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Oswaldo Cruz em meados da década de 1890,
quando começava a carreira profissional. Arquivo

iconográfico da Casa de Oswaldo Cruz.

Domingos Freire à época em que dirigiu o
Museu Nacional (1893-1895).

Óleo pertencente ao Museu Nacional.
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George Miller Sternberg. Army Medical
Departament Album, vol. 3, n. 439.

Order number 11.438. United States
National Library of Medicine.

Francisco Fajardo (Bacellar, 1963, p. 274).

João Batista de Lacerda no começo da
década de 1870. Arquivo iconográfico do

Museu Nacional.

Lacerda no
Laboratório de
Fisiologia do Museu
Nacional, em 1902.
Arquivo
iconográfico do
Museu Nacional.
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Filogonio Lopes Utinguassu
(Magalhães, 1932, p. 384).

Agostinho José de Souza Lima
(Magalhães, 1932, p. 286).

Eduardo Chapot Prévost.
Arquivo iconográfico da
Casa de Oswaldo Cruz.

Joaquim Caminhoá
(Magalhães, 1932, p. 220).

Artur Fernandes Campos da Paz
(Magalhães, 1932, p. 211).

Joaquim Caminhoá Filho
(Magalhães, 1932, p. 384).
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Revista Illustrada, 1889, ano 14, n. 533, p. 8.
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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Revista Ilustrada, n. 12, pp. 4-5, 18/3/1876, ano 1.  A índia, que simboliza a cidade do Rio de Janeiro,
entrega ao imigrante recém-chegado o fruto proibido — “miasmas” — fornecido pela serpente (febre
amarela). Os frutos na árvore representam outros agentes morbígenos: o canal do Mangue, a sujeira da
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cidade, a Faculdade de Medicina, a Câmara Municipal, etc. Em torno, desenrola-se o drama da família de
imigrantes, desde a partida da Europa até a morte dos adultos e a orfandade dos filhos.Arquivo Geral
da Cidade do Rio de Janeiro.
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Revista Illustrada, n. 10, p. 1, 4/3/1876, ano 1.  A febre amarela agradece ao ministro do Império a
colheita de 80 a 100 cadáveres por dia. O ministro lembra dos serviços prestados também pela Câmara
Municipal e a Junta de Higiene. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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Revista Illustrada, n. 238, p. 8, 1881, ano 6;  n. 13, p. 8, 25/3/1876, ano 1. Armada de coragem e fenol,
a comissão de saúde da Câmara visita a Ilha de Sapucaia, onde era despejado o lixo da cidade. Contudo,
a soberana daquele império, a febre amarela, e sua corte — as febres biliosa, tifóide e perniciosa — já
seguia em sua viagem cotidiana à cidade do Rio de Janeiro. O fato de o lixo não ser incinerado era
atribuído ao “bom coração” do barão do Lavradio, que não queria destruir as febres com receio de
outra epidemia, a dos suicídios de médicos prejudicados em seus interesses. O último quadro denuncia
a incapacidade da Faculdade de Medicina de enfrentar a febre amarela.Arquivo Geral da Cidade do Rio
de Janeiro.
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Revista Illustrada, n. 219, pp 4-5; n. 217, pp. 4-5, 1880, ano 5. Angelo Agostini zomba da “focinheira”
proposta pelo Dr. Fort como preservativo da febre amarela: “Muito se hão de rir os cachorros”. Na tira
seguinte, o médico francês ensina o abecedário da medicina aos esculápios brasileiros. Abaixo, vêem-se
os duelos retóricos característicos da época, neste caso opondo o Dr. Fort ao homeopata Maximiano
de Carvalho, após a conferência proferida pelo primeiro na escola da Glória.Arquivo Geral da Cidade
do Rio de Janeiro.
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Revista Illustrada, n. 362, p. 4-5, 1883. Agostini denuncia, com humor, um dos flagelos da cidade, a falta
d’água, que assumia proporções críticas no verão, quando a febre amarela aparecia. Esta assiste à
discussão entre o presidente da Junta de Higiene (Freire) e a comissão de saúde sobre as vantagens da
“vacinação micróbica”. Agostini ridiculariza as precauções tomadas pelos vizinhos do Prata contra o
contágio oriundo do Brasil. Os passageiros são esguichados com ácido fênico e água de Labarraque e
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postos a secar por cima de plantas aromáticas e desinfetantes. Galés e condenados à morte abrem as
cartas vindas do Brasil e as exibem de longe aos destinatários. Quando o vento sopra do Norte, direção
do Brasil, os sinos dão o alarme para que os habitantes se protejam. Pulando fogueiras, por exemplo,
para se purificarem dos miasmas. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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Revista Illustrada, ano 11, n. 426, 1886,  p. 8. A questão dos vinhos e a demissão de Domingos Freire e
demais integrantes da Junta de Higiene. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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Revista Illustrada,  ano 14, n. 537, 1889, p. 1. O diálogo tem a ver com uma das primeiras medidas do
governo provisório republicano, a naturalização dos estrangeiros residentes no País que não quisessem
