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S anarelli era um bacteriologista de certo renome na Europa quando foi contra-
tado pelo governo uruguaio para fundar e dirigir o Instituto de Higiene Expe-
rimental, inaugurado em Montevidéu em 16 de março de 1896. Suponho que

a influente colônia italiana tenha contribuído para que a escolha recaísse sobre ele
e, mais do que isso, para que se formasse, desde o primeiro momento, forte corrente
de opinião em prol desse cientista, no Uruguai, Brasil e Argentina.

Nascido em Monte San Savino, na Toscana, fez os estudos médicos na Universidade
de Viena, na Áustria. Logo ingressou no laboratório de patologia geral de Sanquirico,
um discípulo de Giulio Bizzosero (1846-1901), o descobridor das plaquetas
sanguíneas. Nos Anais do Real Instituto Lombardo de Ciências publicou diversos
artigos sobre a química biológica da alimentação. Acabou elegendo a bacteriologia
como área de predileção, doutorando-se em 1889 com tese sobre a etiologia e
profilaxia do mormo. Primeiro lugar entre os laureados de sua turma, foi admitido
no laboratório de Camilo Golgi, na Universidade de Pavia, onde publicou trabalhos
em histologia (o mais notável versava sobre processos reparatórios no cérebro).
Pouco depois de se tornar adjunto da cadeira de patologia experimental na
Universidade de Viena, foi convidado a trabalhar em Munique com Max von
Petenkoffer. Em seguida lecionou nos institutos de higiene de Pisa e Roma. No
laboratório de Elie Metchnikoff, no Instituto Pasteur de Paris, realizou os estudos
sobre a imunidade na febre tifóide e no cólera que tornaram seu nome respeitado na
comunidade científica internacional. Era titular da cadeira de higiene na Universidade
de Siena já há um ano, e tinha 31 anos quando foi chamado a fundar o instituto e
reger a disciplina na Universidade de Montevidéu (BM, jun. 1896, no 24, p. 218).

Em 12 de junho de 1896, três meses após a inauguração do instituto, Giuseppe
Sanarelli desembarcou no Rio de Janeiro. Veio recolher material para começar o
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Amo a glória, e tenho fanatismo pelos grandes homens. (João Batista de Lacerda)

Via minha vida esgotar-se, sem fulgor, e toda a minha canseira feita às guinadas. Eu
quisera a resplandecência da glória e vivia ameaçado de acabar numa turva polar

loucura.(Lima Barreto, Diário do hospício)
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estudo sobre febre amarela. Hospedou-se no Hotel Internacional, no Flamengo – o
arrabalde carioca preferido pelos estrangeiros de condição social elevada – e durante
um mês freqüentou o Hospital São Sebastião, no Caju, subúrbio que já fora
aristocrático e que estava se convertendo em densa zona fabril e portuária, repleta
de operários europeus. Além do apoio irrestrito de Seidl, diretor do hospital, contou
com o auxílio de Francisco Fajardo e Miguel Couto, respectivamente, diretor e
pesquisador auxiliar do laboratório bacteriológico do Instituto Sanitário Federal.

No São Sebastião, autopsiou nove estrangeiros recém-chegados à cidade e, apesar
de não ser época de epidemia, contraiu a febre amarela e ficou internado lá por
dois dias. Ao regressar a Montevidéu, em fins de julho, disse ao jornal La Razón que
levava material suficiente para se entreter por uns seis meses. Elogiou os hospitais
e a Faculdade de Medicina do Rio, cujas instalações lembraram-lhe as de uma velha
universidade européia. Na biblioteca encontrou “tudo quanto se tem escrito no
mundo” sobre a doença que ia investigar. Levou consigo abundante material,
prometendo devolvê-lo “oportunamente” (Recortes/COC; BM, 22/7/1896, p. 251).
Será que devolveu?

Quatro meses depois, os jornais noticiaram que ele tinha encontrado a solução
do problema. Imediatamente Sanarelli enviou um desmentido à redação de O País:
seus estudos caminhavam bem, mas não autorizavam nenhuma informação definitiva.
Em janeiro de 1897, o caldeirão do italiano fervia a todo vapor. Nos salões e cafés
da capital brasileira, em qualquer roda era assunto obrigatório de conversa a notícia
de que concluíra suas investigações e mandara à Academia de Medicina de Roma
um pli-cacheté para assegurar a prioridade da descoberta. A expectativa da opinião
pública exacerbou-se ainda mais com os dois adiamentos da conferência que
prometera fazer em Montevidéu. Comentava-se que estava preparando um soro
curativo igual ao que Bhering e Roux tinham feito para a difteria, e os porta-vozes
de Sanarelli explicavam que isso era o corolário de dois fatos já adquiridos: o
isolamento do micróbio e a separação da toxina que produzia.

Finalmente, em junho de 1897, anunciou sua descoberta num evento de
repercussão mundial ao qual compareceram quase todos os bacteriologistas atuantes
no Cone Sul. Mas antes vamos examinar mais atentamente as repercussões prévias
de seu trabalho no Rio de Janeiro e, por conseqüência, sua ressonância no País.
Chamo atenção para mais um paradoxo concernente à ética na ciência, provocado
por estratégia implementada naquele contexto de intensa competição entre os
médicos que investigavam a febre amarela.

No Rio, louvava-se com insistência a aversão de Sanarelli à publicidade, sua
decisão inabalável de permanecer confinado no laboratório até completar a produção
de suas verdades e das provas necessárias para tornar conclusiva e legítima a
anunciação delas. A apologia desse comportamento era feita sobretudo por aquele
grupo de médicos que já individuei nas controvérsias a propósito do cólera e da
febre biliosa dos países quentes. Quase sempre era contraposto, implícita ou
explicitamente, ao exibicionismo antiético de Domingos Freire. Contudo, os
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apologistas da discrição de Sanarelli empenhavam-se, muito seriamente, em dar o
máximo de publicidade a cada passo descrito pelo cientista no recôndito de seu
laboratório. Esse grupo militante e agora influente assumiu, de forma ostensiva, o
papel de porta-voz do italiano, professando em público, desde o primeiro instante,
como coisa certa, as certezas que ainda fabricava com maestria de autêntico pasteuriano.
E colaborou, inclusive, na fabricação delas, mesmo depois de sua estada aqui.

Em janeiro de 1897, Virgílio Otoni viajou a Montevidéu para entregar-lhe os
novos materiais que solicitara depois de enviar os primeiros resultados à Academia
de Roma. “Apenas desembarcado”, informou o repórter do La Razón, “dirigiu-se o
dr. Otoni para o Instituto de Higiene, onde foi recebido pelo dr. Sanarelli, com
quem de há muito cultiva relações de amizade, pois ambos foram internos do
estabelecimento científico fundado por Pasteur, em Paris, onde se conheceram e
estudaram juntos.” O preparador do laboratório de Histologia da Faculdade de
Medicina do Rio era apresentado ao público uruguaio como um daqueles médicos
da nova geração que renunciara à clínica, apesar de brilhante preparo, para se
dedicar à pesquisa científica.

No Brasil, disse-nos o ilustre hóspede, há grande ansiedade por conhecerem-se
os resultados do trabalho de Sanarelli, de quem se espera a solução do importan-
te problema a que tantos sábios notáveis dedicaram largos anos, sem terem che-
gado, infelizmente, ao mínimo resultado positivo. Os seus antecedentes científi-
cos, (...) a prudência com que procede, negando-se a aventurar a notícia oficial
da descoberta que a todos interessa, fazem que, o que até ontem era matéria de
tantas dúvidas, seja amanhã uma realidade comprovada pela experiência.1

Em 12 de fevereiro, O País publicou a primeira carta do brasileiro que coadjuvava
o sábio italiano, já louvado como benemérito da República:

Não quero dizer que esse professor fosse levado a deixar lar e pátria seduzido
por vantagens pecuniárias excepcionais, não, apenas o atraiu a este lado do
Atlântico a perspectiva de resolver um problema em que tantos investigadores de
vulto tinham esbarrado (...). Os sacrifícios pecuniários a que se impôs o governo
esclarecido desta República foram destinados (...) à fundação de um bem monta-
do laboratório. (...). asseguro que gastou-se muito dinheiro e que as experiências
foram numerosíssimas (...). As conclusões estão tiradas; é apenas preciso tempo
para relatar tantas investigações, de modo a levar a convicção ao espírito dos
mais céticos e ao dos menos preparados na árdua ciência bacteriológica.
Infelizmente, meu caro amigo, devo baixar prontamente o canto do véu que me
foi permitido levantar e sinto de coração não te poder mostrar o lindo panorama
que me foi dado descortinar. O professor Sanarelli acha-se muito incomodado
com as indiscrições da imprensa jornalística e eu tenho medo de confiar ao papel
o que de bom grado te segredaria ao ouvido. Imaginas alguma coisa de mais
inoportuno que essa vozearia em torno de um homem, que precisa de toda a
calma e silêncio do gabinete para firmar as bases de um edifício que furtará
vítimas ao terrível flagelo que nos assola?
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Antes da conferência de junho, foi divulgada aqui mais uma carta, na qual o
redator de O País encontrou indicações suficientes para dar como favas contadas a
elucidação da patogenia da febre amarela (Recortes/COC). Os artigos citados
evidenciam os esforços que envidou o grupo de Otoni, Fajardo e Chapot Prévost
para inculcar no público a noção de que já tinha ganho a parada. A propaganda,
endossada por parcela importante dos formadores de opinião, foi mais intensa
entre janeiro e junho de 1897, o período decorrido entre o depósito da comunicação
lacrada em Roma e a conferência realizada em Montevidéu. A preocupação de
Sanarelli de garantir com antecedência a prioridade sobre a descoberta, e de seus
porta-vozes, de atestar previamente a veracidade dela, deveu-se ao repentino ingresso
na cena pública de vários outros postulantes ao título de descobridor da causa e/ou
cura da febre amarela.

Os jogadores mostram suas cartas

O primeiro a abrir o jogo foi Wolf Havelburg. Em janeiro de 1897, anunciou os
resultados parciais que já obtivera. O problema era complicado, admitia, e muito
tempo decorreria, ainda, até que fossem obtidos resultados definitivos. Teria
continuado a persegui-los na tranqüilidade do laboratório, se “circunstâncias muito
sabidas” não o obrigassem a tornar pública sua participação na busca do micróbio
da febre amarela. Tinha começado a investigá-lo em 1896, no laboratório de um
hospital administrado pela Irmandade da Candelária: o Hospital dos Lázaros, em
São Cristóvão. De matérias orgânicas e pacientes cedidos pelo diretor do São Sebastião,
isolou um bacilo que supôs ser o agente da doença. Em junho, viajou para a Europa,
mostrou culturas a Roux e durante várias semanas executou experiências sob sua
supervisão, no Instituto Pasteur de Paris. Por um tempo ainda prosseguiu as
experiências no laboratório do dr. Aransohn, em Berlim. Antes de regressar ao
Brasil, esteve de novo com Roux, que prometeu ajudá-lo, verificando pari passu
seus resultados. Segundo Havelburg, o microrganismo que isolara e cultivara era
“uma novidade em bacteriologia” e “fortemente patogênico”. Não havia provas de
que fosse o agente da febre amarela, mas os indícios eram promissores. Formalizou,
então, a obtenção desses resultados em conferência proferida em 22 de abril, num
salão do Hospital dos Lázaros. O bacilo da febre amarela, afirmou, existia no estômago
e no intestino. Injetara o conteúdo do estômago de doentes em cobaias e reencontrara
nelas a doença e o microrganismo. Injetara sangue de convalescentes em animais e
eles resistiram à injeção subseqüente de cultura mortal, o que provava a especificidade
do bacilo e a viabilidade da soroterapia.2

A conferência foi concorridíssima. Estiveram lá dirigentes e integrantes de todas
as instituições médicas da capital, autoridades do governo, jornalistas, profissionais
liberais e outros cavalheiros que ainda se esforçavam por acompanhar as novidades
das ciências, já por demais complexas. O clima era de euforia, e durante o farto
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lunch servido depois trocaram-se eloqüentes brindes. João Batista de Lacerda e
Ismael da Rocha (diretor do Laboratório de Bacteriologia Militar) saudaram o grupo
seleto que cultivava “a difícil especialidade da técnica bacteriológica”. Guedes de
Melo e Dias de Barros discursaram em nome da Sociedade de Medicina e Cirurgia;
Seidl, em nome de O Brasil-Médico, e o estudante Eugênio Hertz, da Revue Médico-
Chirurgicale du Brésil. Outro estudante falou pelo corpo discente da Faculdade de
Medicina. O comendador Júlio César de Oliveira, eufórico com o súbito prestígio da
irmandade de que era provedor, enalteceu a contribuição que dava à ciência e à
humanidade. O dr. Rodrigues Peixoto elogiou Lacerda e Freire pelos valiosos trabalhos
que tinham produzido.3

A comunicação de Havelburg “destampou” outras investigações sobre a febre
amarela. Só então os médicos que haviam duelado com Domingos Freire tornaram
pública a informação de que procuravam decifrar os segredos da doença já naquela
época. A iniciativa partiu de Chapot Prévost (26/1/1897, Recortes/COC), atendendo

ao chamado indiretamente feito pelo sr. dr. Havelburg aos médicos brasileiros
para dizerem sobre trabalhos realizados entre nós, no tocante à etiologia desta
moléstia (...) só esta circunstância me faria quebrar o silêncio quase sistemático
que tenho escrupulosamente guardado até hoje, receando divulgar estudos que
julgo ainda insuficientemente corroborados para merecerem publicação, princi-
palmente em assunto tão escabroso, tão controvertido, tão difícil e que tem mes-
mo zombado dos mais conspícuos observadores.

O bacteriologista alemão realizara os seus no laboratório de um hospital
beneficente. Chapot Prévost, no pequeno laboratório particular que havia instalado
em sua residência, em 1892, com equipamentos adquiridos na Europa, para onde
viajara depois de se graduar. Tivera Francisco Fajardo por companheiro de trabalho,
durante algum tempo, e,

ora passando dias inteiros no Hospital São Sebastião a fazer autópsias ou exames
químicos e microscópios do sangue, do vômito, da urina, das fezes, a fazer cultu-
ras em placas e em tubos dos líquidos, humores e fragmentos de órgãos, em
diversos meios (...), ora seguindo a marcha da moléstia junto ao leito do doente
(...), ora passando noites sucessivas até duas e três horas da madrugada a estudar
ao microscópio os preparados feitos durante o dia, (...) fizemos por amor à ciên-
cia numerosas indagações. (Prévost, 26/1/1897, Recortes/COC)

Verificaram a presença constante de um bacilo no conteúdo e na mucosa do
estômago e do intestino e, às vezes, no fígado e baço de cadáveres, no vômito, nas
fezes e no sangue de doentes. Depois de o isolarem em culturas puras, o inocularam
em porquinhos-da-índia, cães e galinhas, que morreram com lesões análogas às da
febre amarela humana. As pesquisas que Chapot Prévost realizou com Fajardo,
entre 1892 e 1894, depois com auxílio do estudante Figueiredo Rodrigues,
encontravam-se, pois, no mesmo estágio que as de Havelburg. Não obstante isso,
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a falta de tempo, pois para levar a bom êxito trabalhos desta ordem é preciso (...)
viver para o laboratório, (...) e ainda mais, entre nós, as necessidades de ganhar
a vida, as dificuldades resultantes de uma instalação defeituosa, pobre, acanhada
e situada a grande distância do hospital, a ponto de, para lá chegar, ter eu de
perder quatro horas de viagem por dia, não me permitiram ainda reproduzir tais
experiências, em ordem a convencer-me, eu antes de qualquer outro, do valor
patogênico do germe por nós descoberto (ibidem).

