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A Implantação Sifilográfica

Descrever o modo pelo qual a consolidação da comunidade dos
sifilógrafos e a simultânea autonomização da sifilografia se pro-
cessam no Brasil é tarefa bastante complexa e me darei por satis-

feito se conseguir ao menos iniciá-la. A razão de tal complexidade me
parece prender-se a um problema mais geral e a um outro, mais específico
ou local. Inerente ao estudo da emergência e consolidação de qualquer
especialidade, o problema mais geral diz respeito ao fato de esse processo
realizar-se simultaneamente em múltiplos planos, parcialmente dependen-
tes uns dos outros. A um só tempo, temos o estabelecimento de uma
comunidade científica, com seus congressos, sociedades, centros de pes-
quisa, periódicos e fontes de financiamento; a instituição do ensino es-
pecializado, com suas cátedras, concursos, teses; e, ainda, no caso de
uma ciência aplicada como é a sifilografia, a abertura e expansão de um
mercado de novos serviços, no qual os sifilógrafos se engajavam basica-
mente como clínicos especializados ou sanitaristas. Deixaremos de lado
momentaneamente o aspecto referente ao mercado de serviços, para nos
fixarmos na instituição da sifilografia como área de ensino e de pesquisa,
já que é nesse nível que o conceito de sífi lis se constrói, justificando a
urgência das inter venções a serem realizadas.

A Sífilis e os
Sifilógrafos no Brasil
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O problema mais local refere-se à existência, no Brasil, de múltiplos
centros regionais de implantação sifilográfica, com histórias, cronologias e
personagens específicas, ainda que hierarquizados e, em graus diversos, de-
pendentes, para o período considerado, do que se passava no Rio de Janeiro,
onde se concentravam as principais cátedras, sociedades e periódicos
especializados. Evidentemente, a então capital federal colocava-se, por seu
turno, em relação similiar perante a alguns centros estrangeiros, principal-
mente europeus. Quanto a este segundo problema, devo assumir que a his-
tória que se desenha aqui é, em larga medida, feita do ponto de vista da elite
sifilográfica, que a partir da capital federal controlava as principais institui-
ções que iam sendo criadas e orquestravam, por assim dizer, o que acontecia
no resto do país. Aliás, a bem da verdade, é apenas nesse sentido que posso
falar, nesse trabalho, de uma “história da luta antivenérea no Brasil”.

Entre nós, a implantação da sifilografia se realiza ao longo dos qua-
renta anos que vão das duas últimas décadas do século XIX até o início
dos anos 20. Desde logo, alguns marcos fundamentais em sua história
institucional podem ser apontados. Em relação ao ensino especializado,
tem-se a instituição, em 1882, no contexto da chamada “reforma Sabóia”,1

do ensino da sifilografia, através da criação de cátedras de clínica
dermatológica e sifilográfica nas duas faculdades de medicina do país,
Rio de Janeiro e Salvador, e de (pelo menos) um importante curso livre
anexado à Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Em relação à organiza-
ção da rede de especialistas, os marcos poderiam ser a fundação em 1912,
na capital federal, da primeira sociedade científica nacional voltada para a
especialidade, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sifilografia.
Ou a realização, em 1918, também no Rio de Janeiro, do 1o Congresso
Latino-Americano de Dermatologia e Sifilografia, expressão inegável
do peso acadêmico e da densidade intelectual que, no contexto sul-ameri-
cano, assumia a dermato-sifilografia brasileira. Finalmente, em relação à
abertura de um mercado de trabalho para os especialistas, foi sem dúvida
fundamental a criação, no início dos anos 20, no âmbito da reforma do
sistema de saúde brasileiro empreendida por Carlos Chagas, da Inspectoria
de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas, com a conseqüente
expansão dos ser viços antivenéreos por todo o país.

Segundo Lycurgo dos Santos Filho, o professor de cirurgia Vicente Cândido Figueira de Sabóia,
Visconde de Sabóia, foi diretor da faculdade de medicina entre 1881 e 1889. “Excelente admi-
nistrador, responsável pela reforma de ensino que leva seu nome (1883-84), reestruturou as duas
faculdades médicas brasileiras” (Santos Filho, 1966:90). Citando testemunhos de Alfredo Nasci-
mento e Silva e Fernando Magalhães, Achiles Ribeiro de Araújo diz que os oito anos da adminis-
tração Sabóia correspondem ao período áureo da faculdade do Rio. Ela então “ombreava com as
melhores da Europa, não tendo em toda a América nenhuma outra que lhe pudesse ser compara-
da” (Araújo, 1982:18).
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Uma crescente inquietação