conservar a antiga nacionalidade. Supunha-se que a febre amarela preferia os estrangeiros e poupava os
nativos; assim, a naturalização implicaria imunidade contra a doença. Arquivo Geral da Cidade do Rio
de Janeiro.
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Revista Illustrada, ano
15, n. 595, 1890,  p.
4-5; ano 16, n. 629,
1891,  p. 4-5. Num
período de
agravamento do
estado sanitário no
Rio de Janeiro e em
outras cidades,
Ângelo Agostini
retrata “febres” e
“epidemias” de
caráter social. A
febre das grandes
empresas, tratada
com “anúncios e
muitos anúncios”
(tira superior); e as
epidemias de
gatunos, capoieiras,
senhorios, bondes,
da guarda nacional,
dos bookmakers, dos
gêneros alimentícios
(carestia) e, por
último, a epidemia da
disciplina. Arquivo
Geral da Cidade do
Rio de Janeiro.
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Revista Illustrada, ano 15, n. 595, 1890,  p. 8. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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Revista Illustrada, ano 16, n. 623, 1891, p. 8. A própria higiene oficial é retratada como “epidemia”, por
seu empenho em isolar os doentes de febre amarela no Hospital São Sebastião, a “ante-câmara da
morte”. Chamo a atenção para as seringas (não sei se para clister ou vacina) entre os aparelhos usados
pelos higienistas para violar os domicílios dos amarelentos. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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Revista Illustrada, ano 14, n. 539, pp. 4-5; n. 533, pp.
4-5, 1889. A febre amarela e a perniciosa dão-se as
mãos e apostam qual arrebatará maior número de
vidas. Elas os fazem principalmente entre os pobres.
“As classes ricas e aristocráticas (...) deslizam para
Petrópolis, onde passam vida folgada e milagrosa.”
Em ambos os números da revista, Agostini lamenta
dois outros flagelos, o calor e a falta d’água, que
obrigam a população a consumir mais vinho e
cerveja. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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Revista Illustrada, ano 14, n. 545, 1889, p. 4-5: Epidemias de febre amarela em Campinas e Santos,
retratadas com simbologia que antecipa a República, em vias de ser proclamada. “Parecem duas cida-
des abandonadas de Deus e dos homens! Vendo que o governo não dá as providências precisas, a
imprensa reúne-se, decidindo esmolar em favor dos míseros habitantes de Campinas e Santos.”
Em outros quadros, Agostini critica o ministro do Império pela avareza com que retinha a verba desti-
nada aos socorros públicos. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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Revista Illustrada, ano 14, n. 537, 1889,  p. 4-5. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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Revista Illustrada, ano 16, n. 625, 1891,  p. 4-5. Agostini brinca com o enxugo do solo, a principal medida
contra as epidemias recomendada pelo II Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, às vésperas da
Proclamação da República. “Asseguram os entendidos que é do solo que os micróbios surgem para
invadir o organismo e que para exterminá-los torna-se necessário revolverem-se as ruas, drenar, secar
e substituir o atual calçamento por calçamento estanque.”
A população trocaria as residências infeccionadas pela salutar moradia ao ar livre, para desgosto dos
proprietários. Convertida em figurão, a persona gráfica de Agostini zomba dos que iam enriquecer com
a “companhia microbicida” organizada para sanear o solo urbano. Arquivo Geral da Cidade do Rio de
Janeiro.
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Panfleto anônimo que ilustra a guerra entre os partidários de Sanarelli e Freire. Foi enviado a Campos
da Paz pelo diretor de Saúde Pública, Nuno de Andrade, que manuscreveu: “Como verás pelo prospecto
acima, fundou-se aqui uma nova empresa, que conta com a tua aprovação. Mandaram-me este exemplar
pelo correio. Provavelmente foram os interessados. Chamo para ele a tua atenção. Quem há sido o
encarregado de distribuí-lo? Vou ver se consigo saber para t’o dizer”. Arquivo da Casa de Oswaldo
Cruz/Fiocruz.
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Revista Illustrada, ano 19, n. 669, 1894,  p. 4-5. História desenhada à época do cólera no Vale do Paraíba.
Dentro do garrafão, “a terrível vírgula”. Tendo sido declarada guerra à água, que conduzia os micróbios,
a população entrega-se ao champanhe, à cerveja e ao vinho do porto. Com traços cômicos, Agostini
desenha as comissões médicas enviadas ao Vale do Paraíba, com todo o equipamento necessário para
vencer os bacilos que se despreenderem da figura da morte. Na última tira, o cavalheiro ferve a água e,
no quadro seguinte, bebe uma limonada cítrica: “se aparecer alguma cólica não façam caso que não é
cólera... Não há nada como o ventre livre!”. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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Chanteclair, Paris, out. 1911, n. 88 (Falcão, 1971, p. 231).
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