Com este artigo, retirava-se do páreo para se postar junto aos que aguardavam,
com ansiedade, o resultado “definitivo” de Sanarelli. O cabedal de observações
acumuladas naqueles cinco anos, em condições tão desvantajosas, reverteria para
“ensaios de verificação” e para novas experiências relativas à soroterapia, que já
tinha começado a fazer com Rodrigues, Ismael da Rocha e Carlos Seidl. Principal
porta-voz de Sanarelli na imprensa médica e leiga, este último fez questão de ressaltar
a importância dos trabalhos de Prévost e Fajardo,

dois médicos com envergadura própria de pesquisadores germânicos, e que teriam
decerto seguido o rumo do laboratório e da ciência pura, se outro fosse o nosso
meio intelectual (...). nos cadernos de notas e observações simplesmente manus-
critas e nos armários ficaram as resultantes de uma tal tentativa (...) mais tarde o
historiador, que tiver de rememorar o nome dos médicos brasileiros que estuda-
ram a questão da febre amarela, em vão pedirá as provas de que os nossos dois
patrícios o fizeram e terá de calar, embora injustamente, os seus nomes laurea-
dos.4

Outro que exibiu estudos incompletos no Jornal do Commercio e em O Brasil-
Médico, em março de 1897, foi Johannes Paulser, assistente do Instituto Bacteriológico
de São Paulo. Iniciara os trabalhos em dezembro de 1895, esforçando-se por isolar
todos os germes encontrados nos órgãos das vítimas de uma epidemia que grassava
em São Paulo com o objetivo de diferenciar os de presença acidental dos que
figuravam com regularidade, sendo, portanto, candidatos a agente causal. Cultivara-
os em meios alcalinos, preferidos pelos bacilos, e em meios ácidos onde a levedura
e o bolor “pululavam” melhor. Os resultados foram decepcionantes. Mas um acidente
conduziu Paulser ao método correto de cultivo do provável micróbio da febre amarela.
Em culturas ácidas que esqueceu dentro da geladeira desenvolveram-se uma espécie
de bolor e duas espécies de levedura (branca e vermelha). A repetição do proce-
dimento proporcionou-lhe os resultados ora anunciados.

Cortei do interior dos órgãos a examinar um pedaço de um centímetro cúbico
mais ou menos, e depois de tê-lo passado através de uma chama de espírito para
destruir os germes acidentais do ar, coloquei-o em um tubo grande, armado com
caldo ácido. O tubo (...) foi conservado na geladeira. (...) apareceram fios finíssimos
saindo do fragmento orgânico dentro do tubo (...) até afinal formarem uma massa
densa e penugiforme (...) a levedura, como também o bolor provenientes de
casos de febre amarela se desenvolvem melhor na temperatura do ar livre ou da
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geladeira do que na da estufa. A estufa por isto não presta para as análises bacterio-
lógicas da febre amarela em culturas ácidas. (JC, 8/3/1897; BM, mar. 1897, p. 78-86)

Em 25 cadáveres que autopsiou com Artur Mendonça encontrou sempre colônias
das duas espécies de levedura e da mesma espécie de bolor, isoladas ou combinadas.
Paulser descartou os bacilos cultivados em meios alcalinos. Um existia no intestino
de pessoas saudáveis. Dois outros pareciam-se bastante com o colobacilo (encontrado
normalmente no intestino do homem e dos animais). Para justificar a opção por um
caminho que divergia daquele adotado pelos concorrentes (andavam todos à caça
de bacilos), e que o reaproximava do molde em que foram vazados os micróbios da
década anterior, recorreu a argumento nacionalista semelhante ao adotado por Freire
para negar a universalidade do plasmódio na malária. “Encontrando-se em geral
muitas vezes no ar e nas águas do Brasil microrganismos diferentes dos da Europa,
é conseqüência lógica que também nos órgãos humanos exista um ou outro destes
microrganismos especiais do Brasil” (Paulser, JC, 8/3/1897).

As espécies singulares que encontrou não tinham aparecido nos microscópios
de outros bacteriologistas por causa dos meios de cultura que utilizavam. “Sendo
hipótese geral que o micróbio da febre amarela devia pertencer à classe dos
esquizomicetos (bactérias), empregaram-se (...) exclusivamente os meios nutritivos
alcalinos, e além disso as culturas não foram conservadas e observadas bastante
tempo.” Além de não conseguir reduzir o bolor e a levedura a uma origem comum,
e de não saber classificá-los, Paulser não produziu nenhuma infecção experimental
em animais. Possuía uma única evidência: em todas as autópsias efetuadas o bolor
nunca faltava. E sua hipótese adequava-se à preferência da febre amarela pela
estação quente e chuvosa e à suposta veiculação pelo ar. Fez alusão às teorias da
década anterior num parágrafo inconvincente, que traía a preocupação de evitar a
identificação com “cartuchos queimados”. “Não achei na literatura notícias sobre a
existência de bolor nos órgãos de pessoas falecidas de febre amarela. Ouvi ultimamente
dizer que o sr. dr. Lacerda, no Rio de Janeiro, tinha feito uma observação análoga.
Não consegui, porém, encontrar o seu trabalho sobre esse assunto nas livrarias” (ibidem).

O bolor de Paulser forneceu a Lacerda a oportunidade para recolocar em circulação
o fungo polimorfo que apresentara ao Congresso Pan-Americano em 1893.

A forma evolutiva completa deste microrganismo só se podia encontrar no meio
exterior; a forma infectante intra-orgânica era uma tórula (levedura), agindo à ma-
neira dos fermentos. A passagem de uma forma à outra eu cheguei a apreender nas
culturas preparadas com substratos diferentes, em meios neutros ou ácidos. É certo
que a prova da ação infectante (...), não pôde ser obtida de um modo peremptório
nas experiências que fiz em animais. E foi porque (...) eu abstive-me de enunciar
uma conclusão firme e absoluta sobre o valor específico do fungo na produção da
febre amarela. Os fatos agora aduzidos pelo dr. Johannes Paulser guardam, salvo
talvez pequenos detalhes, perfeita coerência com os meus; e visto como na obser-
vação deles nenhuma influência teve o prévio conhecimento das minhas conclu-
sões (...) o valor dessa coerência torna-se por isso muito maior. (JC, 10/3/1897)

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46351



352

Os aplausos de Lacerda tiveram por contrapartida o repúdio de Adolfo Lutz. O
novo adepto dos bolores parece ter sido excluído do Instituto Bacteriológico de São
Paulo. “Com efeito”, lê-se em O País (18.3.1897), “o trabalho do dr. Paulser tinha
impressionado mal o grupo de médicos que nesta capital se entregam à bacteriologia,
e é pois com júbilo que agora vemos dele afastada a responsabilidade do nome
brilhante de Lutz.” Ele orientou o estudo que Bonilha de Toledo publicou em janeiro
de 1897 sobre os caracteres físicos, clínicos e microscópicos da urina de 13 doentes
de febre amarela. As observações sobre as alterações renais e hepáticas, as variações
dos cloruretos, dos fosfatos e da uréia não esclareciam a questão etiológica mas
firmavam pontos ainda obscuros do diagnóstico e prognóstico da doença. Na ocasião,
um jornalista externou “grande ansiedade” em conhecer os resultados a que já tivesse
chegado o “sábio fluminense” quanto ao primeiro aspecto (11/1/1897, Recortes/COC),
mas ele era, com certeza, o mais avesso à publicidade, o mais cauteloso investigador.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1855, Lutz foi educado no país de onde seus pais
tinham emigrado, a Suíça. Diplomou-se em medicina em Berna, em 1879, depois
freqüentou importantes laboratórios na França, Alemanha e Inglaterra. Consta que
conheceu Lister em Londres e Pasteur em Paris. De 1882 a 1886 exerceu a clínica
em Limeira (SP), sem deixar de publicar em revistas estrangeiras artigos sobre parasitos
do homem e de animais domésticos e sobre doenças difundidas na região, como a
ancilostomíase, a hepatite amebiana e a lepra. Seus trabalhos chamaram a atenção
do dermatologista Paul Gerson Unna, com quem trabalhou um tempo em Hamburgo.
Parece que esteve outra vez no Brasil antes de viajar para o Havaí, a convite do
governo inglês, para dirigir um leprosário na ilha Molucai, o Kalihi Hospital. Viveu
lá de novembro de 1889 a julho de 1892. Casou-se com uma enfermeira inglesa,
Amy Fowler, e publicou numa revista de Hamburgo (Monatshefte f. prakt. Dermatol.),
sob o título “Brief aus Honolulu”, série sobre as doenças, o clima e a população do
arquipélago. Lá iniciou estudos sobre os moluscos que mais tarde seriam de grande
proveito para suas pesquisas sobre a esquistossomose mansônica. Regressou outra
vez ao Brasil para assumir o cargo de subdiretor do recém-fundado Instituto Bacte-
riológico de São Paulo (18/3/1893). Envolveu-se, então, em candentes controvérsias
com os clínicos locais a propósito do diagnóstico de doenças que enxergavam
diferentemente. Além do episódio do cólera, já relatado, e da peste bubônica, que
identificaria em 1899, em Santos, com Chapot Prévost e Oswaldo Cruz, os biógrafos
destacam as querelas sobre a “febre paulista”, “caquexia palustre”, “febre cansa-
médico” e outros nomes que Lutz espanou ao identificar, pela ótica da microbiologia,
a febre tifóide. As supostas “febres paulistas” levaram-no a empreender o primeiro
levantamento epidemiológico da malária no Estado, ao mesmo tempo em que Fajardo
isolava o hematozoário de Laveran no Rio. As controvérsias a este respeito começaram
em 1895, ano em que foi efetivado no cargo de diretor do Instituto Bacteriológico.

Lutz foi a alma, o cérebro e a força principal de trabalho deste laboratório que só
em 1896 ganhou sede própria, nos terrenos do hospital de isolamento (atual Emílio
Ribas). A rotina estafante dos exames bacteriológicos e anatomopatológicos requeridos
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pela saúde pública ou por particulares, num quadro crônico de falta de equipamentos
e verbas, não impediu que realizasse com seus três auxiliares, especialmente Vital
Brazil, pesquisas pioneiras no campo da parasitologia, em particular sobre os
esporozoários. Foram os primeiros a iniciar a investigação sistemática de insetos e
outros animais sugadores de sangue, seguindo a diretriz que levava a medicina
tropical a acumular em fins daquele século uma sucessão de descobertas fundamentais
relativas a doenças causadas por parasitos do sangue cujo complexo ciclo biológico
envolvia outros hospedeiros vivos. Essa linha de investigação – independente da
que polarizava as investigações na capital federal – desaguaria na elucidação do
mecanismo de transmissão da febre amarela e, mais adiante, na criação do Instituto
Oswaldo Cruz, para o qual Lutz se transferiu em 1908. Lá encontraria condições
mais adequadas para prosseguir a fecunda trajetória científica que a morte interrompeu
em 1940 (Antunes et al., 1992, p. 143-56; 157-204; Lacaz, 1966, v. 2, p. 6; Stepan,
1976, p. 131-2; Benchimol, 1990).

O “azarão” do Rio Grande do Sul

Os personagens apresentados até aqui ingressaram na competição por vias
diversas. Sanarelli adentrou triunfalmente o território já ocupado por Freire e Lacerda
graças ao capital científico que trazia e à adesão de jovens bacteriologistas que
lutavam por um lugar ao sol. Com condições de trabalho privilegiadas, seguiu
metodicamente o rumo traçado segundo os melhores cânones da ciência dos
micróbios. Havelburg abortou seu processo e pôs sobre a mesa um bacilo e um
soro inacabados. Teve o mérito de comparecer ao mesmo tempo que o italiano
perante um dos superiores tribunais de verificação, o Instituto Pasteur de Paris,5

mas permaneceu em segundo plano por razões de ordem sociológica e cognitiva:
seu trabalho era mais incipiente, e sua capacidade de atrair aliados, menor. O grupo
formado por Chapot Prévost, Francisco Fajardo, Virgílio Otoni, Carlos Seidl e Miguel
Couto também mostrou as cartas, mas com a intenção de abandonar o jogo, ou
melhor, de ocupar nova posição nele: de coadjuvantes do favorito e de fiscais dos
outros trabalhos. Adolfo Lutz e seus auxiliares agiram com circunspecção e prudência
até na expectativa depositada em Sanarelli. Graças a esta atitude e à notória com-
petência do “sábio fluminense”, dono de credenciais quase tão sólidas quanto as do
“sábio italiano”, e graças ainda à densidade relativa de seu instituto, superior à dos
cariocas, o grupo de bacteriologistas de São Paulo se destacou como principal
instância nacional de verificação dos micróbios, soros e vacinas propugnados pelos
demais concorrentes. Paulser foi a ovelha expulsa desse aprisco por causa de dois
erros: aparecer na imprensa profana e com um bolor em vez de um bacilo. Seu
gesto serviu apenas para fazer reluzir por um instante velhas teorias que já não
tinham mais crédito na comunidade internacional.
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O personagem que vamos introduzir adentrou a competição e buscou a vitória
pelas vias mais anômalas. Bem ou mal, todos procuraram cumprir as etapas preceituadas
pela ciência dos micróbios: primeiro isolar, descrever e inocular o agente da doença
que tinham de replicar em animais; só depois buscar o soro ou a vacina. Além de
inverter a ordem dos fatores, o novo competidor foi mais longe que os outros na
manipulação da imprensa e, mesmo, na busca de vantagens econômicas, exibindo
aliados surpreendentemente fortes durante o tempo em que permaneceu em evidência.

Em 11 de novembro de 1896, o médico gaúcho Felipe Pereira Caldas subiu à
tribuna da Academia Nacional de Medicina para falar do soro que desenvolvera
contra a varíola, sem recorrer a “subterfúgios e segredos mal cabidos”. O sucedâneo
da vacina jenneriana fora testado por diversos clínicos de Rio Grande (RS) em 84
doentes, dos quais 79 se curaram. Com autorização do Governo Federal – Prudente
de Morais interveio pessoalmente na questão –, foi inoculado em 11 doentes do
Hospital de Jurujuba, em Niterói, com resultados menos satisfatórios: seis se curaram
e cinco morreram (BM, nov. 1896). A experiência foi acompanhada pelo diretor,
Tavares de Macedo, os drs. Afonso Ramos e Carvalho Leite e por uma comissão
nomeada pelo Instituto Sanitário Federal. Antes de concluírem o relatório, os drs.
Teófilo Torres, Alfredo Nascimento e Carlos Seidl expenderam comentários muito
favoráveis. O último sugeriu, inclusive, que o governo providenciasse a preparação
do imunobiológico nos laboratórios da capital para que fosse aplicado em larga
escala. Reforçou, também, a intenção manifestada por alguns parlamentares de
conferir um prêmio a Felipe Caldas.

