemplo – e não a enfermidade que causara o óbito.24 A lei
que acabara de regulamentar os novos serviços de saúde continha dispositivos mais
rigorosos para coibir a fraude, mas perdurava o “espírito de coleguismo” entre os
infratores e os que teriam de reprimi-los. A julgar pela freqüência das denúncias, no
consenso dos acadêmicos era urgente debelar irregularidades que, ao dificultarem
as rotinas de desinfecção e isolamento, ajudavam a disseminar a febre amarela, e ao
falsearem as estatísticas, davam à salubridade do País, e aos dados de Freire, um
crédito imerecido.

Os estragos mais sérios em sua barragem estatística foram causados pelas
críticas à não-declaração da raça dos vacinados e à imprecisão quanto a outros
fatores associados à prévia imunidade à doença. Paradoxalmente, a imunidade
por aclimatação era um dos principais esteios da convicção que muitos médicos
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nutriam de que uma vacina era viável. Para o dr. José Lourenço (1893, p. 173),
por exemplo, tal possibilidade era sugerida pela imunidade conferida pelo pri-
meiro acometimento, aquela adquirida pelos estrangeiros aclimatados e pela
febre amarela benigna e preservadora que se podia contrair em duas cidades
mexicanas, Campèche e Minatilan. “Este fato é tão conhecido que autoriza acon-
selhar a demorar em alguma daquelas localidades a pessoa que tiver de estacio-
nar em lugar afetado de febre amarela grave, graças àquela vacinação pelo ar”
(Grifo meu).

É importante frisar que os textos quase sempre se referem a negros e aclimatados
como grupos distintos de imunes à doença. A não receptividade dos últimos era
atribuída ao tempo de convivência com o princípio mórbido associado ao clima,
fosse ele químico ou biológico. A dos negros e mulatos aparece, em geral, como
atributo de raça, algo que está no sangue e tem a ver com a cor da pele. A distinção
reflete os preconceitos de uma sociedade escravocrata e tem a sua consistência
garantida pela ignorância dos mecanismos que produziam, em qualquer caso, a
resistência natural a esta e a outras doenças infecciosas.

Havia exceções, é claro, mas serviam apenas para confirmar a regra. O dr. Afon-
so Pinheiro admitiu que tinha visto uma negra com febre amarela na epidemia de
1884-1885. Comentou o fato porque o considerava uma anomalia digna de ser
examinada pelos acadêmicos. O dr. José Maria Teixeira confirmou a existência de
casos similares em Vassouras, mas declarou que em cerca de 3 mil doentes exami-
nados desde que começara a clinicar, lembrava-se de ter visto, quando muito, uns
vinte negros. A regra não era absoluta, mas se aplicava a todos os negros das
Américas, da África e da Ásia. Tanto era assim que, nas epidemias de mar que
combatera como médico de Jurujuba, observara que os navios tripulados por gente
daquela cor eram sempre poupados (Boletim AIM, ano I, n. 18, p. 8-10).

Essa foi a única linha de argumentação que deixou em maus lençóis Domingos
Freire e seu porta-voz na Academia, o conselheiro Caminhoá. Apesar de subscreve-
rem a determinação racial e climática da imunidade, a omissão da raça dos vacina-
dos persistiu até a última estatística publicada, sem que fosse apresentada qualquer
explicação convincente para isso.

Quem mais fustigou este flanco foi Afonso Pinheiro. Entre as 5 mil pessoas já
vacinadas havia “muitos representantes da raça negra pura e muitíssimos mestiços”,
denunciava em março de 1886. No entanto, em Doctrine microbienne de la fièvre
jaune et ses inoculations préventives, o próprio Freire endossara a imunidade quase
completa da “raça africana” e até dos “indivíduos resultantes do cruzamento entre
brancos e negros”. À mesma página, sustentava que as crianças nascidas no Rio de
Janeiro não eram comparáveis a estrangeiros, como queriam alguns médicos. Pelo
contrário, gozavam da imunidade dos nativos “em razão de uma vacinação incons-
ciente que se opera desde os primeiros tempos da vida, na primeira e na segunda
infância”. Apesar disso, figuravam também em grande número nas suas estatísticas.
Com relação aos estrangeiros residentes no Brasil, faltava um dado essencial: quantos
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já tinham contraído a doença, deixando-se inocular por “mero luxo de prevenção”
(Boletim AIM, ano I, n. 5 e 6). Para Afonso Pinheiro, não se podia tirar conclusão
minimamente satisfatória de estatística tão viciada.