Conforme dizia o sifilógrafo Oscar da Silva Araújo em 1928, a gran-
de incidência da sífi lis no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, vinha
sendo apontada por fontes mais seguras desde o século XVIII (Araújo,
1928a:11). Além de citar cronistas que falavam igualmente da dissolução
dos costumes e da incidência do mal venéreo, Araújo afirmava que, em 1798,
o Senado da Câmara do Rio de Janeiro teria organizado um inquérito
para apurar quais as doenças endêmicas e epidêmicas mais comuns na
cidade. A tal inquérito, teriam respondido três dos mais eminentes médi-
cos ali radicados, dos quais, dois deles, Bernardino Antônio Gomes e
Antonio Joaquim de Medeiros, assinalavam a freqüência das doenças vené-
reas. Através dos trechos citados por Araújo, pode-se perceber claramente
como a constatação dessa freqüência articulava-se diretamente às avalia-
ções sobre a (i)moralidade reinante. Segundo dizia Medeiros, por exem-
plo, “as causas morais e dietéticas influem assaz para as moléstias do país.
Os antigos afirmam que as tísicas, hoje tão freqüentes no Rio de Janeiro,
raríssimas vezes se observavam, assim como as doenças da pele. Ora, se
nós cavarmos mais fundo, acharemos que quase todas são complicadas
com o vício venéreo. A opulência desta respeitável cidade faz introduzir o
luxo e a depravação dos costumes, de maneira que dentro da cidade não
faltam casas públicas onde a mocidade vai estragar a sua saúde e corrom-
per os costumes de uma boa educação, contraindo novas enfermidades e
dando causas para outras tantas” (apud Araújo, 1928a:12). Já Gomes,
lançava mão de um raciocínio que, sob feições diferentes, perduraria até
pelo menos Gilberto Freyre, dizendo ser na escravidão que se devia procu-
rar a origem da devassidão reinante, pois a prostituição seria uma “conse-
qüência indefectível do ócio e da riqueza adquirida sem trabalho e fomen-
tada pelo exemplo familiar dos escravos, que quase não conhecem outra
lei que os estímulos da natureza...”(Idem).

Já em meados do século XIX, em seu tratato sobre o clima e as molés-
tias do Brasil, o eminente médico francês radicado no Rio, José Francisco
Xavier Sigaud,  dizia que “a sífilis existiu em todas as épocas no país e é
hoje doença predominante” (apud Araújo, 1928a:17). À mesma época,
a doença começava também a ser responsabilizada pela “velhice prematura”
que, segundo alguns, caracterizaria a mocidade brasileira (Azambuja,
1847:3). Amplamente aceita em meados do século passado, a percepção
da enorme disseminação do mal entre nós ia se tornando progressivamen-
te mais preocupante à medida em que, no horizonte da passagem do sécu-
lo, emergia o problema venéreo com todas as suas trágicas conseqüências.
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Testemunho de uma crescente preocupação, ao longo dos anos ses-
senta do século passado, a sífi lis começava a figurar em diversos relatórios
anuais de inspetores de saúde provinciais como a moléstia que, ao lado da
tuberculose, das alterações intestinais e das febres intermitentes, “mais es-
tragos fazem à população menos abastada” do Império, como dizia então
o inspetor de saúde da Bahia (Idem).2 Começava-se também a revelar nu-
mericamente o peso de sua contribuição no total de internamentos em dife-
rentes hospitais. Em artigo publicado na Gazeta Médica da Bahia em 1871,
diz-se que para “se conhecer a extensão que desgraçadamente vai ganhando
o elemento sifilítico entre nós”, bastava olhar as estatísticas dos hospitais,
pois, no período de 1861 a 1866, mais de um terço dos doentes internados
nas enfermarias de cirurgia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janei-
ro seria de portadores de doenças venéreas (Anônimo, 1871:26).3 Segundo
o mesmo artigo, a partir de tais dados “colige-se evidentemente a expansão
que vai tomando a propagação das moléstias venéreas entre nós, e quanto,
continuando a expandir-se em proporção equivalente por falta de aplicação
de medidas tendentes a neutralizar suas funestas conseqüências, atingirá
em breve grandiosas proporções” (Idem).