Na mesma sessão da Academia em que discursou foram apresentados os Anais
do Congresso de Budapeste para incriminar Domingos Freire. E nos jornais que
circularam aquele dia fervilhavam notícias (desmentidas) de que Sanarelli acabara
de desvendar o segredo da febre amarela. Só mais tarde ficaremos sabendo que,
dias antes, imitando o gesto do italiano, Caldas entregara à Academia comunicação
lacrada para assegurar a prioridade sobre a descoberta do soro contra a febre amarela,
que já estava desenvolvendo na cidade de Rio Grande.

Em janeiro de 1897, quando Havelburg fez aflorar a competição pela descoberta
do micróbio, Seidl testou as primeiras doses no São Sebastião. A experiência virou
notícia e o soro, fato publicamente consumado por artes do lobby gaúcho liderado
pelo dr. Severo Macedo. Em carta publicada na Gazeta de Notícias (21/1/1897),
narrou os primeiros resultados colhidos no hospital carioca e em consultórios de
seu estado. Em outro artigo indiscreto, vazou para o público carta em que Seidl
relatava a Felipe Caldas os efeitos positivos em quatro pacientes inoculados. Tinham
acabado as doses remetidas do Rio Grande e Seidl iria preparar mais soro conforme
instruções telegrafadas por Caldas para que as experiências prosseguissem, sob a
responsabilidade, agora, do dr. Samuel Rocha. O lobista gaúcho conclamou o vice-
presidente da República, o médico baiano Manuel Vitorino Pereira, a patrocinar
nova viagem de Caldas ao Rio de Janeiro. Julgava essencial que a prioridade da
descoberta fosse de um cientista brasileiro.
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Criterioso e sem querer assumir maiores compromissos, o dr. Seidl entende que é
preciso acumular novas provas (...) pedimo-lhe licença para uma ponderação:
S.S. sabe que o professor Sanarelli (...) entrega-se com o maior empenho na
descoberta a que se liga o nome de Felipe Caldas, tendo já começado o trabalho
de injetar cavalos, segundo telegramas aí publicados. É preciso, portanto, dar
toda a publicidade aos resultados das aplicações feitas no Hospital São Sebastião.

O diretor do hospital confirmou os resultados auspiciosos das experiências, mas
disse que eram insuficientes para uma conclusão definitiva. Apoiou a reivindicação
de que o governo auxiliasse Caldas, mas fez questão de se dissociar do tom
nacionalista que revestia a proposta. O auxílio moral e material deveria ser extensivo
aos pesquisadores estrangeiros que aqui se apresentassem com o intuito de estudar
a febre amarela (GN, 6/2/1897).

Em maio de 1897, Caldas expôs à Academia os resultados concernentes ao soro.
Tinha pressa de fazê-los chegar ao conhecimento da “culta Europa”, pois seria uma
lástima deixar a um estrangeiro “a honra da resolução de um problema que afeta
não só os créditos da ciência médica brasileira, como ainda a nossa vida econômica
e social”. Ele havia solicitado a Seidl material para seus estudos em fins de 1895. As
amostras de vômito e mucosa estomacal de cadáveres de amarelentos chegaram a
seu laboratório em março do ano seguinte. Cultivou então aqueles líquidos em soro
glicerinado e inoculou as culturas em cavalos e porquinhos-da-índia. Os sintomas
apresentados pelos animais, até a morte, assim como as lesões em seus órgãos, não
chegavam a caracterizar a febre amarela experimental, apenas a presença constante
de um único microrganismo, cuja identidade ainda desconhecia. Tais limitações não
o impediram de desenvolver o profilático, o que indica não só a pressa como a
rápida vulgarização da tecnologia recém-desenvolvida por Roux. Em junho de 1896,
já convencido do poder imunizante do soro do sangue dos cavalos que inoculara,
enviou doses a Seidl para que as testasse em cobaias humanas no Rio de Janeiro.
Sobre a questão etiológica ainda tinha pouco a dizer: “a causa da febre amarela é
um microrganismo que tem como ponto central de entrada a mucosa estomacal; no
começo da infecção entram unicamente na corrente circulatória suas toxinas, invadindo
os micróbios todo o organismo só nos períodos adiantados da moléstia ou quando a
infecção se manifesta com extrema violência” (BM, jun. 1897, p. 203-5; JC, 21/5/1897).

Essas conclusões ralas sustentavam procedimentos que considerava “definitivos”
em relação à terapêutica, similares àqueles propostos por Paul Gibier. Consistiam
em retirar os microrganismos do estômago do doente por meio de lavagens anti-
sépticas para evitar maior produção de toxinas. As que já tinham se infiltrado no
sangue e nos demais órgãos seriam neutralizadas pelas “antitoxinas” contidas no
soro do sangue do cavalo imunizado. Numa epidemia, o tratamento tinha de ser
imediato. Tal como o soro Roux, na difteria, e o soro Yersin, na peste bubônica, o
antiamarílico se revelava impotente em casos de infecção adiantada.

Quando Caldas terminou sua comunicação, Carlos Seidl relatou à Academia as
quatro curas que havia testemunhado, “uma das quais em condições de fazer presumir
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o valor terapêutico do referido soro”. Tornou a dizer que precisavam ser multiplicadas
“até a centena e em presença de outros colegas”. Seidl não via problema em
experimentar em seres humanos um produto elaborado com microrganismo
desconhecido. Citou vários outros que estavam sendo testados na Europa em
enfermidades de etiologia igualmente obscura.6 O sumário da sessão mostra, contudo,
a situação desconfortável em que se achava por haver acolhido em seu hospital
rebento tão prematuro, e por se ver na contingência de emprestar força ao movimento
ascendente do soro Caldas, quando sua preferência era por Sanarelli, que perseguia
o mesmo fim com muito mais escrúpulo:

A soroterapia da febre amarela só pode ser estabelecida cientificamente e de
modo positivo depois de conhecido o seu micróbio específico e separadas as
toxinas que o mesmo produz. A um aparte do dr. Caldas, que diz já ter consegui-
do esse resultado, embora o guarde em reserva, responde o dr. Seidl que folga
ouvir essa declaração, mas como ela não foi publicamente demonstrada, conti-
nua a pensar que do soro do ilustre médico rio-grandense não foi ainda precisada
cientificamente a força terapêutica, desconhecida como ainda é sua unidade
antitóxica. Entretanto, como isto acontece a vários outros soros, preparados em
condições análogas e assim mesmo empregados, acha que se deve experimentar
clinicamente o do dr. Caldas. (BM, jun. 1897, p. 203-5)

Com apoio de Pinto Portela e Pereira Rego, Costa Ferraz propôs que a Academia
solicitasse ao presidente da República o teste do novo terapêutico na capital e nas
cidades do interior. Souza Lima formou uma comissão para tratar do assunto. No dia
seguinte, o ministro da Justiça e Negócios Interiores acolheu a solicitação e pediu a
Nuno de Andrade, diretor-geral de Saúde Pública, que lhe entregasse o mais breve
possível o plano que convinha adotar para a verificação em ampla escala do soro
contra a febre amarela. Por sua vez, o prefeito do Distrito Federal, atendendo a uma
resolução votada pelo Conselho Municipal (12 de abril), autorizou o diretor de
Higiene e Assistência Pública a nomear uma comissão para verificar seu desempenho.
Foram escolhidos Chapot Prévost, Graça Couto e Carlos Seidl. A Diretoria de
Assistência Pública do Estado do Rio, chefiada pelo dr. Jorge Pinto, tomou idêntica
medida, indicando três médicos para acompanhar os testes em Resende (BM, maio
1897, p. 179-80).

O médico gaúcho e seu profilático alcançaram o auge da fama e aceitação em
meados de 1897, precisamente quando Giuseppe Sanarelli anunciava em Montevidéu
a descoberta do bacilo icteróide e o prosseguimento de seus trabalhos com vistas à
obtenção do soro curativo. Em mensagem lida em 26 de junho, Prudente de Morais
informou aos membros do Congresso Nacional que a Academia de Medicina, por
unanimidade de votos, solicitara ao governo a adoção de providências visando o
ensaio em larga escala do soro Caldas na capital da República e em outras localidades
durante a próxima epidemia de febre amarela:
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(...) pôde a autoridade sanitária (...) concluir, de modo irrefragável, que a aplica-
ção do soro antiamarílico em casos gravíssimos, nos quais a terapêutica usual se
revelara impotente, havia promovido o restabelecimento dos enfermos, com sur-
presa confessada dos médicos incumbidos de testemunhar as experiências, que
tiveram lugar no Hospital São Sebastião, no correr do mês de maio próximo
passado. (Diário Oficial, 1/7/1897; BM, 1/5/1898, p. 145)

Inexistindo recursos orçamentários para o preparo da quantidade necessária à
extensa experimentação, rogava o presidente ao Congresso que votasse uma verba
extraordinária. A mensagem era acompanhada de exposição redigida por Nuno de
Andrade, que havia interpelado o presidente da Academia para se certificar de que
o pedido se baseava em sólida observação clínica.

Da exposição produzida por esse profissional e ratificada pela totalidade dos aca-
dêmicos presentes resultou, para meu espírito, a convicção de que o soro
antiamarílico do dr. Caldas não é uma fantasia de descobridor visionário, mas um
remédio capaz de ter franca entrada na terapêutica da febre amarela, e cujo provei-
to integral só será definitivamente medido após a verificação de sua utilidade em
considerável número de casos. Nas condições atuais, não é possível a experimen-
tação metódica; (...) a boa regra determina a exclusão, para investigação desta
ordem, dos casos que constituem a chamada cauda da epidemia. (...) tais casos
raramente revestem a feição clínica da moléstia em sua pureza sintomática.

Chapot Prévost, Carlos Seidl e Graça Couto tinham acompanhado a aplicação do
soro em 13 doentes internados no São Sebastião. Dois dos que morreram foram
riscados da estatística por já se acharem moribundos. Dos 11 restantes, restabeleceram-
se três que estavam no primeiro período, e seis que estavam no segundo, alguns em
estado grave. A comissão contabilizara, então, nove curas e dois óbitos, o que dava
18% de mortalidade, resultado “interessantíssimo”, visto que o soro antidiftérico de
Roux, nas melhores estatísticas, reduzia a mortalidade a 22-24%. A Academia autorizara
Nuno de Andrade a transmitir ao governo “sua surpresa” com esses resultados que
tornavam legítimo o uso maciço do soro.

Contudo, em agosto ele foi objeto de parecer arrasador firmado em São Paulo
pelos drs. Adolfo Lutz, Artur Mendonça e Bonilha de Toledo. Efetuada exclusivamente
em laboratório, a verificação oferecia contraste gritante com os resultados do estudo
clínico dos médicos cariocas. Lutz pôs entre aspas as declarações de Felipe Caldas
para destacar mais os aspectos questionáveis de seu método e de seu produto: a
dupla ação atribuída a ele (preventiva e curativa); a possível contaminação dos
materiais colhidos no Rio e transportados a tão longa distância; a indeterminação do
micróbio correlacionado à febre amarela. “Perguntado se não empregava um dos
métodos conhecidos para isolar o germe, respondeu negativamente, pois que ‘só
dispunha do soro líquido, no qual, segundo sua opinião, nasciam unicamente germes
que julga ser os da febre amarela’. Perguntado se os animais inoculados apresentavam
os sintomas da febre amarela, respondeu que não” (BM, ago. 1897, p. 268-9). Tendo
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verificado que transgredira regras básicas da microbiologia, Lutz remontou às
condições de produção do soro, propondo-se a esclarecer quatro questões: se
continha germe vivo; se continha anti-sépticos e se estes, nas doses empregadas,
produziam efeitos nocivos; se o soro era inócuo para os animais nas proporções
indicadas; por último, caso contivesse germes, se eram virulentos ou não.

Caldas entregou-lhe seis vidros contendo um líquido transparente e escuro,
“assemelhando-se ao vinho de Málaga”; e uma amostra de furfurol, anti-séptico
empregado para conservá-lo e para lavar o estômago dos doentes. As culturas feitas
por Lutz revelaram uma espécie de estafilococo branco que, injetado em cobaias,
não produziu infecção ou intoxicação. Era um micróbio não-virulento ou atenuado.
Verificou em seguida que o anti-séptico adicionado ao soro inibia o crescimento de
vários germes, e que os animais suportavam, sem sintomas de intoxicação, doses
iguais ou superiores às aconselhadas por Caldas. De acordo com Seidl, as remessas
de matérias orgânicas tinham sido feitas com o maior cuidado, em balões esterilizados
contendo vaselina líquida ou glicerina neutra (BM, jun. 1897, p. 182-5). Mas os
bacteriologistas de São Paulo julgaram absurdo falar em precauções anti-sépticas
com pedaços de mucosa do estômago removidos de cadáveres, contendo substâncias
repletas de germes saprófitos ou patogênicos. Sem desinfecção ou dessecação, teriam
chegado ao Rio Grande do Sul completamente putrefeitos. Para se obter cultura
pura, seria preciso separar as várias espécies de germes pelas técnicas mais refinadas
da bacteriologia. Decidiram, pois, desaconselhar o emprego do soro, que não era
nocivo, alegando que o processo empregado por Caldas era tão defeituoso que não
se podia esperar dele qualquer resultado seguro.

Brilha a estrela do sábio Sanarelli

Embora não aniquilasse a invenção gaúcha, que ocuparia intermitentemente as
manchetes dos jornais até 1902, o parecer do Instituto Bacteriológico de São Paulo
desobstruiu o caminho para a mais entusiástica aceitação da descoberta do bacilo
icteróide, anunciada em 10 de junho de 1897, no Teatro Solis, em Montevidéu.
Achavam-se ali o presidente da República, a alta administração pública e a alta
sociedade do Uruguai e delegações médicas de vários países do Continente, todos
com a expectativa aguçada pela intensa propaganda prenunciadora do feito ora
consumado por Giuseppe Sanarelli. João Batista de Lacerda, representante do governo
brasileiro, viajou com Fajardo, Chapot Prévost e Virgílio Ottoni. Lá encontraram os
delegados do governo paulista, Adolfo Lutz e Artur Mendonça, que tinham chegado
em maio.7

Em 22 de julho, os delegados brasileiros subiram à tribuna da Academia Nacional
de Medicina e relataram a descoberta para uma platéia “excepcionalmente” nume-
rosa, formada por médicos, estudantes e espectadores de “diversas classes sociais”
(BM, ago. 1897, p. 283-5). Lacerda falou do orgulho que sentiam os uruguaios pelo

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46358



359

Instituto de Higiene, “sem igual na América do Sul”. Descreveu a evolução das
investigações que começaram com a injeção do conteúdo do estômago de amarelentos
em coelhos e culminaram no isolamento de um bacilo extremamente virulento.
(Um certo professor Foá informaria depois à Real Academia de Turim que era um
dos bacilos patogênicos mais virulentos até então descobertos.) O ponto alto da
comunicação fora, a seu ver, a demonstração de que este bacilo reproduzia os
sintomas característicos da febre amarela quando inoculado em animais, realizando-
se as experiências em uma ordem zoológica de crescente complexidade: roedores,
ruminantes, símios, por último o homem. Não estava convencido de que a infecção
se dava pelo ar e as vias respiratórias (continuava a crer na via gástrica). Relatou,
por fim, as contraprovas que obtivera no laboratório da Diretoria Geral da Saúde
Pública com ajuda do dr. Emílio Gomes. Apesar da importância das experiências,
que foram acompanhadas por Chapot Prévost, Afonso Ramos, Zacarias Franco e
Antônio Pimentel, não conseguira cães de raça selecionados, tendo de se contentar
com dois animais capturados nas ruas da cidade. Injetou neles a toxina fornecida
por Sanarelli e verificou o aparecimento dos fenômenos patológicos característicos
da febre amarela. A experiência foi repetida com igual êxito numa cabrinha de uns
cinco meses de idade.