O porta-voz de Freire respondeu, em princípio, que os aclimados e negros ino-
culados formavam parcela insignificante do total contabilizado. Segundo Caminhoá,
nas papeletas e nos quadros impressos que os vacinadores tinham de preencher
constavam esses pormenores (o que tornava as omissões ainda mais suspeitas). Em
sessão ulterior, atrapalhou-se. Não, não negava que fossem imunes e, portanto,
inválidos para a demonstração estatística. Explicou que Freire vacinara em princípio
todos os que quiseram se submeter à cultura atenuada do micróbio, sem distinguir
cor, idade ou aclimatação, para demonstrar, com o maior número possível de casos,
que não oferecia perigo algum, como propalavam certos médicos da Corte. “De
modo que para o dr. Freire a questão é de quantidade e não de qualidade”, redar-
güiu Pinheiro, qualificando de “viciosa” e “contraproducente” aquela maneira de
firmar doutrina (Boletim AIM, ano I, n. 18, p. 8-10).

Apesar do fogo cerrado que faziam os acadêmicos, a espontânea adesão dos
imunes à vacina e a colaboração prestada por médicos e leigos à experiência que
Freire conduzia na cidade forneciam-lhe as condições extra-acadêmicas para que
continuasse a fabricar os números brutos que mediam o progresso em direção à
meta almejada: imunizar a população toda do Rio e extinguir as epidemias de febre
amarela. Esta seria a suprema prova experimental de suas culturas atenuadas, e
tudo indica que estava sinceramente convencido de que ia alcançá-la. Sob a pressão
destas circunstâncias, seus adversários redirecionaram as críticas para outros aspec-
tos das vacinações com a intenção de desmanchar a imagem de uma população que
aderia pressurosa a elas. Já nos referimos ao transporte do líquido a inocular em
xícaras e tigelas expostas ao ar, ao emprego de gente não-qualificada e da coação
física ou psicológica, e ao fato de se realizarem as vacinações na estação quente,
com os micróbios no auge da virulência. Afonso Pinheiro questionaria, agora, o
modo como eram colhidas e registradas as informações que se convertiam em
números ou palavras favoráveis à vacina.

Suponho também pouco regular que só sete e mais dias depois das injeções
preventivas se procure verificar o seu resultado próximo, contentando-se em
saber dos próprios inoculados que gozam de perfeita saúde e que não tiveram
alteração alguma na sua saúde ou então que nada têm sofrido em suas saúdes
além dos fenômenos próprios das mesmas inoculações.
No primeiro caso o resultado das inoculações foi nulo, e apesar disso continua-se
a lançar números na estatística, e no segundo serve para fazer engrandecer a
mesma estatística a opinião dos encarregados ou proprietários das estalagens da
rua do Riachuelo e outras, que apreciaram os fenômenos próprios das inoculações,
fenômenos cuja dificuldade de apreciação todos reconhecem e que o exímio
professor Corre atribui muitas vezes a uma reação banal. (Boletim AIM, ano I,
n. 18, p. 8-10)
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A imunidade preexistente à vacina ou resultante dela era algo passível de ser
demonstrado só por meio da estatística, num período de tempo longo e para uma
população numerosa. A ação da vacina podia, no entanto, ser aferida imediatamen-
te, em escala individual, por meio de um fenômeno biológico visível. Para os médi-
cos da época, o veneno atenuado do micróbio devia ter como efeito a manifestação
de sintomas da doença, porém modificados, frustros, benignos. No livro publicado
em 1885 e nas estatísticas subseqüentes, Freire fez questão de estampar documen-
tos escritos por pessoas de condição social mais elevada, com firma reconhecida e
tudo, autenticando a “reação” da vacina.25 Pinheiro comparou-a com as reações
observadas em indivíduos que Jaime Ferrán vacinava contra o cólera, à mesma
época. Transcreveu-as do inquérito realizado por dois médicos franceses na
Espanha, os drs. Moandot e Georges Séguy, autores de Le cholera em Hespagne et
les vaccinations anticholériques, aplicando a Freire o mesmo veredicto passado
para Ferrán: os sintomas não configuravam uma entidade mórbida e ocorriam sem-
pre que se injetava um líquido impuro qualquer.

Em setembro de 1885, Pinheiro reapresentou à Academia aquele parecer firma-
do no ano anterior, recomendando a suspensão das vacinações para que os indiví-
duos suscetíveis à febre amarela não se deixassem ficar incautos no foco epidêmi-
co, considerando-se sob a tutela de uma imunidade discutível. Redargüiu Caminhoá
que, em face das contraprovas imunológicas que ele próprio acabara de apresentar,
a comissão teria dito: “Visto a evidência dos milhares de fatos de inocuidade da
vacina, deve-se prosseguir”. Surpreendentemente, Pinheiro concordou.