Naquela mesma sessão da Academia e, dias depois, na Sociedade de Medicina e
Cirurgia, Francisco Fajardo apresentou os resultados igualmente positivos das
inoculações que efetuara com Miguel Couto no Laboratório Militar de Bacteriologia
em cães, porquinhos-da-índia, um macaco, uma cabra e um coelho. Ilustrou as
exposições com fragmentos de órgãos e preparações histológicas que foram
examinadas ao microscópio pelos presentes.8

Adolfo Lutz, como de hábito, foi mais sóbrio na avaliação da descoberta. Em
princípio, pareceu-lhe que o bacilo icteróide era apenas uma das inúmeras variedades
do colobacilo, que costumava ser muito virulento para os animais quando isolado
de casos de febre amarela. Ao explicar o motivo pelo qual escapara à atenção de
tantos bacteriologistas, dele próprio inclusive, assegurou que não se devia aos
métodos bacteriológicos empregados. O italiano tampouco conseguira achar nos
tecidos microrganismo que apresentasse características particulares no campo do
microscópio ou nas culturas. Os tubos inoculados, quando não ficavam estéreis,
davam sempre organismos de invasão secundária. Uma circunstância “feliz e
excepcional” o tinha beneficiado: encontrara seu bacilo em estado de pureza no
segundo caso examinado. Sendo pouco característico, não teria chamado sua atenção
“se não fosse o estudo extenso, verdadeiramente colossal, feito por ele sobre a ação
patogênica de todas as bactérias então isoladas”. Assim, acabara reconhecendo as
propriedades patogênicas do bacilo. Em certas espécies de animais, produzia
caracteres ainda bem diferentes do processo típico da febre amarela. A prova definitiva
só foi obtida com experiências no homem. O bacilo icteróide
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não podia ser revelado pelas suas particularidades morfológicas. Na sua forma
parece-se com os bacilos descritos por Havelburg e Sternberg; só foi encontrado
no sangue e nas vísceras, onde existia em número muito diminuto (...). Só no fim
da moléstia torna-se mais freqüente; nessa ocasião é comum a invasão do sangue
por outros micróbios, cuja presença simultânea pode impedi-lo de desenvolver-
se nas culturas. Estas circunstâncias explicam o motivo por que o próprio autor
(...) não conseguiu isolar o bacilo senão, mais ou menos, na metade dos casos,
proporção muito desfavorável, quando comparada com a das outras moléstias
microbianas. (BM, 15/12/1898, p. 416-7)

Tais dificuldades inviabilizavam, por ora, um método seguro para o diagnóstico
clínico, mas o conhecimento do bacilo e seu isolamento em cultura pura tornavam
possível o soro curativo. Sanarelli passou logo às experiências de imunização, “tendo
chegado, depois de muitas dificuldades, a vacinar cavalos contra grandes doses de
cultura, permanecendo, todavia, a sensibilidade à toxina”. Divulgou os primeiros
resultados nos anais da Universidade de Montevidéu, no JC (22/10/1897) e em BM
(nov. 1897, p. 379-81).

Em fevereiro de 1898, oito meses após a conferência de Montevidéu, veio a São
Paulo, a convite da Sociedade de Medicina e Cirurgia local, para realizar os estudos
de campo. Já tinha remetido quantidade apreciável de soro a clínicos sul e norte-
americanos, pedindo-lhes em troca as notações relativas aos casos tratados.
Recomendara obediência a suas instruções, pois desejava deduzir o valor prático do
soro de “estatística muito completa e muito bem colhida”. A principal recomendação
era que fosse aplicado apenas no começo da doença, pois nos períodos adiantados
não evitaria a morte, nem repararia as graves alterações anatômicas e funcionais
provocadas pela acumulação do “veneno amarílico” no organismo. As instruções
divulgadas pela imprensa médica do Continente foram vazadas num tom que Carlos
Seidl qualificou de “modéstia prudente, o justo critério de verdadeiro sábio”, posto
sobretudo nesta advertência:

Não se deve acreditar que o soro constitua, de um modo definitivo, o remédio
soberano e infalível contra a febre amarela. A virulência extrema do agente espe-
cífico desta moléstia, o tempo excessivamente longo que é preciso para obter
uma boa vacinação nos animais, além das dificuldades excepcionais que a mo-
léstia oferece são outras tantas circunstâncias que impõem a maior reserva no
ponto de vista do resultado definitivo e prático da soroterapia amarílica.9

Sua ineficácia em fase adiantada da doença fora constatada nas primeiras
inoculações experimentais no homem feitas no Hospital São Sebastião. (Sanarelli
alegou que não as praticara no Uruguai por não dispor de clínica hospitalar anexa
a seu laboratório.) O soro A, enviado em dezembro de 1897, fora aplicado em oito
doentes por Seidl, Fajardo, Miguel Couto e Paretti de la Roca. Embora fosse, em
tese, dotado de propriedades curativas e preventivas, como o de Felipe Caldas,
Sanarelli não tinha conseguido observar nos animais inoculados a presença de
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substâncias antitóxicas. Isso queria dizer que agia contra os micróbios mas não
contra as suas toxinas, como o paradigmático soro antidiftérico. Por isso, só funcionava
se a intervenção fosse precoce, enquanto a quantidade de veneno secretada no
organismo não atingisse níveis mortais.

Foi nessas condições que se realizou em São Carlos do Pinhal o teste de campo
supervisionado pela comissão presidida por Silva Pinto, diretor do Serviço Sanitário
de São Paulo, e integrada por Lutz, Vital Brazil, Artur Mendonça, Cândido Espinheira
(diretor do Hospital de Isolamento) e pelos inspetores sanitários Ferreira, Vieira de
Mello, Estevão Leão Bourroul e um sr. Rodrigues Souza, que não era médico.
Chegando ao próspero centro cafeeiro, encontraram as ruas desertas e muitas casas
abandonadas. Quase todos os habitantes tinham fugido. O hospital de isolamento
estava às moscas, pois a maioria dos doentes, imbuída “do insensato e tradicional
preconceito contra o lazareto”, preferia convalescer ou morrer em suas próprias
casas. Pequenas doses do soro foram aplicadas em duas crianças que lá se achavam
(o pai morrera de febre amarela). Elas restabeleceram-se. Contudo, não foram
satisfatórios os resultados da primeira série de inoculações que abrangeu mais seis
doentes, todos no primeiro período. Sanarelli concluiu que doses pequenas, injetadas
sob a pele, não interrompiam o processo infeccioso. A doença, depois de fugaz
remissão, ingressava no período em que se tornava inacessível à influência do
profilático. Com o aval da comissão, passou a inocular doses bem maiores, por via
intravenosa, e obteve resultados melhores que foram considerados “provisoriamente
definitivos” (Rev. Méd. de SP, 15/3/1898, p. 22-4). A contradição deixa entrever mais
problemas, sobretudo os cuidados que o tratamento requeria em pacientes com
lesões orgânicas, como hipertrofia malárica do fígado e do baço ou alterações do
miocárdio, porque as injeções praticadas nas veias causavam reação muito forte.

A nova série de inoculações, iniciada em 17 de fevereiro de 1898, abrangeu 14
doentes em estado grave, dos quais quatro morreram. Um deles era um rapaz
português “rebelde a todo tratamento, violento contra o pessoal, e no qual com
grande custo conseguimos praticar à força poucas injeções subcutâneas” (idem, p.
23-4). Sanarelli perdeu, ao todo, seis dos 22 inoculados, o que dava taxa de mortalidade
pouco animadora: 27,27%. Ao apresentar os resultados à Sociedade de Medicina e
Cirurgia de São Paulo, em 8 de março, recorreu a vários argumentos para minorar a
decepção que os números traziam. Por exemplo: eram bem menores que a mortalidade
média de 45% aferida pelas estatísticas oficiais na capital da República. Além disso,

dado o caráter gravíssimo da atual epidemia (...); considerando a apuração siste-
mática que sempre fizemos dos casos ligeiros ou frustros; (...) finalmente, com-
preendendo os casos em que o tratamento era explicitamente contra-indicado
desde o seu início, uma média de 27% de mortalidade satisfaz às nossas primeiras
tentativas e nos faz ter esperança de resultados ainda mais lisonjeiros, no dia em
que mais prolongada vacinação nos animais nos fornecer soro ainda mais ativo
(...). Antigo provérbio do meu país natal diz: “Chi va piano va sano e va lontano”.
Também nós esperamos ir longe...10
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Os técnicos do Instituto Bacteriológico confirmaram a presença do bacilo icteróide
no sangue dos doentes, contrapondo-o às dúvidas levantadas por muitos clínicos
fiéis à antiga tradição segundo a qual aquela doença não seria capaz de abandonar
o litoral para internar-se a 800 ou 900 metros acima do nível do mar. Corroboraram,
assim, a primeira parte da descoberta de Sanarelli, mas foram taxativos com relação
à segunda: “a terapêutica da febre amarela não encontra solução na soroterapia”.11

À mesma conclusão chegou, no Rio de Janeiro, o chefe do laboratório bacteriológico
da Diretoria Geral de Saúde Pública. “Tanto quanto é possível uma afirmação nessa
ordem de trabalhos”, escreveu Afonso Ramos em agosto de 1898, “é ela, de nossa
parte, favorável ao descobrimento do professor Sanarelli, como sendo o seu bacilo
a causa produtora do tifo amaril”. Porém, tinha se deixado fascinar rápido demais
pela glória. “Quis concluir muito cedo e o resultado foi que não concluiu. A sua
vacina não dá resultado algum na profilaxia, nem no tratamento da febre amarela
experimental ou espontânea” (BM, 1/8/1898, p. 256, 258).

Na conferência de março, o italiano reconheceu várias limitações do imuno-
biológico como instrumento de cura, mas, tirando proveito da propriedade bactericida,
fez entusiástica defesa da generalização de seu uso pela saúde pública como vacina
para prevenir epidemias – seus partidários propuseram, inclusive, a criação de um
instituto de soroterapia da febre amarela em São Paulo. O discurso de Sanarelli se
parece com o de Freire, especialmente no tocante à apologia da vacinação em
massa e à desqualificação das medidas contagionistas adotadas pela higiene. Chamo
atenção para a ênfase nas habitações proletárias como focos de infecção só evitáveis
por meio do imunobiológico.

Não há talvez outra [doença] contra a qual seja tão fácil (...) um método profilático
baseado nas vacinações. As infecções domiciliares tão típicas e constantes; as
famílias numerosas que desfilam lentamente, saindo uma por uma da mesma
porta doméstica (...) para a sepultura comum; os quarteirões infectos (...) que
podeis facilmente circunscrever e desenhar em vossas plantas urbanas, como
pequena gota de óleo que, no correr dos dias, dilata lenta e resolutamente o
próprio diâmetro; as casas malditas, comparáveis a pastos contaminados, onde o
bestiame é dizimado pelo carbúnculo até a última cabeça, demonstra-vos à evi-
dência que nas localidades onde o agente patogênico da febre amarela encon-
trou condições mesológicas favoráveis às suas exigências e à sua aclimatação,
qualquer outro meio profilático que não seja baseado na vacinação dos habitan-
tes será de obtenção difícil, penosa e sumamente aleatória. (...) É óbvio que uma
vacinação baseada exclusivamente no emprego do soro de animais vacinados é
meramente passiva e conseqüentemente de curta duração (...). Entretanto, não
parece tarefa superior às nossas forças obrigar o próprio organismo a fabricar, em
grau suficiente, as substâncias que deverão protegê-lo contra a invasão do bacilo
icteróide. (Sanarelli, 15/3/1898, p. 25-6)

O documento escrito por Afonso Ramos meses depois dessa exortação continha
argumentos bastante persuasivos contra a profilaxia recomendada por Sanarelli. O
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dr. David Cassinalle acabara de morrer de febre amarela, em São Paulo, apesar de
ter sido “vacinado” pelo soro. Pelos jornais, seu descobridor atribuíra o acidente às
imprudências alimentares do conterrâneo e ao fato de haver permanecido no foco
da doença. Para que então vacinar-se, perguntou Ramos, se o indivíduo não podia
ficar no foco da infecção, se uma simples indigestão “desmanchava” o caldo
preservativo? “Não, no aperto em que se achou o dr. Sanarelli, não encontrou boa
saída...” Apesar da obstinação com que defendia sua descoberta, o soro não curava
nem prevenia (BM, 1/8/1898, p. 259).

A prova dos nove

No princípio de 1897, “Pojucan”, aquele cronista de O País, suplicou ao governo
que encontrasse um meio de decidir se o micróbio da febre amarela estava ou não
descoberto, externando perplexidade que os cientistas e seus inventos só faziam
aumentar. A situação era realmente confusa. A exasperação da opinião pública e a
expectativa dos grupos sociais interessados em deslanchar o saneamento da capital
federal traduziram-se na apresentação de pelo menos três projetos de lei na Câmara
dos Deputados, instituindo prêmios a quem descobrisse o micróbio da doença e o
modo de a curar ou prevenir. Tais projetos inspiravam-se em tradição criada pelas
academias européias, em fins do século XVIII, e mantida depois pelos legislativos
políticos, de acenar aos homens de ciência com recompensas simbólicas e monetárias
para que se dedicassem à resolução de questões consideradas inadiáveis por razões
econômicas ou meramente cognitivas. E como lembrou Seidl, ao descobridor do
tratamento da febre amarela não estava reservado somente o galardão moral e
material proposto no Brasil.

Em vários outros centros científicos da América do Sul, do Norte e Central já
foram consignados prêmios análogos. Na Europa mesmo, países há que imitaram
tão salutar exemplo, como sejam a Espanha e a França. Nobel, o famoso industrial
europeu, instituiu também um prêmio quantioso destinado ao descobridor do
tratamento de qualquer moléstia que dizime a humanidade (...). O mundo intei-
ro, portanto, quer pelos governos de países vários, quer pelos centros científicos
de alguns, quer finalmente por particulares ricos, reserva ao Édipo da febre ama-
rela um triunfo excepcionalíssimo. (BM, jun. 1897, p. 188)

Os conteúdos dos projetos aqui propostos revelam aspectos importantes do
processo em curso na sociedade e na ciência brasileiras. Além de formalizarem a
competição entre médicos nacionais e estrangeiros, representavam um esforço de
parte dos profanos de introduzir na comunidade científica mecanismos de validação
das teorias em disputa, visto que os especialistas, por si sós, mostravam-se incapazes
de dirimir suas divergências. As recompensas propostas por políticos e reivindicadas
pelos próprios médicos denotavam uma mentalidade competitiva e utilitarista entre
os especialistas, equivalente à mentalidade burguesa envolvente. Apesar de a retórica
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conferir-lhes a nobreza do interesse pelo bem comum – “pátria” e “humanidade” –, os
projetos contemplavam o interesse econômico individual, estabelecendo, assim, um
denominador comum com o espírito de lucro que movia os profanos. Expressavam,
ademais, a visão que tinham estes do cientista: o sábio, o livre-pensador, o indivíduo
dotado de qualidades espirituais superiores que se dedicava isoladamente à busca
da verdade, alheio aos aspectos materiais e às contingências da vida. Tal visão
exprimia a fragilidade institucional da prática científica que, de fato, era muitas
vezes custeada pelos próprios pesquisadores. A instituição do prêmio foi reivindicada
por muitos deles. Desejavam auferir ganhos materiais e simbólicos com seu trabalho?
Com certeza! Creio que queriam também ver criada uma instância que assegurasse
uma vitória e um vencedor, pondo fim à enervante indeterminação que resultava
sempre das batalhas retóricas travadas na imprensa leiga. Mas a expectativa principal
dos cientistas, a meu ver, era viabilizar, por intermédio do prêmio, a criação de bases
mais sólidas para o exercício da experimentação como carreira profissional no País.

A nova temporada de caça ao micróbio da febre amarela foi reiniciada em 1896.
A chegada de Sanarelli obrigou os competidores a tornarem públicos os trabalhos
incompletos que desenvolviam no anonimato de seus laboratórios. A competição
ganhou foros oficiais quando, no Parlamento, o deputado baiano Eduardo Ramos
propôs prêmio de 300 contos de réis para quem desvendasse o mistério que envolvia
a etiologia, cura e profilaxia da doença.

Souza Lima e outros adversários de Freire usaram a proposição do prêmio
como evidência do descrédito de sua teoria e vacina. Este retrucou que estava
longe de atribuir intenções malévolas ao autor do projeto, que nem entrara em
discussão. Em fevereiro de 1897, de Montevidéu, Virgílio Otoni teceu comentários
a esse respeito também. O Brasil seria o principal beneficiário da descoberta,
posto que sem febre amarela seus climas eram dos mais propícios a uma corrente
de imigração espontânea que viesse em busca de paragens salubres, no campo e
nas cidades. “E quando um homem da estatura científica de Sanarelli (...) abandona
tudo, afasta-se dos centros científicos onde era cortejado (...) e vem passar meses
curvado sobre um material para ele altamente perigoso, se consegue desvendar o
segredo que ninguém antes pôde penetrar, dar-lhe trezentos contos seria mes-
quinhez.” Ao publicar esta carta, o redator de O País criticou o Congresso por
haver esquecido em alguma gaveta o tão debatido prêmio. “De cada vez que se
toca nessa questão da febre amarela (...) levanta-se uma celeuma enorme, discute-
se muito. Mas... no fim de poucos dias todos voltam ao habitual silêncio (...) os
laboratórios custam caro e os nossos governos não têm tido vintém disponível
para tais luxos e inutilidades científicas” (O País, 12/2/1897).

Ao chegar à capital uruguaia, Otoni ficou deslumbrado com o de Sanarelli.
Contíguo à Faculdade de Medicina, estava alojado num belo prédio em estilo
neoclássico que rodeava um pátio central com chafariz e bacia destinada à guarda
de animais aquáticos. Num lado do pátio ficava o anfiteatro para cursos e um
pequeno laboratório para as experiências feitas em aula. A outra fachada interna
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encobria vasto biotério com gaiolas feitas segundo “o modelo do Instituto Pasteur”:
engatadas em trilhos, corriam acima do chão impermeável e inclinado de modo a
facilitar as lavagens com desinfetantes. Mais de cem animais inoculados estavam em
observação, “e é raro que desçam aquém desse algarismo”, registrou Otoni,
embasbacado. Outros animais eram guardados em terraços no segundo andar. Dois
fornos crematórios portáteis e um grande forno fixo destruíam com rapidez os
bichos infeccionados com doenças as mais virulentas.

Do outro lado do pátio interno, ficavam dois espaçosos laboratórios de química
e o depósito repleto de vidros e produtos químicos. Defronte ao anfiteatro, o vestíbulo
e uma escadaria. Por ela subia-se à galeria envidraçada que dava acesso a todas as
salas do andar superior. Aquela destinada aos exercícios práticos dos alunos era
provida de água com três atmosferas de pressão, bicos de gás, etc. Os aposentos de
Sanarelli ficavam ali, para que pudesse prolongar “até horas adiantadas da noite as
suas experiências”. A biblioteca possuía “bem sortida coleção de obras clássicas dos
velhos mestres na ciência experimental” e cerca de 44 publicações periódicas de
diversos países. Uma livraria de Turim encarregava-se da remessa de obras sobre
bacteriologia. O laboratório do italiano estava conectado a duas peças. A sala para
preparação de meios de cultura era equipada com grandes autoclaves de Chamberland,
forno Pasteur para esterilização a seco, grande estufa de ar quente de Koch, estufa
revestida de porcelana e outros equipamentos que deixaram Ottoni maravilhado.
No centro da outra sala, deparou-se com uma câmara-estufa de mais de três metros
de comprimento e quase isso de altura, mantida à temperatura constante de 37,5º
por um aparelho de circulação de água quente fabricado pela casa Wiesnegg, de
Paris. Num dos ângulos dessa estufa, uma “tromba de água Alverguiat” produzia
aspiração contínua através de “balões Feruboch” para o preparo da toxina diftérica.
Diga-se logo que o resto do serviço de difteria funcionava em prédio anexo com
dois laboratórios, um subterrâneo para a guarda do sangue durante a coagulação,
local destinado a experiências e sangrias em cavalos e uma estrebaria com capacidade
para seis animais. As paredes externas da câmara-estufa situada no prédio principal
eram revestidas de armários com copiosa coleção de micróbios. A parte superior da
estufa era um ambiente envidraçado, mantido à temperatura constante de 22ºC, mesmo
no inverno. O segundo andar do instituto de Sanarelli abrigava, ainda, quatro
laboratórios com todo o instrumental necessário para investigações em histologia,
química, bromatologia e vivissecção. Num “magnífico” laboratório fotográfico, com
câmara escura, aparelho Zeiss para microfotografias, aparelho de projeção de Seleuka,
havia até uma “espaçosa geleira” para guardar germes sensíveis ao calor.

Virgílio Otoni completava a descrição daquele palácio, apto a agasalhar mil e
uma experiências fascinantes, com a luz elétrica que banhava todos os cômodos,
inclusive as porcelanas e lavas de Vesúvio esmaltadas que lhes davam aquele aspecto
clean de irrepreensível asseio.

O contraste com as “tendas” que abrigavam as pesquisas científicas no Brasil
tornava-se ainda mais gritante com a menção à verba anual de 50 mil francos que o
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governo uruguaio concedia ao sábio italiano, dando-lhe ainda “latitude para que a
possa exceder, de modo que as necessidades impreteríveis dos trabalhos não sejam
sacrificadas a mal-entendidas economias”. Sim, lastimava-se Otoni, o Brasil deixara-
se suplantar na América do Sul por uma pequena nação que sabia acolher melhor
as ciências. Como Chapot Prévost, atribuía o fracasso das tentativas feitas por seus
compatriotas, inclusive seu grupo, à falta de condições adequadas de trabalho. “O
Brasil, que tem feito tantos sacrifícios em prol da higiene pública (...) não pareceu
compreender que hoje a bacteriologia é a base, e que não seria profícuo discutir o
saneamento do seu território sem um estudo experimental prévio e aprofundado
feito entre nós. O pouco concedido foi tão mesquinho que dificilmente pôde produzir
frutos de valor.”12

Em maio de 1897, às vésperas da conferência de Sanarelli, o deputado Serzedelo
Correia, da bancada paraense, propôs à Câmara a instituição do prêmio Pasteur, em
homenagem ao fundador da “ciência da soroterapia”. Seria no valor de 400 contos,
em ouro para não desvalorizar, divididos em duas partes iguais: a primeira para o
trabalho que contivesse a descoberta do micróbio e do diagnóstico bacteriológico
da febre amarela; a segunda para o autor da descoberta do “tratamento específico”
ou “preventivo” da doença. O prêmio integral ou parcial só seria concedido a quem
apresentasse, em “documentos autênticos”, parecer favorável e unânime de três
instituições: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Instituto Koch de Berlim e
Instituto Pasteur de Paris. Além de recompensar o(s) autor(es) das descobertas, o
governo investiria outros 200 contos (em réis e não ouro) na fundação de um
estabelecimento para a cultura do micróbio e preparo do soro. Serzedelo Correia
resolvera ressuscitar o prêmio porque se agitava “de modo extraordinário” a questão
da febre amarela. Felipe Caldas acabara de apresentar seu soro. “Por outro lado se
afirma mesmo que o dr. Domingos Freire já descobriu a medicação preventiva (...).
Nestas condições, parece-me oportuno (...) que o Parlamento (...) venha ao encontro
desses grandes trabalhadores da humanidade, desses soldados da cruzada científica
(...) de modo que se obtenha em curto prazo a solução que todos desejamos.”13

O prêmio Pasteur foi acolhido com entusiasmo por Carlos Seidl, por não favorecer
pesquisador nacional ou estrangeiro. Contestando os que julgavam exagerado o
juízo unânime dos tribunais indicados, argumentou que esta cláusula do projeto,
justamente, dava-lhe a seriedade própria às coisas da ciência. O recurso aos dois
institutos europeus colocaria o aresto firmado em altura inacessível à crítica e à
pecha de parcialidade.

É perante juízes do valor de Duclaux, Roux, Metchnikoff, Bhering, Koch e outros
de igual e notória competência em assuntos de bacteriologia que deverão com-
parecer Domingos Freire, Finlay, Carmona, Lacerda, Sternberg, Sanarelli, Havelburg
e outros, que já levaram à luz da publicidade seus trabalhos e conclusões, ou que
ainda continuam nos laboratórios suas pesquisas pacientes, como Chapot Prévost,
Fajardo, Lutz, Ismael da Rocha, Mendonça, Caldas, etc.
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Seidl era mais flexível em relação ao tratamento da febre amarela. Nesta
parte do prêmio, poderia prevalecer o veredicto dos médicos brasileiros (BM,
jun. 1897, p. 188).

Foi a competição nesse plano de maior alcance prático que levou o governo a
sondar outros meios de favorecer a implantação de uma ciência que prometia subjugar
esta e outras doenças pestilenciais de base urbana. Em 5 de abril de 1897, submeteu
três quesitos à Academia de Medicina. Segundo o ministro interino da Justiça e
Negócios Interiores, Bernardino de Campos, a consulta era motivada sobretudo
pela preocupação de garantir os direitos dos pesquisadores brasileiros. Indagava se
a corporação considerava resolvida já a etiologia da febre amarela, em vista das
insistentes notícias chegadas do exterior sobre Sanarelli. Indagava, também, qual
era sua posição em face dos soros antitóxicos, “que ocupam modernamente a atenção
da ciência e dos governos”. Três dias depois, em sessão presidida pelo próprio
ministro, Publio de Melo leu as respostas que redigira com João Batista de Lacerda
e Teófilo Torres. Sendo indiscutível o papel patogênico dos microrganismos, o estudo
das causas das doenças transmissíveis devia ser norteado pela bacteriologia.
Conseqüentemente, cumpria à autoridade pública

promover a instituição de estabelecimentos oficiais de caráter técnico, incumbi-
dos desses estudos, bem como da preparação dos soros antitóxicos e curativos,
cujo valor a ciência e a prática porventura já tenham sancionado, e daqueles cuja
validade de futuro decorra dos estudos a que nesses institutos se venha a proce-
der. (...) Em relação à febre amarela, a Academia pensa que, apesar dos louváveis
esforços de laboriosos investigadores, não têm sido até hoje positivamente resol-
vidas todas as dúvidas científicas sobre a sua causa e profilaxia. (BM, abr. 1897,
p. 133-5; 141-2)

O governo indagara, também, se seria vantajoso para o desenvolvimento científico
do País restringir estes estudos a cientistas nacionais ou residentes no Brasil. Os
acadêmicos responderam que

se forem devidamente aproveitados e auxiliados os elementos profissionais e
materiais de que dispomos, serão eles suficientes para a solução dos problemas
bacteriológicos em questão; o que naturalmente não importa em considerar ne-
cessário ao nosso desenvolvimento científico a limitação desses estudos especiais
ao concurso exclusivo de tais elementos. (BM, 1/4/1897, p. 126; Revue Médico-
Chirurgicale du Brésil, maio 1897, p. 142-3)

A consulta, os termos com que foi satisfeita e o teor das discussões subseqüentes
revelam, de parte do governo, a preocupação de obter uma diretriz incontroversa
de ação e, de parte dos que cobravam iniciativa do governo, a incapacidade de
chegar a um consenso com relação ao sentido desta ação. É notável o contraste
entre a concisão das respostas e o caldo contraditório de idéias que emergiu no
plenário. Torna-se aí mais visível o campo de tensão criado pelos médicos que
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investigavam a febre amarela e pelas constelações de aliados que atraíam dentro e
fora de sua área profissional, inclusive os grupos que tinham urgência em ver o
saneamento realizado e a opinião pública, perplexa com aquele desencontro de
micróbios, soros e vacinas.

Em intervenção ambígua, Seidl trouxe à baila a resposta que Max von Petenkoffer
dera em 1892 à consulta feita pelo governo brasileiro sobre o saneamento do Rio. O
documento acabara de ser ressuscitado (Diário Oficial, 11/2/1897) com a intenção
de disseminar a tese de que se podia sanear à revelia do micróbio. A posição
implícita nas perguntas endereçadas ao médico de Munique, cinco anos atrás, era
que se devia combater prioritariamente a febre amarela, o que pressupunha encontrar
o “bacilo específico” na atmosfera, nas águas ou no solo na cidade. Pettenkofer
contrapusera a soberania da higiene a esta expectativa de uma certeza produzida
pela bacteriologia. A febre amarela, cujo desenvolvimento se mostrava tão dependente
do solo e da estação do ano, podia ser erradicada logo, desde que se adotassem no
Rio as mesmas medidas que tinham sido utilizadas em Munique contra a febre
tifóide. O parecer estava na contramão da tese ora veiculada nos quesitos do governo
e nas respostas da Academia, de que a bacteriologia devia guiar o enfrentamento da
doença. Ao se referir ao documento de Pettenkofer, Seidl argumentou:

Pareceria que o grande higienista (...) considera secundária a questão bacteriológica,
quando se trata de sanear uma cidade (...). Assim não é com efeito, pois logo
adiante ele considera de soberana importância a descoberta de uma vacina
premunidora, desiderato este cuja intenção está íntima e necessariamente ligada
ao estudo bacteriológico das moléstias transmissíveis. (JC, 12/2/1897)

Tudo indica que a preocupação de Seidl era refrear entre seus pares e, especialmente,
entre os profanos a corrente de opinião que clamava pelo saneamento da capital
federal à revelia de toda aquela confusão sobre o micróbio da febre amarela. Costa
Ferraz declarou-se surpreso com que o governo ou qualquer cidadão ainda pudesse
duvidar da importância da bacteriologia para o saneamento urbano. Nuno de Andrade,
diretor de Saúde Pública, redargüiu que os poderes públicos não possuíam documento
oficial sacramentando este princípio. Sendo a Academia a corporação com competência
para deliberar sobre doutrinas sanitárias, seu laudo, “solene como uma sentença”,
proporcionaria ao governo a base científica de que necessitava para pedir ao Congresso
a autorização para fundar os laboratórios referidos no primeiro quesito.