Que o sr. dr. Freire inocule com o seu princípio profilático indivíduos capazes de
contrair o tifo amarelo, que conserve no foco epidêmico os seus inoculados, que
forme a sua estatística e, se depois o resultado obtido for favorável, o que deve-
ras desejo, em vez do vozear inconsciente dos cortiços terá o aplauso de todos os
seus colegas e a grande estátua de ouro, de que nos fala o dr. Rochard, e para a
qual eu serei o primeiro a contribuir com tudo quanto possa dar. (Boletim AIM,
ano I, n. 6, p. 4)

A mudança de opinião ocorreu em fevereiro de 1886, logo após a demissão de
Domingos Freire da presidência da Junta Central de Higiene Pública, junto com
Campos da Paz, em conseqüência do rumoroso caso envolvendo a comercialização
de vinhos falsificados no País. Sua demissão coincidiu com uma reforma dos servi-
ços de saúde, e para chefiar a nova Inspetoria Geral de Higiene foi escolhido o dr.
João Batista dos Santos, barão de Ibituruna.26

Na realidade, os Boletins da Academia Imperial de Medicina dão-nos a impres-
são de que a correlação de forças já vinha mudando antes disso. Em outubro de
1885, o dr. Utinguassu afirmara que a base da doutrina de Freire permanecia intacta.
Fora visitar seu laboratório e vira uma coleção respeitável de culturas microbianas.
No microscópio enxergara “elemento figurado” com as características descritas por
ele. Não, não eram poeiras nem detritos de glóbulos sanguíneos. Dava razão aos
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críticos na parte relativa às interpretações fisiopatológicas e em vários aspectos clíni-
cos, mas isso não implicava a negação do fato científico postulado: a presença de um
micróbio como agente produtor da febre amarela. Portanto, era racional a crença na
vacina, e tudo levava a crer que se ia conseguir a imunidade, como na varíola. (Foi
em meio a esses debates que Utinguassu defendeu a hipótese de que o mosquito
podia ser agente de transmissão da febre amarela. Voltaremos ao assunto adiante.)

Na sessão de 13 de outubro de 1885, em que debateram Araújo Goes, Carlos
Frederico, Pires Ferreira, Henrique Alexandre Monat e o republicano Costa Ferraz,
este formulou uma proposta que os 18 acadêmicos presentes aprovaram: apesar da
larga discussão havida, a Academia declarava que não estava habilitada a manifestar
juízo definitivo sobre a doutrina microbiana da febre amarela, tal como fora apre-
sentada ao governo pelo dr. Freire.

Em fevereiro de 1886, no auge de mais uma epidemia, o dr. José Pereira Rego,
barão do Lavradio, chamou a atenção de seus colegas para uma declaração firmada
em O País por um sujeito que administrava duas estalagens em Botafogo, na rua
Dois de Dezembro. Todos os seus inquilinos tinham sido vacinados, e até aquela
data estavam livres do flagelo. Para o velho higienista, uma declaração daquelas
não podia passar em brancas nuvens. Pediu, então, ao barão de Ibituruna que
investigasse diversos pontos. Qual a situação topográfica e as condições higiênicas
das estalagens? As raças, idades e nacionalidades de seus moradores? Tempo de
residência que tinham os estrangeiros no País, e quantos períodos epidêmicos atra-
vessaram? Quem já contraíra a febre amarela ou outra febre semelhante? Encontra-
vam-se nas estalagens os vacinados? Poderia o seu administrador garantir que os
ausentes gozavam de perfeita saúde?27 Lavradio achava que a vacinação na febre
amarela era questão do maior interesse, mas se achava no mesmo pé, no mesmo
impasse, em que estivera ao ser inaugurada.

O barão de Ibituruna, que pertencera à comissão nomeada pelo governo para
acompanhar os estudos de Freire em 1883, não pensava assim. E para neutralizar a
informação do estalajadeiro, informou que morrera a esposa e adoeceram dois
familiares do reitor do Colégio D. Pedro II, de febre amarela, apesar de terem sido
vacinados havia alguns meses (Boletim AIM, n. 18, ano I, p. 8-10). Araújo Goes,
então membro da inspetoria, pediu outra vez que se proibissem as vacinações.
Afonso Pinheiro sustentou posição contrária: elas deviam prosseguir, mas sob a
vigilância da saúde pública, que teria o cuidado de verificar se eram feitas em
indivíduos efetivamente receptivos e que se conservassem nos focos epidêmicos,
estudando neles os sintomas subseqüentes à inoculação das culturas atenuadas.
Goes redargüiu que as investigações eram perda de tempo e requeririam pessoal
muito numeroso (Boletim AIM, n. 15, fev. 1886, p. 3-4). Na sessão de 30/3/1886,
Pinheiro cobrou do barão de Ibituruna as apurações sobre a vacina. Para obter a
contraprova que este relutava em produzir, convenceu o médico de uma canhoneira
portuguesa fundeada no Rio de Janeiro a vacinar toda a guarnição do navio, mas
este se retirou às pressas pois a febre amarela subiu antes a bordo.