Enquanto Domingos Freire defendia com unhas e dentes seu micróbio e sua
vacina, fora da Academia, João Batista de Lacerda admitia, intramuros, que o enigma
febre amarela continuava indecifrado. Era um problema “dificílimo” comparado a
outros já solucionados pela bacteriologia, como a peste bubônica e a difteria.
Recapitulou as teorias elaboradas por Sternberg, Carmona y Valle, Finlay, Freire e
por ele próprio: nenhuma satisfazia às condições requeridas para se aceitar a
descoberta da causa específica da doença. Abstinha-se de incluir Sanarelli nesse rol
por não terem sido publicadas ainda as suas investigações.

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46368



369

Seidl felicitou-o por não apresentar seus trabalhos como “decretos ou leis
indiscutíveis”. Em alusão evidente a Freire, desejou que outros “se compenetrassem
de que a sanção do mundo científico é indispensável, e não pode ser obtida senão
pelo consenso dos componentes”. Curioso é que as linhas subseqüentes ferem este
princípio. Sem que o mundo científico houvesse sancionado, sequer lido, o trabalho
de Sanarelli, Seidl julgava que já tinha equacionado a etiologia da febre amarela.
Baseava-se apenas em afirmações “categóricas” expendidas em cartas confidenciais
que recebera dele, desculpando-se por não poder divulgá-las antes que desse
publicidade à descoberta. As qualificações do italiano e os recursos abundantes que
lhe deram para pesquisar explicavam a decifração tão rápida do enigma que
consumira anos de trabalho de outros pesquisadores. Do oblívio que sobre estes
recairia, poupava só os fiéis aliados – Chapot Prévost e Francisco Fajardo –, chamando
para eles a atenção das autoridades que cogitavam em investir na instituição da
bacteriologia (BM, abr. 1897, p. 133-5, 141-2).

Nuno de Andrade criticou a precipitação de Seidl e emitiu surpreendente voto
de confiança: “Será possível que tantos anos de trabalho do sr. dr. Domingos Freire
nada tenham produzido, e que o sr. dr. Sanarelli, em vinte dias de estada aqui,
tenha tido tempo suficiente para colher o material revelador do micróbio da moléstia?”
(ibidem). Se a resposta da Academia ao segundo quesito atestava o insucesso dos
patrícios, a terceira o atenuava: o País tinha gente habilitada a estudar a febre
amarela; com o devido auxílio, as pesquisas daqui frutificariam. Era, pois, essencial
que o governo federal investisse em estabelecimentos oficiais permanentes para o
estudo e preparo de soros, mesmo que isso não se coadunasse com a Constituição
da República. Dias depois, teve de recuar por causa da tempestade que suas palavras
suscitaram. Admitiu que a autoridade sanitária não podia instigar o governo a adotar
resoluções contrárias à lei fundamental (JC, 20/4/1897):

O que afirmei (...) foi que nas condições atuais de organização dos serviços de
higiene nos estados, parecia-me evidente a necessidade de incumbir-se a União de
instituir laboratórios e oficinas destinados a investigações bacteriológicas e ao pre-
paro de soros antitóxicos. E, conquanto a rigidez do preceito constitucional se
afigurasse inflexível no tocante à adjudicação de tais encargos aos poderes munici-
pais, o art. 5o referente ao caso, ainda mal definido, de calamidade pública justifi-
cava a criação de laboratórios pelo governo federal, não de modo permanente,
mas como função acessória, e portanto temporária, da Diretoria de Saúde Pública.

Nuno de Andrade recuou na consistência das instituições a criar, mas em
compensação foi mais enfático quanto ao provável beneficiário do investimento
governamental.

Ponderei que a nenhum brasileiro passara despercebido o pregão insistente de
ter o dr. Sanarelli descoberto o germe da febre amarela.
O hóspede sinistro que desde 1850 nos infelicita e nos degrada foi assunto de
trabalhos de bacteriologia empreendidos pelo eminente dr. Freire, com uma te-
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nacidade heróica, que nenhum elogio poderá remunerar. E é estranho que no
labor de 16 anos de lutas e sacrifícios, lhe houvesse escapado o mesmo germe,
que o dr. Sanarelli, com facilidade quase teatral, logrou encontrar, ao que dizem,
nos 16 dias que esteve nesta cidade!
Daí deduzi esta disjunção peremptória: ou o preparo científico do talentoso dr.
Freire não era completo, ou os meios de que pôde dispor foram sempre insufici-
entes e escassos. E o governo precisa saber se o brasileiro chegou a resultados
definitivos, como assegura, ou se lhe cumpre dotar a ciência nacional com os
elementos de aperfeiçoamento de que careçam. Referindo-me, então, à possibili-
dade de recorrermos a um bacteriologista estrangeiro, que aqui venha fazer esco-
la e imprimir a direção dos grandes métodos à brilhante mocidade brasileira, eu
não aludi à “têmpera de Sanarelli” que até agora desconheço, à espera de sua
descoberta inédita (...). Exprimi uma opinião pessoal que não pode traduzir deli-
beração alguma do governo, e que talvez fique preterida pela ocorrência de
circunstâncias imprevisíveis.

O estágio a que chegara a competição e o laudo de indeterminação do problema
lavrado pela Academia levaram Domingos Freire a buscar, voluntariamente, o tribunal
que seus adversários, em vão, tentaram impor nos entrechoques passados. Decidiu
virar esta arma contra a tática atual deles, que consistia em antecipar a consumação
dos fatos que Sanarelli estava em vias de descortinar. Sua iniciativa revestiu-se de
cunho oficial graças à colaboração de Nuno de Andrade e de outros aliados políticos
influentes, especialmente o senador Lopes Trovão e o deputado Alcindo Guanabara.
O prêmio Pasteur, tão elogiado por Seidl, foi proposto em maio de 1897. Em junho,
Guanabara apresentou projeto alternativo com base em argumentos semelhantes
aos do diretor-geral de Saúde Pública.

Existe nesta terra, há mais de uma dezena de anos, um homem que com grande
tenacidade, esforço e capacidade dedica-se ao estudo da febre amarela. Este
homem (...) declara que descobriu o método preservativo (...) (e) já obteve das
autoridades sanitárias o direito de praticá-lo. (...) Agora, se a Câmara (...) está
disposta a fazer com que o Estado intervenha na matéria para declarar quem
descobriu o método preservativo da febre amarela (...) penso que é de justiça
que dê ao sr. Domingos Freire aquilo que ele reclama há muito tempo – a justiça
da nomeação de uma comissão.

Hoje li que o dr. Koch depois de haver anunciado que havia descoberto o
micróbio da febre amarela, disse que a sua descoberta não era completa, e iniciou
nova ordem de estudos, de onde parece resultar a realização final de sua investigação.
É possível, pois, que o sr. dr. Domingos Freire não tenha ainda feito a descoberta,
mas que esteja em via de descobrir a verdade.

Nestas condições parece-me que o Estado devia dar-lhe os meios necessários
para entregar-se a este estudo sem a preocupação da vida material.14

O Executivo nomearia uma comissão com profissionais de reconhecida compe-
tência para estudar a vacina de Freire. Se verificasse que era eficaz, ele receberia
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400 contos de réis em apólices da dívida pública. Se concluísse que não era
inteiramente satisfatória, mas estava em vias de sê-lo, o executivo lhe forneceria
o que necessitasse para completar a instalação de seu Instituto Bacteriológico, e
lhe pagaria até 36 contos anualmente, a título de subvenção, durante cinco
anos. Na última hipótese, a vacinação pública seria suspensa até que novo exame
a aprovasse.

Este projeto de lei era, sem dúvida, um desdobramento da iniciativa que o próprio
Freire tomara, em maio, à época em que a Câmara debatia o de Serzedelo Correia.
Submetera, então, ao governo um memorial historiando suas pesquisas e reivindicando
uma comissão que se encarregasse de verificar a conformidade de seus princípios
doutrinais com os métodos de cura e profilaxia decorrentes deles (BM, 1/5/1897, p.
145). Além de efetuar a verificação à luz de suas próprias premissas teóricas, o
tribunal pleiteado por Freire e endossado por Guanabara seria constituído só por
brasileiros, contrapondo-se ao do deputado paraense, que deslocava a decisão para
fóruns internacionais.

Ao que parece, nenhum dos prêmios vingou, mas a comissão nacional foi
constituída. Dela fizeram parte Artur Fernandes Campos da Paz, antigo companheiro
de lutas republicanas e sucessor de Domingos Freire na cátedra de química orgânica
da Faculdade de Medicina, e dois auxiliares seus: Clarimundo Nobre de Melo e Abel
Gama. Os outros indicados foram José de Góes Siqueira, Augusto Pereira das Neves,
Henrique Monat, Araújo Lima, Salvador Barradas e Moncorvo Filho.15

Em 11 de maio de 1897 reuniram-se para eleger o presidente (Campos da Paz) e
analisar as instruções fornecidas por Nuno de Andrade.16 As experiências começaram
em junho, precisamente quando Sanarelli anunciava a descoberta do bacilo icteróide.
Foram realizadas, em princípio, no laboratório da Diretoria Geral de Saúde Pública.
No primeiro relatório, entregue em dezembro, a comissão queixou-se da supressão
deliberada de recursos para torpedear seus trabalhos que permaneciam incompletos.
Apesar da carência de verbas, de doentes e cadáveres, pudera concluir que o
microrganismo existente nas culturas fornecidas por Domingos Freire era um
micrococo e pertencia a espécie nova que ninguém descrevera ainda. Inoculado em
animais, produzira sintomas e lesões similares aos da febre amarela humana. A
comissão pediu providências para que o inquérito não fosse interrompido, pois
“além do interesse puramente científico, há aí uma questão nacional” (Campos da
Paz et al., 1898, p. 2, 15, 17-8, 63-4).

Com a entrega do segundo relatório, em julho de 1898, deu por encerrada a
tarefa que teve de concluir no laboratório de química da faculdade. No sangue de
enfermos de febre amarela recolhera o micróbio de Freire, perfeitamente
caracterizado. Inoculando culturas puras de primeira e segunda passagem,
determinara em animais a febre amarela experimental. Embora Seidl houvesse negado
acesso ao São Sebastião, inviabilizando os estudos clínicos, a comissão julgou-se
em condições de afirmar que as culturas atenuadas do Micrococo xantogênico eram
imunizantes e deviam ser inoculadas na população. E se regozijava por corroborar
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“a glória que cabe ao Brasil de haver descoberto o micróbio causador da febre
amarela e haver encontrado nas vacinações (...) um meio profilático seguro”.

Os dois relatórios foram remetidos ao ministro da Justiça e Negócios Interiores,
Amaro Cavalcanti, junto com um ofício do diretor-geral de Saúde Pública em que
fazia uma síntese dos trabalhos ali descritos, convalidando seus resultados. “A comissão
incumbida de verificar a conformidade dos fatos observados com a doutrina do dr.
Domingos Freire”, escreveu Nuno de Andrade em setembro de 1898, chegara a
conclusões “definitivas no tocante à conformidade aludida, e nenhuma dúvida deixou
ela transparecer no seu trabalho final em relação ao germe isolado pelo investigador
brasileiro, e denominado Micrococcus xanthogenicus” (BM, 1/1/1898, p. 325).

Uma circunstância que reforçou o impacto dos relatórios foi a interrupção das
experiências feitas no Rio com o soro de Sanarelli, por força dos pareceres negativos
firmados de Adolfo Lutz e Afonso Ramos.

Fula da vida, a Academia de Medicina intimou Nuno de Andrade a explicar o
aval que dera ao micróbio e à vacina de Freire. Suas alegações lançam alguma luz
sobre os bastidores do tribunal de verificação e revelam a postura ambígua que o
chefe da Saúde Pública e outras autoridades do governo mantiveram naquele quadro
de exacerbada competição política e científica.17 Em abril de 1897, o senador Lopes
Trovão entregou ao ministro da Justiça o memorial do bacteriologista carioca e
obteve a promessa de que uma comissão seria formada para examinar seus trabalhos.
O senador já levava a lista de médicos que foi aceita pelo ministro. O governo
recebia, então, sucessivos telegramas do cônsul-geral em Montevidéu, informando
que Sanarelli divulgaria em breve sua descoberta. O ministro não quis “que se lhe
atribuísse o propósito de desatender ao pedido do dr. Freire na mesma ocasião em
que um profissional estrangeiro tratava de questões congêneres”. Mas antes de
aceitar a lista entregue por Lopes Trovão, consultou Nuno de Andrade, que preferiu
não interferir na escolha dos nomes “por não se animar a convidar colegas para se
ocuparem de uma questão, no seu entender, por demais resolvida” (BM, 22/12/
1898, p. 429-31). E citou mais dois fatos para provar sua isenção. Quando Moncorvo
Filho o consultou sobre a conveniência de aceitar o convite, desestimulou-o por
meio de pequena chantagem: ver-se-ia tolhido na liberdade de recrutá-lo
oportunamente para a repartição que dirigia caso aceitasse a incumbência. Com
Abel Gama, que já era empregado da Saúde Pública, foi mais duro: fazia questão de
que a diretoria não se solidarizasse com a comissão. Mesmo quando Freire o procurou
para que designasse outros profissionais, absteve-se de fazê-lo. Depois atendeu aos
pedidos da comissão, recusando apenas despesas que excedessem o orçamento.
Quando esta se queixou da escassez de recursos, no primeiro relatório, esteve a
pique de pedir explicações a seu presidente. Freire rogou-lhe que não o fizesse.
Sobrevindo, na segunda etapa, incidentes desagradáveis nas relações da comissão
com o pessoal do laboratório da Saúde Pública, e tendo se esgotado o prazo estipulado
para os trabalhos, expulsou-a da sala que ocupava. A comissão transferiu-se para o
laboratório de química orgânica da faculdade, e em julho solicitou enfermaria com
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doentes e mais recursos para a investigação clínica, pedidos não atendidos. Decorridos
alguns dias apresentou-lhe o segundo relatório, que foi publicado junto com o
primeiro por iniciativa do próprio Freire. Nuno de Andrade recusara-se a pagar os
serviços prestados pelos membros da comissão, sob pretexto de que foram nomeados
por “um ato de condescendência do governo”.

Costa Ferraz propôs, então, que os acadêmicos enterrassem a questão, mas Souza
Lima não ficou satisfeito com aquelas explicações:

(...) ciente da condescendência do governo na nomeação da comissão (...) per-
gunta qual a opinião do governo sobre o assunto? Tal pergunta tem todo o cabi-
mento, uma vez que os dois relatórios enviados ao ministro pela repartição de
saúde pública são despidos completamente de comentários pró ou contra as
conclusões do parecer da comissão oficial.
O dr. Nuno de Andrade diz ser suficiente o despacho do sr. ministro, concebido
nos seguintes termos: Visto, guarde-se. (...) continua o dr. Souza Lima lamentando
a condescendência do sr. ministro, (...) uma vez que, figurando a comissão como
oficial, formou opinião o seu parecer, por cujo resultado se tornará moralmente
responsável o governo, desde que entregou a incompetentes tão importante in-
cumbência (BM, 22/12/1898, p. 429-31).

Em 9 de dezembro de 1898, a Academia Nacional de Medicina aprovou contundente
manifesto contra as vacinações praticadas por Domingos Freire (BM, 22/1/1899, p.
37). Os considerandos do documento enfeixavam muitas das críticas já examinadas
aqui. Os membros da comissão eram qualificados de incompetentes em bacteriologia.
Um deles (Clarimundo Nobre e Melo) pertencia ao laboratório do réu, carecendo,
portanto, da isenção necessária para ser juiz insuspeito. Outro, o dr. Monat, havia
declarado à Academia que assinara o relatório com restrições, por não haver
testemunhado os fatos que tinham servido de base a ele. E o diretor-geral de Saúde
Pública “revalidara as suas antigas opiniões quanto à não importância científica dos
trabalhos do dr. Domingos Freire”, induzindo a Academia a presumir “o pouco valor
que perante o governo tiveram os trabalhos da comissão por ele nomeada”. Além de
possuírem estes defeitos, esbarravam em contraprovas muito mais sólidas: de um
lado, a confirmação da especificidade do bacilo icteróide de Sanarelli pelo diretor do
laboratório da Saúde Pública; de outro, as refutações mais antigas de Sternberg e
Gibier. Não se podia dar crédito a uma vacina que não era preparada com o verdadeiro
microrganismo da febre amarela. Às estatísticas que supostamente comprovavam sua
ação preservadora, o manifesto contrapunha os diagramas do último boletim
demográfico da diretoria, mostrando o crescimento da mortalidade por essa doença
no período em que foram mais intensas as vacinações. Além de inculcar nos inoculados
uma segurança ilusória, levando-os a se expor aos perigos da infecção, contribuíam
para manter as portas da cidade abertas a epidemias ao diminuírem as forças de
resistência orgânica à invasão do verdadeiro germe. Por último, a Academia de Medicina
clamava para que fosse estendida à vacina de Freire a decisão tomada pela Diretoria
Geral de Saúde Pública de proibir a importação do soro de Sanarelli no Rio de Janeiro.
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Sai de cena o Pasteur brasileiro

Assim, ao se apagarem as luzes do século XIX, a situação da febre amarela na
capital da República retornava à situação vigente no começo dos anos 1890:
indeterminação no tocante à causa e aos meios de prevenir e tratar a doença; impasse
na correlação de forças entre os cientistas que propugnavam teorias a esse respeito.

O que pôs fim à vacina de Domingos Freire não foram os tribunais de verificação
nem os argumentos de autoridade firmados intra e extramuros. Foi a morte do
descobridor. Em meados da década de 1880, alcançara o maior grau de objetivação
graças aos numerosos atores que a endossaram ou discutiram. Agora estava reduzida
a uma condição quase subjetiva: apenas um punhado de adeptos acreditava nela.
Analogamente, o Instituto Bacteriológico Domingos Freire involuiu de um laboratório
pioneiro em microbiologia à condição de sinecura pessoal, que foi sumariamente
revogada com o desaparecimento do beneficiário.

Domingos José Freire faleceu em 21 de agosto de 1899. Tinha 56 anos, era viúvo
de d. Maria Eugênia de Figueiredo Freire, não tivera filhos, não deixara testamento.
Seu principal legado foi objeto de uma disputa entre herdeiros que personificavam
a contradição assinalada nas origens do instituto. Em processo concernente à
destinação da verba que lhe era devida, o chefe da contabilidade municipal indicava
a presença de dois requerimentos conflitantes. O dr. José Clarimundo Nobre de
Melo, sucessor oficial do diretor, cobrava a subvenção para “satisfazer aos ordenados
dos empregados”. Um certo Francisco Antônio de Almeida Bastos, nomeado
inventariante, pleiteava o pagamento como “se fosse devido ao dr. Domingos Freire
e não ao Laboratório Bacteriológico”. Em outubro de 1899, o prefeito desvencilhou-
se do peso morto deferindo o pedido do inventariante, que embolsou a “pensão”
paga pela municipalidade.18

Domingos Freire morreu em casa, um risonho chalé situado na estação do
Encantado, subúrbio de Inhaúma, numa rua que já se chamava rua dr. Domingos
Freire. Os jornais atribuíram aquele desfecho inesperado a uma afecção palustre
que contraíra ao estudar as águas de Laranjeiras. O “batalhador da ciência”, que
dedicara a vida a combater os infinitamente pequenos, sucumbira a eles e a seu
amor inesgotável ao trabalho (JC e GN, 22.8.1899, p. 1). Contudo, a versão do
atestado de óbito é outra: Freire teria sido vítima de “mania consecutiva a arte-
riosclerose”, segundo os drs. José Clarimundo Nobre de Melo, Antônio Teixeira
Nascimento Bittencourt e João Pedro Monteiro de Souza. E, de fato, pessoas que o
admiravam chamaram atenção para o precário estado psicológico em que se
encontrava. Azevedo Sodré, por exemplo, escreveu que nos últimos tempos “julgava-
se um perseguido, uma vítima contra a qual todos maquinavam” (BM, 1.9.1899, p.
317-20). Antônio Pimentel, ex-diretor do laboratório bacteriológico da Saúde Pública,
confirmou (O País, 28/9/1899, p. 1):

O dr. Freire, devidamente apreciado pela mocidade acadêmica (...) era escarneci-
do por muitos colegas, de ordinário sem outro merecimento senão o de falar bem
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ou amenizar citações, e os próprios governos, que nunca tomaram a sério os seus
trabalhos, o mais que fizeram foi permitir-lhe criar um simulacro de laboratório,
dificilmente mantido, e onde a boa vontade e todos os esforços do mais tenaz
lutador iriam inevitavelmente aniquilar-se diante da contingência da vida e da
eterna falta de recursos (...). Tal situação cheia de dissabores havia justamente
levado o dr. Domingos Freire a um estado de concentração e desconfiança tal
que lhe inutilizava quase por completo os esforços nos últimos tempos.

Ao se espalhar a notícia de sua morte, os amigos acorreram à casa do Encantado
para velar o corpo. Terça-feira, dia 22, um trem especial o transportou até a gare da
Praça da República, onde era aguardado por uma multidão formada por estudantes,
amigos, admiradores e simples passantes que se detiveram para assistir à chegada
do morto e dos vivos ilustres. No trajeto até o coche fúnebre seguraram as alças do
caixão os deputados Alcindo Guanabara e Herédia de Sá, o senador Lopes Trovão,
os médicos João Pedro Monteiro de Souza e José de Góes e o secretário do Instituto
Bacteriológico, Carlos Musso. O cortejo enveredou pela rua Larga de São Joaquim,
espremeu-se na estreita de São Joaquim e foi engrossando à medida que serpenteava
por outras ruelas da Cidade Velha, até chegar ao prédio da Faculdade de Medicina,
na praia de Santa Luzia, onde a banda do 1o Batalhão da Brigada Policial tocava
marchas fúnebres. No saguão do edifício, transformado em câmara-ardente,
apinhavam-se professores, alunos e ex-alunos da faculdade, políticos, jornalistas e
profissionais liberais. O presidente da República, Campos Sales, mandou o chefe da
casa militar para representá-lo. Muitos militares, aliás, foram homenagear o ex-
combatente da Guerra do Paraguai. Um poeta “beija-lhe a mão fria” – em versos, é
claro –, e vários oradores discursaram no hall da Faculdade e no Cemitério de São
João Batista, onde o corpo baixou à sepultura.

Dando provas de que o prestígio de Freire continuava vivo, a Congregação da
Faculdade e o Liceu de Artes e Ofícios decretaram luto por oito dias. Fizeram-se
elogios fúnebres no Senado, na Câmara dos Deputados e no Conselho da Intendência.
Enviaram representantes às solenidades fúnebres a Sociedade Nacional de Agricultura,
o Instituto de Bacharéis em Letras, o Laboratório de Análises de São Paulo e a
Sociedade Farmacêutica Lusitana. Na Escola Normal, as alunas perfilaram-se para
ouvir o dr. Brício Filho discorrer sobre as descobertas do químico carioca e os
serviços que prestara à Abolição e à República. Até mesmo a Academia de Medicina,
que vivera às turras com ele, teve de se render às homenagens. O dr. Ismael da
Rocha propôs um voto de pesar. Barata Ribeiro pediu que suspendessem a sessão.
Os Anais resumem as palavras com que este exaltou o herói da ciência nacional.

Não pertenceu ao séquito de Domingos Freire (...), mas as descobertas do insigne
investigador lhe mereciam tanta confiança que (...) fez vacinar toda a sua família,
desde seus filhos até seus progenitores. Nas controvérsias levantadas contra o
ilustre morto (...) nenhum dos adversários chegou a demonstrar os seus erros,
nenhum chegou a destruir os princípios que ele doutrinava com calor e absoluta
coerência, como um convencido que era. Não tem preocupações nativistas e não
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as pode ter em matéria de ciência, mas deve dizer que, ao passo que se recebe
efusivamente o estrangeiro, que nos traz verdadeiros cavalos de Tróia, negava-se
tudo a Domingos Freire para prosseguir nos seus trabalhos, para acentuar o valor
de suas descobertas conhecidas nos centros científicos estrangeiros (AMRJ, t. 75,
v. III, p. 518-21, sessão em 24/8/1899).

A um aparte de um colega, afirmando que o Micrococo xantogênico morrera
com Domingos Freire, respondeu que “havia de ressurgir do seu túmulo pela justiça
dos contemporâneos”. Levantou-se, então, Carlos Seidl para protestar, com indignação:
“a morte não é bastante para divinizar um homem público”.

Enquanto isso, aguardava na ante-sala, pacientemente, um médico que vinha se
destacando como um dos mais promissores talentos da bacteriologia brasileira. No
fim daquele ano, assumiria a direção técnica de um pequeno laboratório que a
prefeitura ia montar em uma fazenda abandonada na periferia da cidade (Manguinhos)
para fabricar soro e vacina contra a peste bubônica.

Terminada a discussão sobre as homenagens que deviam ser prestadas em
memória ao “grande servidor da humanidade”, o presidente da Academia, Silva
Araújo, pediu a Souza Lima, Barata Ribeiro e Ismael da Rocha que introduzissem no
recinto o dr. Oswaldo Gonçalves Cruz, que foi empossado com as formalidades
regimentais.

Apesar da profusão de adjetivos com que foi pintado o retrato de herói de
Domingos Freire, a imagem não se transmudou no bronze dos mitos fadados a
durar. Pouco tempo depois, ninguém se lembrava deste jacobino da ciência. Em
compensação, quem poderia imaginar que aquele outro personagem discreto uma
década depois seria reverenciado, em vida, como o grande demiurgo da ciência
brasileira?

O desaparecimento de Freire representa, a meu ver, o canto do cisne dos pioneiros
da bacteriologia. Na vida real, na historiografia e na literatura médica foram sepultados
por uma geração que teve em Oswaldo Cruz sua mais bem-sucedida liderança. Na
década de 1890, o talentoso grupo de que fazia parte colocou-se à frente de projetos
institucionais e programas de pesquisa que já divergiam daqueles implementados
por Freire e seus contemporâneos. As fontes primárias mostram que esse grupo
entrou em cena disposto a fazer tábula rasa das experiências acumuladas para
inaugurar uma era de “regeneração” da medicina e da ciência experimental.

Detalhe ilustrativo a esse respeito foi narrado por Ezequiel Dias, ao relembrar
a entrevista com Oswaldo Cruz antes de ser admitido para o primeiro time do
Instituto Soroterápico de Manguinhos, logo rebatizado de Instituto Oswaldo Cruz
(1908). A pergunta decisiva foi: “O senhor conhece alguma coisa de bacteriologia?”.
Ao contrário do que imaginava o assustado acadêmico, seu “não” abriu-lhe as
portas do emprego. Mais tarde, escutou do chefe (e sogro) a explicação: “porque
se você soubesse alguma coisa da matéria, devia ser muito pouco, só servindo
para lhe dar presunção, e, portanto, dificultar o seu aprendizado. E eu prefiro
certos ignorantes” (Dias, 1918, p. 12).
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O esforço de regenerar a medicina experimental resultou numa solução de
continuidade, nos planos sócio-organizacional e cognitivo, como nunca havia
ocorrido, e não ocorreria mais depois.

A primeira geração de bacteriologistas protagonizou candentes disputas com
médicos que pontificavam na faculdade, na Academia e na Junta de Higiene. Contudo,
os novos não romperam com os velhos. No plano corporativo, continuaram a render
homenagem aos mantenedores de uma tradição instituída. Nos planos da teoria e
da prática, buscaram pontos de contato entre as idéias que postulavam e os dados
de experiência considerados consensuais.

As gerações de médicos que vêm praticando a clínica, a saúde pública ou a
pesquisa em nosso século rendem homenagens a Oswaldo Cruz e a outros vultos
que foram seus coetâneos ou “discípulos”.

O grupo de Oswaldo Cruz conquistou proeminência renovando ou criando
instituições que se mantiveram por longo tempo em conflito com fóruns tradicionais
do campo médico. Gerou safra abundante de trabalhos científicos nos quais são
reduzidíssimas as referências a autores nacionais que produziram antes. Veiculou
discursos ou foi objeto de discursos que primam pela preocupação de demarcar
rupturas com o passado – ignorando-o ou apostrofando-o – e de enaltecer a fundação
de uma época nova.

A potência do protagonista que ocupou o primeiro plano na maioria dos episódios
descritos aqui atuou mais uma década, talvez, por intermédio de contemporâneos
que guardaram dele sobretudo a imagem do nacionalista. O melhor exemplo é a
conferência proferida em São Paulo, em 1908, pelo padre João Gualberto do Amaral,
para “vingar” a cultura brasileira da intromissão de outro “sábio estrangeiro”, italiano
também. Tratava-se de Enrico Ferri, professor da Universidade de Roma, deputado
pelo Partido Socialista Italiano (1893), diretor do jornal Avanti! e, principalmente,
fundador da criminologia moderna. Tornara-se conhecido neste domínio com a
publicação de L’imputabilità umana e la negazione del libero arbítrio (1879), tese
inspirada nas idéias do mestre Cesare Lombroso. Seus Nuovi orizzonti del diritto e
della procedura penale (1881) tornaram-se o manifesto da escola positivista de direito,
sobretudo após a reedição ampliada com o título de Sociologia criminale (1929).
Nas conferências que proferiu em 1907 na Faculdade de Direito de São Paulo, o
materialista italiano defendeu com notável talento retórico e “portentosa cultura” as
idéias de Marx, Darwin e Haeckel, agitando um “vendaval de incredulidade e anti-
catolicismo” na perspectiva dos grupos conservadores daquela cidade ainda
provinciana. O único intelectual que encontraram para enfrentar Ferri foi um discreto
e erudito professor do Seminário Provincial. Na mesma faculdade, pronunciou três
conferências que representaram o “revide” da religião e do livre-arbítrio às agressões
do materialismo e do determinismo biológico e social (Amaral, 1948, p. 9). Ao
concluir a primeira, o padre João Gualberto lamentou a inclinação que tinham os
brasileiros para incondicionais elogios às celebridades européias, em detrimento
das glórias pátrias. Narrou, então, um fato transcorrido há nove anos, quando passava
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as férias no centro da Itália, a um quarto de hora do vilarejo onde Sanarelli veraneava.
A roda que os hóspedes de seu hotel formavam todas as tardes para gozar o tempo
ocioso em palestras, fumaças e bebericações ganhou súbita incandescência quando
a ela se juntou um médico que era adepto de Sanarelli. O tema das conversas
resvalou para a bacteriologia e Amaral defendeu ardorosamente “o grande biologista
nacional Domingos Freire”. Decidiu publicar alguma coisa sobre o conterrâneo, e
escreveu a amigos pedindo cópias de artigos estampados em O Brasil-Médico. “Escrevi
estas cartas, meus senhores, a distintos jovens brasileiros, discípulos de Domingos
Freire, e nenhuma resposta me deram.” (Amaral, 1948, p. 41-2)

Para encerrar o presente capítulo, transcrevo as palavras escritas pelo dramaturgo
Artur Azevedo quando foi virada esta página de nossa história científica. Faço minha
a sua perplexidade em relação ao personagem que deixava a ribalta.