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46111



112

Ao assumir o cargo, o inspetor-geral de Higiene debateu a conveniência disso
com o barão do Mamoré, o ministro do Império que demitira Freire. Decidiram
enquadrar rigorosamente as vacinações nos termos do aviso assinado pelo ministro
anterior: seriam feitas em horas e dias determinados, na repartição pública compe-
tente, sob as vistas da Inspetoria de Higiene. Intimado a cingir-se àquela determina-
ção, Freire passou a freqüentar o Instituto Vacínico. Mas lá não apareceu ninguém
para se vacinar. Concomitantemente, o barão de Ibituruna recebia denúncias de
que indivíduos que se diziam autorizados por ele continuavam a percorrer as esta-
lagens. A sindicância feita por um dos delegados de higiene incriminou um prático
de farmácia chamado Fuão Teles de Sampaio. Arroladas as testemunhas e as cir-
cunstâncias do delito, foi tudo entregue ao chefe de polícia, que fechou a farmácia
de Sampaio à rua Conde d’Eu. E ao receber um ofício do inspetor de Higiene da
província do Rio de Janeiro solicitando a aplicação da vacina em Niterói, o barão de
Ibituruna negou o pedido, alegando que era usada na Corte a título, ainda, de
experiência.

Na Academia de Medicina, Caminhoá, fiel escudeiro de Freire, argumentou que
era um absurdo obrigar as pessoas a irem à repartição de higiene para se vacinar.
Tinha imunizado todos os parentes, e o mesmo fizeram outros profissionais qualifi-
cados do Rio de Janeiro. Mas julgava impossível persuadir os chefes de família que
manifestassem interesse pela vacina, a conselho de amigos ou por medo da febre
amarela, a se submeterem àquela operação em lugar público. Pior ainda, a retornar
a ele para dar informações sobre os resultados da operação. Por isso endossava a
proposta do barão do Lavradio: que os delegados paroquiais ou médicos de distrito
fossem às casas de família e se informassem. Tinha certeza de que os vacinadores,
de bom grado, remeteriam à inspetoria a relação diária dos inoculados.

O barão de Ibituruna acabou autorizando a vacinação em residências particula-
res, mas se queixou de que, apesar disso, ele e outros membros da inspetoria eram
alvo de críticas violentas em O País, que não fazia outra coisa senão exaltar Freire
“como o Pasteur brasileiro, mártir e vítima do ódio, inveja ou má vontade dos seus
colegas” (Boletim AIM, ano I, n. 18, p. 8-10).

As polêmicas na Academia Imperial de Medicina prosseguiram durante todo o
primeiro semestre de 1886, mas não foram capazes de decidir a correlação de forças
intramuros, arrastando a maioria de indecisos para o campo dos partidários ou
adversários da vacina. O inquérito cientificamente controlado pela Inspetoria Geral
de Higiene Pública não se realizou. As controvérsias foram perdendo fôlego por
falta de dados originais e por força do ímpeto das vacinações que Freire executava
com o apoio das forças arregimentadas fora dos muros da Academia, os seus “sec-
tários inconscientes e automáticos”, no dizer de Ibituruna. Quem melhor expressou
esse estado de coisas foi Lavradio. As estatísticas do membro renegado não o con-
venciam. Eram muito diferentes daquela profusão de medições com que represen-
tara, em seus relatórios, a barroca e movediça arquitetura das “constituições epidê-
micas” da cidade do Rio de Janeiro. Ainda assim, propôs que se suspendesse tem-
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porariamente a discussão enquanto se ia acompanhando os trabalhos efetuados
sobre o assunto, “acumulando o cabedal necessário para uma conclusão satisfatória
e completa” (Boletim AIM, ano I, n. 19, p. 4-5).

A trégua foi aceita, o que nos remete a outra dimensão das controvérsias susci-
tadas por Freire. Seu trabalho passou a ter crescente repercussão no cenário inter-
nacional. Depois daquele parecer de Rochard, outros referenciais externos emergi-
ram, favorecendo uns a solidificação da doutrina e da vacina, solapando outros,
perigosamente, seus pilares teóricos e experimentais. Tamanho peso passaram a ter
na correlação das forças que agiam sobre seus fatos científicos, que decidiu viajar
para interferir, pessoalmente, nos fóruns internacionais de onde emanava a supre-
ma jurisprudência relativa às disputas da ciência.

Notas

1 No livro publicado em 1885, mencionaria a tentativa de usar o “fermento acético” para atenuar o

micróbio. Tinha inoculado em porquinhos-da-índia culturas de ambos, simultaneamente, e observara

que “o fermento acético embaraça até certo ponto o desenvolvimento do micróbio xantogênico que é

ipso facto atenuado” (Freire, 1885, p. 381).

2 GN (18/3/1883, p.1); UM (III, 1883, p. 143-144). A decisão do ministro repercutiu bem, sobretudo o

retorno do salicilato de sódio, posto que o uso de anti-sépticos estava se generalizando na higiene,

terapêutica e cirurgia. O Messager du Brésil (18/3), por exemplo, fundado por Louis Couty, estampou:

“Os trabalhos do sr. Pasteur vieram um ano depois confirmar em todos os pontos as descobertas do

professor brasileiro. Enfim, os sucessos obtidos no México, nos Estados Unidos, no Senegal, pelo méto-

do dos anti-sépticos, preconizado pelo dr. Déclat (fenato de sódio), constituem uma nova prova da

excelência do tratamento imaginado pelo dr. Domingos Freire”. Manifestações similares em JC (26-27/3/

1883, p. 3); UM (10/3/1883, p. 2); GN (23/4/1883, p. 3).

3 Professor de higiene da Faculdade de Medicina e seu vice-diretor, membro da Academia e do Conselho

do Imperador, ocupou por pouco tempo a presidência da Junta (faleceu no começo de 1884). Tratou Da

infecção purulenta na tese inaugural (1857); Da disenteria nos países tropicais no concurso para opositor

(1859); e de A alimentação da classe pobre no Rio de Janeiro no concurso para a cadeira de higiene

pública (1865). Escreveu, também, sobre o diagnóstico diferencial entre hipoemia intertropical e impalu-

dismo e um formulário farmacêutico militar (em colaboração). Seu sucessor na cadeira de higiene foi Nuno

de Andrade (Santos Filho, 1991, v. 2, p. 131, 273, 582). Atribuições da comissão em GN (28/8/1883, p. 1).

4 GN (4-9/10/1883, p. 1). O aviso com a censura do ministro Francisco Antunes Maciel é de 26/9/1883.

A junta presidida por Souza Costa tinha como membros o conselheiro Manuel Pacheco da Silva e os drs.

Benício de Abreu, Domingos de Almeida Martins Costa e João Batista Kossuth Vinelli. Este substituía

interinamente o dr. Augusto Ferreira dos Santos, que também se exonerou. Demitiram-se, ainda, os

médicos-auxiliares encarregados das análises, Agostinho José de Souza Lima e José Borges Ribeiro da

Costa. Por decretos e portarias do mesmo mês foram nomeados Domingos Freire e os drs. João Paulo de

Carvalho, Cincinnato Americo Lopes, Artur Fernandes Campos da Paz e Luciano de Moraes Sarmento.

Os trabalhos de análise ficaram a cargo dos drs. Álvaro Alberto da Silva e Felicíssimo Rodrigues Fernandes.

Freire só tomou posse no dia 11; cinco dias depois, a junta autorizou a inoculação da vacina. Seria

exonerado em janeiro de 1886 (Barbosa e Rezende, 1909, v. 1, p. 84).

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46113



114

5 “Eu pratiquei em um braço de cada um destes indivíduos três picadas com uma lanceta em cuja ponta

estavam depositadas algumas gotas de uma cultura de micróbio em sexta transplantação, cultura feita em

uma solução de gelatina. (...) Nenhum deles havia tido a febre amarela, com exceção do brasileiro que a

contraíra aos 11 anos. Em todas as pessoas vacinadas, exceto nesta última, foram observados os seguintes

sintomas: zumbido nos ouvidos, ligeiro aumento de temperatura ao fim de 14 horas (...), aceleração do

pulso, dores contusivas nos membros abdominais e na região lombar, em uma palavra, todos os sintomas

que caracterizam aquilo que se chama indisposição amarílica que foi observada durante as epidemias de

febre amarela não somente na Martinica, em Gibraltar, etc. como entre nós também.

As experiências nos animais nos autorizam a afirmar que essa indisposição amarílica tornará os indi-

víduos refratários aos ataques da febre amarela, ou pelo menos tornará a doença muito benigna. (...) A

Junta de Higiene Pública da qual acabo de ser nomeado presidente decidiu, de comum acordo com a

comissão de que trata este artigo, que eu devo praticar essas vacinações em uma maior escala.” (GN, 2/

10/1883, p. 1) A última afirmação é ridicularizada em JC (29/11/1883, p. 1).

6 AGCRJ, 43-3-30, 58 fls. Cópia do aviso no 4.546, do Ministério dos Negócios do Império, em 9/11/1883,

de Francisco Antunes Maciel ao presidente da Junta Central de Higiene Pública, fl. 16. O aviso e o

anúncio acham-se em GN (11/11/1883, p. 1-2). Redação já modificada em GN (29/12/1883, p. 2).

7 Freire, Relatório sobre as inoculações preventivas da febre amarela durante a epidemia que reinou

em 1883 e 1884 no Rio de Janeiro, AGCRJ, p. 3.

8  JC (29/11/1883, p. 1). Meses antes, o dr. Ataliba de Gomensoro ironizara as teorias dos “microbistas”

e sua intenção de utilizar na febre amarela o método de Pasteur para prevenir o carbúnculo (GN, 27/4/

1883, p. 2).