Quando o via passar, de passos medidos e ar solene, rubicundo e vigoroso, apa-
rentando uma fisionomia que desafiava a morte (...) eu perguntava aos meus
botões: Que valerá este homem?
A dar crédito a meio mundo, o dr. Freire era uma sumidade médica, um benfeitor
da humanidade, um príncipe da ciência, cujo único defeito era ter nascido brasi-
leiro; a dar crédito a outra metade do mundo, o dr. Freire era um visionário, ou
um ignorante, ou mesmo um impostor. Como nada entendo de microbiologia,
louvores e apodos entravam-me por um ouvido e saíam por outro; mas agoniou-
me sempre esta incerteza sobre o merecimento do nosso patrício. (...) Agora que
ele morreu, é provável que se faça luz sobre o dilema e eu possa fixar definitiva-
mente a minha opinião. O meu desejo de patriota é que ele fosse realmente um
brasileiro notável, e desconfio que o foi. Uma reles mediocridade não teria meio
mundo contra si. (O País, 25/8/1899, p. 1)

Notas

1 A entrevista, de 27 de janeiro, foi transcrita em JC (5/2/1897). Em maio foi exonerado, a pedido, do

cargo de preparador da faculdade carioca (BM, 1/6/1897). Publicou com Puppo, preparador do Instituto

de Higiene de Montevidéu, um trabalho sobre diagnóstico do bacilo tífico (1897)

2 A conferência foi publicada pelo BM e, em forma de livro, pelo JC. Havelburg acabara de ser nomeado

chefe do laboratório anatomopatológico do hospital (BM, 8/4/1897, p. 119). “Uma carta selada”, expli-

cou Lutz, “tinha sido depositada na Academia de Roma, e Sanarelli prometia expor o resultado de seus

trabalhos em Montevidéu, fazendo uma conferência pública. Todavia, esta comunicação foi adiada por

duas vezes e, neste intervalo, o dr. Havelburg, no Rio de Janeiro (...) fez uma conferência sobre este

assunto” (BM, 15/12/1898, p. 416-7). Sobre o Hospital dos Lázaros, ver Porto e Oliveira, (nov. 1995-fev.

1996).

3 Do auditório faziam parte o ministro e o cônsul da Alemanha, o prefeito do Distrito Federal (Furquim

Werneck), os administradores do Hospital dos Lázaros e da Irmandade do Sacramento da Candelária. O

dr. Manuel Vitorino, vice-presidente da República, justificou por carta sua ausência. Entre os médicos
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presentes figuravam Nuno de Andrade, Fajardo, Miguel Couto, Chapot Prévost, Azevedo Lima (diretor

do serviço clínico do Hospital dos Lázaros), Graça Couto (chefe dos serviços de isolamento e desinfec-

ção da Saúde Pública), Alfredo Nascimento e Clemente Ferreira (respectivamente secretário e membro

da Academia de Medicina); Bulhões de Carvalho (redator chefe de O Brasil-Médico) e Oscar de Abreu

(professor da Faculdade de Medicina). São mencionados ainda os drs. B. Rutowitez, Cincinato Lopes,

Araújo Lima, Afonso Pinheiro, Luiz Apel, João de Castro, Camilo Fonseca, Figueiredo Magalhães, Henrique

Autran, Aristides Caire, Edmundo Sabóia, Lopes da Cruz, Francisco Salema, Eusengarthe, Henrique Silva

e Ferreira do Amaral.

4 Seidl (BM, 22/1/1897, p. 33-4). Escreveu também: “A soroterapia da febre amarela é, sem dúvida, a

medicação do futuro para um tal morbo. Tentada em 1892 pelo dr. Miguel Couto (soro de vesicatórios),

foi novamente empregada, em novembro e dezembro de 1895, pelos drs. Chapot Prévost, Ismael da

Rocha, Figueiredo Rodrigues e Seidl (soro de convalescentes, processo de Légrain)” (BM, jun. 1897, p.

182-5).

5 O trabalho de Havelburg, publicado nos Annales de L’IP (jun. 1897), era versão condensada do que

saiu no Berliner Klinische Wochensschrift (1897). Saiu junto com a primeira comunicação de Sanarelli.

Ambos enviaram culturas de seus bacilos. As provas complementares de Sanarelli foram publicadas em

setembro e outubro.

6 Citou como exemplos os soros contra o câncer (Richet e Hericourt; Boinet, Emmerich e Stoll); a varíola

(Béclere; Auché e Ladmann); a escarlatina (Weissbecker e Roger); a sífilis (Maza; Thomasoli; Pellizari), o

reumatismo auricular agudo (Weiss); a coqueluche (Kelaidités) e a lepra (Cascarilla) (Seidl, BM, jun. 1897,

p. 182-5). Entre os vários artigos relativos à soroterapia publicados na época em BM, ver: Havelburg e

Lima (8/11/1894, p. 329-33); Maragliano (22/10/1895, p. 325-9); Seidl (22/10/1895, p. 331-2); Carrasquilla

(1/3/1896, p. 78-80).

7 A conferência foi publicada em O País (10/6/1897) e, condensada, em BM (22/6/1897, p. 209-20). Na

capital uruguaia, Lacerda foi nomeado, por telegrama, representante da Academia Nacional de Medicina. A

Sociedade de Medicina e Cirurgia (RJ) fez o mesmo com Chapot Prévost e Fajardo. Este último e Ottoni

viajaram como delegados do Grêmio dos Internos dos Hospitais que, em seguida, acolheu Lacerda como

sócio (BM, 15/6/1897, p. 199; 1/7/1897, p. 227; 22/7/1897; ago. 1897, p. 283-5; 22/12/1898, p. 429-31).

8 O Laboratório Militar de Bacteriologia fora inaugurado em 2/7/1896, em uma casa particular na rua

Senador Furtado, no 24-A. Em fins de 1897, trabalhavam nele o diretor, Ismael da Rocha, e os drs. Antônio

Ferreira do Amaral, Raimundo Firmino de Assis e Manuel Saraiva de Campos. “No laboratório são encon-

trados todos os trabalhos nacionais, principalmente os publicados pelo extinto Instituto Sanitário Federal”,

consta, junto com a descrição dos equipamentos, em BM (22.10.1897, p. 355). Depois foi transferido para

um dos pavilhões do Hospital Central do Exército, à rua Duque de Saxe, no 40 (BM, 1/1/1899).

9 Sanarelli garantia que o soro não era perigoso. Sugeria dose inicial de 20cc; não ocorrendo melhora,

devia-se injetar uma segunda dose, depois uma terceira, e assim por diante, levando-se em conta a

resistência e o estado do paciente, o período da doença, etc. As injeções deviam ser feitas sob a pele dos

flancos ou glúteos e, em casos urgentes, diretamente nas veias (Revue Médico-Chirurgicale du Brésil,

fév. 1898, p. 39-42; ver também The American Medical Association Journal, 26/3/1898, p. 745). Seidl

contrapunha esta reserva aos “apregoadores apressados de remédios específicos infalíveis” (BM, 1/2/

1898, p. 44-5).

10 Ibidem. Apesar disso, em julho requereu privilégio de sua invenção. O ministro da Viação pediu ao

diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro que designasse um membro da congregação para
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examiná-la (BM, 15/7/1898, p. 237). Nos Estados Unidos a repercussão foi positiva (The American

Medical Association Journal, 28/5/1898, p. 1.304-5).
11 Mendonça (Rev. Méd. de SP, jun. 1898, p. 84-7). As principais conclusões foram: “1) No sangue do

doente de febre amarela encontra-se o bacilo isolado e descrito por Sanarelli. 2) A diagnose do bacilo é

facilitada pela soro reação. 3) Esta é específica pois só é observada nas culturas desse germe. 4) De-

monstra de modo evidente que os animais em Montevidéu estavam imunizados contra o bacilo isolado

em São Carlos do Pinhal. (...). 7) No cão esse bacilo produz as lesões da febre amarela. 8) O soro A e o

soro E, de grande atividade em relação às culturas em caldo do bacilo icteróide, não mostram, quando

empregados no doente de febre amarela, essa mesma atividade. 9) Isso demonstra que não há relação

entre a ação aglutinativa e a ação curativa e que, portanto, a terapêutica da febre amarela não encontra

solução na soroterapia.”

12 “O micróbio da febre amarela” (O País, s.d., Recortes/COC). Chapot Prévost referiu-se aos serviços

prestados ao governo durante a epidemia de cólera, com Fajardo, Otoni e Oswaldo Cruz, sem terem

recebido sequer a promessa de auxílio ao modesto laboratório particular onde levaram a efeito estudos

cujos resultados positivos foram confirmados por especialistas de primeira linha, “por nós consultados,

à nossa custa”. Se com as comodidades concedidas pelo governo uruguaio a Sanarelli não se chegasse

a um resultado positivo, “muito mais dificilmente se o conseguirá nas condições precárias, e direi

mesmo vergonhosas, em que nos achamos e no meio atrofiante e esterilizador em que vivemos” (26/1/

1897. Recortes/COC).

13 Anais da Câmara dos Deputados (1897, v. 1, p. 354-7). Sessão ocorrida em 20/5/1897. O projeto no 4,

1897, foi publicado também em BM (jun. 1897). Julgado objeto de deliberação, foi encaminhado às

comissões de orçamento e de saúde pública para que emitissem parecer.

14 Anais da Camara dos Deputados (1897, v. 1, p. 400-1). Sessão em 24/5/1897. Projeto reproduzido em

BM (jun. 1897, p. 198). Julgado objeto de deliberação, foi remetido às comissões de orçamento e de

saúde pública.

15 Abel Gama e Moncorvo Filho pediram dispensa da comissão (BM, 8/5/1897). Gama pertencia ao

instituto de Freire, mas um mês antes fora nomeado conservador arquivista do Laboratório Bacterio-

lógico da diretoria (BM, 1/4/1897, p. 109). O primeiro relatório da comissão foi assinado apenas por

Campos da Paz, José de Góes, Pereira Neves, Henrique Monat e Nobre de Melo. Araújo Lima e

Salvador Barradas deixaram de fazê-lo “por não terem comparecido à sessão”, achando-se o último

em São Paulo. Em carta ao presidente da comissão, Barradas comunicou que tinha lido a versão

publicada no JC (10/2/1898), e queria consignar sua “concordância com todos os termos do mesmo

relatório como a expressão fiel da verdade”. Monat assinou o segundo relatório. O primeiro foi

publicado em JC (10/2/1898) e em BM (22/2/1898, p. 71-2; 1/3/1898, p. 78-81). Nuno de Andrade

afirma tê-lo recebido em 18/12/1897 (BM, 1/10/1898, p. 325). As conclusões finais estão em Revue

Médico-Chirurgicale du Brésil (set. 1898).

16 “1) Verificar a existência do Micrococo xantogênico nos lugares orgânicos descritos pelo dr. Freire e

pelos processos por ele empregados (...). 2) Recolher (...) o micrococo para seu estudo, verificando: a)

se o método do isolamento empregado produz o efeito necessário (...); b) se os métodos de cultura

empregados produzem o desenvolvimento progressivo (...); d) finalmente se os caracteres cromógenos,

acidentais, circunstanciais e gerais concordam com os descritos. 3) Se as culturas puras do Micrococo

xantogênico, inoculadas pelos próprios processos do dr. Freire, produzem os efeitos por ele discrimina-

dos. 4) Se atenuada a virulência, conforme o processo do inventor, produz os efeitos que ele determina,

servindo-se para esta comprovação não só do quadro dos sintomas individuais, senão também da

comprovação estatística. Os estudos serão feitos em presença do dr. Domingos Freire, reservando-se a
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comissão a discussão privada dos resultados. A comissão consultará os pontos duvidosos por escrito ao

dr. Freire, que responderá na mesma forma. A comissão redigirá o resultado de seus trabalhos, que será

publicado e distribuído pelos principais centros científicos. Fará também motivo dos trabalhos da comis-

são a verificação dos métodos curativos propostos pelo dr. Domingos Freire com o emprego do salicilato

de sódio e com as culturas atenuadas do micróbio” (BM, maio 1897, p. 180).

17 Andrade afirmou que se limitara a resumir com imparcialidade os relatórios, sem incluir uma palavra

que expressasse concordância com suas conclusões, “tanto mais que não lhe eram familiares os estudos

de bacteriologia”. Costa Ferraz exigiu que explicasse a escolha dos integrantes da comissão para que a

Academia formasse juízo sobre sua conduta como autoridade sanitária, “evitando dessa maneira a espe-

culação que se tem feito do nome de S.S. em questão de tamanha relevância” (“Ata da sessão de 10/11/

1898”, BM, 22/12/1898, p. 429-31).

18 “Instituto Bacteriológico Domingos Freire, etc.” (AGCRJ, 45-1-36). José Clarimundo Nobre de Melo,

auxiliar de Freire, foi nomeado diretor pelo ministro da Justiça em 9 de setembro. Em 7 de outubro,

Francisco Antônio de Almeida Bastos, residente no estado de São Paulo, foi nomeado inventariante dos

bens de Freire. Salustiano Alves D’Almeida assina como seu representante. Por sinal, existe a rua

Clarimundo de Melo, em Quintino. Ironicamente, o instituto foi extinto por um dos políticos que ajuda-

ram a criá-lo: José Cesário de Faria Alvim, ex-ministro do Interior, prefeito agora do Distrito Federal.

Nomeado em 15/11/1898 por Campos Sales, encontrou os cofres da prefeitura vazios. A contenção de

despesas deu a tônica à sua gestão encerrada em 31/1/1900 (Santos, 1945, p. 34-5). O último documento

de Freire fora endereçado ao prefeito Ubaldino do Amaral Fontoura, em 2/7/1898: requeria o pagamen-

to antecipado de nove contos de réis da subvenção mensal para pagar material encomendado na Euro-

pa. O pedido foi indeferido em 16 de julho. As subvenções mensais autorizadas pela lei orçamentária em

vigor (decreto no 494, 22/12/1897, art. 34) totalizavam, em um semestre, 54 contos de réis; i.e., o

Laboratório Domingos Freire detinha 16,67% desta verba.

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46381