9 O ministro da Agricultura foi criticado por contratar um entendido em veterinária no estrangeiro (GN,

17/4/1883, p. 2). Em fevereiro de 1884, a GN noticiou a criação do anexo à Imperial Escola Veterinária

de Pelotas, que ia produzir “vacina animal” para o Império. Entrou em funcionamento em março (GN, 7/

2, 27/3/1884, p. 1). Quando se preparava para voltar para o Sul para concluir sua missão, Rebourgeon

foi incumbido de investigar as condições da lavoura e pecuária no Vale de Piracicaba (GN, 21/12/1883,

p. 2). Em 1886, o governo transferiu o Instituto Vacinícola para a Inspetoria Geral de Higiene, que

substituiu a Junta Central de Higiene. A mudança coincidiu com o afastamento de Domingos Freire da

presidência da Junta. Rebourgeon figuraria na folha de pagamentos do Instituto Bacteriológico Domin-

gos Freire de janeiro a junho de 1892.

10 No Hospital de Santa Isabel, examinara quatro doentes inoculados lá. A mortalidade fora de um para

quatro, ou 25%, superior à dos doentes não vacinados (21%). Para piorar o quadro, excluía um dos

vacinados, por diagnóstico incerto, obtendo mortalidade de 33%. Igual proporção fora registrada “na

vizinhança de Silva no morro da Viúva; diz ele que seis vacinados seus vizinhos adoeceram de febre

amarela, sucumbindo dois deles” (Goes, ABM, v. XXXV, p. 437-8, 441). Freire, que ainda não pertencia

à Academia, submeteu a ela sua defesa, que não foi transcrita. Nos Anais, como pós-escrito, há outra

carta de Goes (GN, 6/5/1884, p. 2). Ambas constam em Goes (UM, 1884, v. IV, p. 199-204).

11 Freire, GN, 7/5/1884, p. 2; GN, 8/5/1884, p. 3; GN, 3/6/1884, p. 1; Goes, GN, 10/5/1884, p. 2.

12 Exemplo: “Nas estalagens no 79 da rua do General Caldwell, e nos 16, 17, 18, 21 e 22 da rua do Areal,

vacinaram-se 87 pessoas, das quais só faleceu uma de febre amarela, e foi Salvador Nogelli, de 28 anos

de idade. Entre as pessoas não-vacinadas residentes nas mesmas aglomerações, morreram de febre

amarela dez, (...) todos italianos. Porcentagem da mortalidade dos vacinados nesta zona um por cem”

(GN, 29/5/1884, p. 1).

13 GN (21/6/1884, p. 1); GN (28/6/1884, p. 2-3). João Paulo lastimou a implicância de Freire (GN, 23/6/1884,

p. 2). Lendo-se o folheto que publicou, vê-se que atuou perante a cabeça coroada e um punhado de cabeças

instruídas como caixa de ressonância das críticas de Rochard tanto a Freire como a Lacerda. “Destes estudos
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sem método rigoroso e realizados com tamanha precipitação”, concluiu, “resulta um grande descrédito para

a reputação científica do Brasil na Europa.” Ver, sobretudo, Carvalho (1884, p. 46-7).

14 Dez anos depois, no calor de outra controvérsia que elevou a seu ponto máximo as hostilidades com

a Academia, recordaria positivamente 1885, afirmando que “nesses belos tempos a Academia de Medi-

cina, salvo um ou outro membro gangrenado, era ainda um salão onde se podia conversar decentemen-

te sobre ciência”. Mas foi nesses “belos tempos” que tomou a rota do dramático rompimento de 1894. A

última sessão a que compareceu foi a de 21 de julho de 1885, pouco tempo depois de ingressar na

Academia (Freire, Recortes/COC, s.d).

15 A rixa originara-se na disputa pela cadeira de química orgânica na faculdade, em 1874: Freire tornou-

se o titular por haver obtido o primeiro lugar. Em concurso anterior, disputado por quatro candidatos,

Souza Lima fora o primeiro, e Freire o terceiro colocado (eram três as vagas). “Mas o que vale isso (...)?

Não fui eu pouco tempo depois largamente compensado, vindo a tocar-me a cadeira de medicina legal?

Ainda mais, não tive eu ocasião de ver depois o dr. Freire concorrer para a cadeira de química orgânica,

então criada na Escola Politécnica, perder esse concurso, sendo classificado em terceiro lugar, quando já

lente dessa cadeira na Escola de Medicina, portanto em condições mais desairosas? Portanto, pago com

usura do desastre que sofri, vingado à saciedade com o revés maior que lhe foi infligido (...). Não, não

odeio o dr. Freire, enoja-me simplesmente tanta fatuidade e filáucia” (Lima, Recortes/COC, s/d). Nos

anos 1880, a inimizade foi aguçada pela parte que Freire tomou, como autoridade sanitária, na questão

dos vinhos artificiais; de outro, pelas posições de Souza Lima, presidente da Academia, contra a vacina.

16 Outro desafeto dos acadêmicos, Vieira de Melo foi efetivamente punido, como médico inidôneo, por

anunciar nos jornais a cura da febre amarela e, ao mesmo tempo, pregar a inexistência dessa entidade

nosológica, que considerava mero subcaso da malária.

17 Doutor em 1875, substituto em 1877, lente de higiene em 1884, Nuno Ferreira de Andrade (1851-

1922) transferiu-se para a primeira cadeira de clínica médica em 1888 e se jubilou em 1908. Em 1885 era

inspetor de Saúde dos Portos e diretor do Hospício de Alienados. Na República, antecedeu Oswaldo

Cruz como diretor de Saúde Pública. Dedicou-se ao jornalismo político e escreveu sobre os mais varia-

dos assuntos em diários como O País e Jornal do Brasil. Inteligente, instruído – vencera um concurso

para professor de filosofia aos 17 anos –, era um orador e periodista extremamente mordaz, o que lhe

valeu de parte dos desafetos a alcunha de Sabiá Xarope. A controvérsia com Freire começou quando o

presidente da Academia pôs em pauta a etiologia da febre amarela. Freire disse que houve réplica e

tréplica, ficando a palavra com o adversário, que desistiu de atacar. “Não digo que ele tivesse fugido,

pois esse ilustre colega terçou comigo as armas cavalheiramente. Inibiu-o de comparecer, creio que

moléstia grave em pessoa de sua família.” Nuno de Andrade redargüiu que guardava “bem vivas na

memória, e no sentimento também, todas as peripécias dessa luta que tivemos na Academia, na qual a

minha intervenção no debate foi determinada por uma provocacação daquela ordem, talvez insignifican-

te para quem, como S.S., não é pai” (Freire, Recortes/COC, s/d; Andrade, Recortes/COC, s/d; Santos

Filho, 1991, v. 2, p. 131-2).

18 Nascido em Salvador (21/12/1836), Caminhoá doutorou-se lá, em 1858, com tese sobre febre amarela

e cólera-morbo. Como estudante, atuara no combate às duas doenças, no Recôncavo Baiano, tendo sido

vítima da primeira. Era, então, membro da Sociedade Abolicionista da Escravatura. Atuou como primei-

ro-cirurgião do Corpo de Saúde da Armada nas guerras contra o Uruguai (1864-65) e o Paraguai (1864-

70). Presidiu, em 1873, a seção dedicada às quarentenas no Congresso Médico Internacional em Viena,

e sua comunicação, “Les quarentaines et la prophylaxie”, foi publicada na Gazette Hebdomadaire de

Médecine et Chirurgie e em forma de livro (1874). É provável que tenha cruzado com Freire em Paris.

Ao regressar, apresentou dois relatórios: sobre as novidades sanitárias para exércitos em campanha e

sobre os jardins botânicos europeus. Em 1861, obteve vaga de opositor de ciências acessórias na Facul-

dade de Medicina do Rio de Janeiro, com trabalho acerca da vegetação nos diferentes períodos e

latitudes do Planeta. Ao candidatar-se à Academia, discorreu “Sobre aparelhos anestésicos”. Por causa da
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guerra, só tomou posse em 1869. Dois anos depois, tornou-se catedrático de botânica e zoologia médi-

cas com trabalho a respeito “Das plantas tóxicas do Brasil” (Gazeta Médica, 1871). Publicou vários

trabalhos na Revista Trimestral da Associação Brasileira de Aclimação, de que foi um dos fundadores

(1872). Em 1873, ingressou na Sociedade Velosiana de Ciências Naturais do Rio de Janeiro, fundada por

Freire Alemão (1850). Publicou em 1878 obra sobre botânica premiada pelo governo imperial. Tornou-

se catedrático de história natural do Colégio D. Pedro II em 1879 e, por essa época, passou a integrar o

Conselho do Imperador. Proferiu várias conferências populares na Glória e submeteu à Academia diver-

sos trabalhos concernentes a plantas medicinais. Em 1886, defendeu a floresta de quinas plantada numa

fazenda de Teresópolis. Em 1890, apresentou estudo sobre as águas minerais na cura da tuberculose. O

último, sobre as “Indústrias extrativas”, saiu no ano de sua morte (1896), na Revista Brasileira. Seu filho,

Joaquim Caminhoá, foi um dos mais dedicados auxiliares de Freire. Como ajudante de preparador de

química orgânica e biológica da faculdade, participou do desenvolvimento da vacina. Sua tese de

doutoramento, em abril de 1886, versou sobre a doutrina do mestre. Morreu prematuramente pouco

depois de se tornar professor-adjunto da faculdade (Araújo, 1964, p. 1-4; Santos Filho, 1991; Fonseca,

nov. 1995-fev. 1996, p. 135-66; Ferri e Motoyama, 1979, p. 79).

19 Idem. Freire empregara a expressão no JC (22/9/1885). Em 15 de setembro, no mesmo jornal, quali-

ficara Pinheiro de “adversário desleal”. Na época, saíam artigos na imprensa estrangeira falando mal da

salubridade no Brasil. Caminhoá aproveitou para exortar os colegas a que fossem mais circunspectos

nos juízos que emitiam sobre seus pares para não municiar os detratores do País: “O que dirá o estran-

geiro que ouvir (...) que o presidente da Junta de Higiene, membro da Faculdade e da Academia de

Medicina, mentiu ao governo, à humanidade e à ciência?”.

20 Depois de se doutorar em 1904, Greenwood ingressou no laboratório de fisiologia do London Hospi-

tal Medical School. Wright iniciara a nova pesquisa em 1902, no St. Mary’s Hospital (Paddington). Afir-

mava que vacinas compostas por bactérias mortas preveniam e curavam doenças. Havia descoberto no

soro do sangue a “opsonina”, que preparava a bactéria para ser ingerida pelos leucócitos. Numa pessoa

normal, a quantidade de opsonina era constante, mas em infectados variava. O índice opsônico permi-

tiria detectar a infecção antes de aparecerem os sinais clínicos. E vacinas preparadas com os microrga-

nismos infectantes mortos seriam, então, usadas para estimular a resistência natural do indivíduo (Matthews,

1995, p. 35-36, 38-39).

21 “Se fosse preciso fornecer um marco ao historiador para considerar consumada a revolução pastoriana,

nos países desenvolvidos, eu sugereria o ano de 1919. De 1918 a 1919, a epidemia de gripe espanhola

ceifa na Europa 15 milhões de pessoas (cifra da OMS): a impossibilidade de identificar o agente patogênico,

a extrema brevidade do período de incubação, o polimorfismo das manifestações desarmam os

microbiologistas. A essa hecatombe (...) responde o estado sanitário dos exércitos que, durante a Primei-

ra Guerra Mundial, puderam ser mantidos em serviço ativo, nas trincheiras, sem epidemia de maior

gravidade, sem tifo, nem febre tifóide nem cólera – proeza técnica da medicina européia que deixa as

mortes aos cuidados das armas.” (Salomon-Bayet, 1986, p. 53)

22 Freire, Relatório sobre as inoculações preventivas da febre amarela durante a epidemia que reinou

em 1883 e 1884 no Rio de Janeiro, p. 4.

23 Ibidem, p. 7, 9. O relatório trazia em anexo os nomes e endereços dos vacinados vivos e dos não

vacinados mortos para mostrar que estavam sob influência das mesmas causas de insalubridade. Entre

os brasileiros não imunes incluía os 37 de Vassouras que se premuniram antes de viajar para a Corte.

Atribuía as mortes no morro da Viúva (cinco dos sete vacinados mortos) ao “elemento paludoso (que)

complicou todos os casos.”

24 “Estamos igualmente convencidos de que a cifra de 1.397 mortos de febre amarela está longe da

verdade, e pode-se sem exagerar elevar a 3 mil o número das vítimas. Todo mundo sabe que, por

motivos de conveniência particular, um grande número de médicos desnaturam, nos boletins oficiais
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de mortalidade, o diagnóstico bem confirmado da febre amarela, sob os nomes de febre remitante biliosa,

febre perniciosa hemorrágica, febre tífica, tifo abdominal, etc., sobretudo nas casas de saúde, onde os

regulamentos sanitários proíbem o tratamento dos doentes atingidos pela febre amarela” (Freire, 1887,

p. 3). O dr. Frederico Xavier, delegado de Higiene, faz denúncia similar (Boletim AIM, ano I, n. 16, p. 4-5).

25 Bérenger-Féraud chamava “febre biliosa inflamatória” a forma modificada que sofriam os habitantes

das Antilhas francesas antes de ficarem imunes à febre amarela. Para Afonso Pinheiro, mais de dois

terços dos vacinados não apresentavam reação alguma. Admitia a competência dos auxiliares de Freire,

mas perguntava qual médico seria capaz de diagnosticar uma doença de que não existisse mais nenhum

vestígio. E em relação às respostas comprovadas, punha em dúvida sua equivalência com a febre

amarela (Boletim AIM, n. 5, p. 6).

26 Freire foi exonerado por decreto de 13 ou 23 de janeiro de 1886. Ibituruna foi nomeado inspetor-geral

por decreto de 23 de janeiro ou 6 de fevereiro de 1886. Seu sucessor, Benjamin Antônio da Rocha Faria,

seria nomeado por decreto de 1o de dezembro de 1888 (documentos consultados no Arquivo Nacional

trazem datas conflitantes).

27 Boletim AIM (n. 15, fev. 1886, p. 3-4). A defesa da vacina pelo administrador José Romero dos Santos

saiu em O País (9/2/1885).
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