O mesmo alarme se fazia ouvir nos meios militares. A partir dos
anos 70, a grande incidência da sífi lis e das doenças venéreas entre os mi-
litares começava também a ser enfatizada. Em parte, isso talvez tenha se
devido ao impacto da Guerra do Paraguai na disseminação do mal nas
tropas ou, pelo menos, na sua maior valorização pelos médicos militares.
Segundo afirmava o médico militar Lobo da Silva em 1929, entre os anos
de 1869 e 1870, o cirurgião-mor das forças brasileiras na Guerra do
Paraguai teria escrito do front para a Gazeta Médica da Bahia: “as úlceras
de caráter sifilítico têm tido considerável desenvolvimento depois do apri-
sionamento em grande escala de mulheres paraguaias, as quais cobertas de
sífilis, vão contaminar o nosso Exército... Na expedição que acampou por
alguns dias nas margens do rio Jejuy (Paraguai), deram-se muitos casos de
febre palustre mais ou menos graves e a blenorragia foi, na seção cirúrgi-
ca, a par dos ferimentos por armas de fogo, a causa mais comum de bai-
xas...” (apud Silva, 1929:47).

Em 1873, João José de Oliveira Junqueira, ministro da Guerra do
Império, destacava as doenças venéreas (que ele agrupava ainda sob a velha
rubrica englobadora de sífi lis) como a afecção mais comum entre os solda-

O fato de a sífilis ser um problema de saúde principalmente para a “população” ou “classe pobre”era
ainda ressaltado pelos inspetores da Paraíba, em 1869, e do Ceará, em 1868 (Anônimo, 1871:26).
Tais enfermarias teriam recebido um total de 18.143 doentes, sendo 16.281 homens e 1.862
mulheres. Desse conjunto, 7.082 teriam doenças venéreas (Anônimo, 1871:26).
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dos, seguida numericamente pelas doenças do “aparelho respiratório e de
digestão” (apud Araújo, 1928a:24). Para o triênio 1872-73, o médico
José de Góes Siqueira Filho calculava que um terço das tropas aquartela-
das na Corte estaria contaminado (Idem). Dez anos depois, em 1883,
através de uma memória apresentada à Academia Imperial de Medicina, o
médico-militar José de Oliveira seria ainda mais contundente: ”Se a tu-
berculose representa no Exército brasileiro a maior cifra mortuária, se os
embaraços gástricos não lhe cedem o passo na questão numérica, as mo-
léstias venéreas e sifilíticas avantajam-se às duas. Pode-se, sem medo de
errar, asseverar que não há um só soldado nosso que não tenha uma
ou mais entradas nos hospitais por acidentes venéreos. A cirurgia
hospitalar do Exército é constituída em tempo de paz pelo sem número de
blenorragias, cancros venéreos e bubões. Os acidentes secundários e
terciários de sífilis, exostoses e reumatismos, contam-se por centenas”
(Idem, 23, grifo meu).

A partir da segunda metade do século XIX, os médicos não denun-
ciavam apenas a grave situação do Rio de Janeiro. Em 1866, o professor
Claudemiro Caldas já escrevia na Gazeta Médica da Bahia que, “no qua-
dro nosológico da clínica cirúrgica da faculdade da Bahia, avulta, pelo
maior número de vítimas, a sífilis” (Caldas, 1866:89). E, em finais do
século, Juliano Moreira ressaltava já haver dito por diversas vezes que “a
sífilis na Bahia é de uma freqüência notável”, acrescentando que, no Bra-
sil, “de dia em dia amplia o terrível mal o seu domínio” (Moreira,
1899:113). O mal estaria também firmemente instalado em São Paulo,
onde, segundo os estranhos cálculos apresentados por Cláudio de Souza
no início do século XX, haveria uma média de trinta mil contaminações
sifilíticas por ano, o que significava dizer que, a cada ano, 10% de seus
habitantes se contaminavam (Souza, 1909:7). Cláudio de Souza chegava
a esta aterradora constatação a partir do número estimado de prostitutas
residentes na cidade e do número de relações sexuais potencialmente
contaminadoras que elas manteriam por ano.

Assim, diante de estatísticas bastante precárias, quase inexistentes,
os médicos da passagem do século ancoravam suas denúncias sobretudo
em sua experiência clínica e nos dados fornecidos pela população hospi-
talizada. É verdade que, ao avaliarem a extensão da doença no Brasil,
alguns deles também se apoiavam no senso comum, para o qual, como
revelava explicitamente Juliano Moreira em 1899, o Brasil parecia ser a
morada ideal da sífi lis. Segundo o ilustre médico baiano, era comum se
dizer “em família” ante qualquer afecção: “isto é gálico”. Tanto o vulgo,
quanto os médicos, tinham a tendência, segundo dizia, a exagerar o “cír-
culo do qualificativo”, “batizando” de sífi lis “a mais banal das dermatoses
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parasitárias, o mais trivial dos acnes, a mais genuína blefarite, a mais
simples das conjuntivites”. Segundo relatava, era “comum” se ouvir dizer:
“pois há brasileiro que não tenha a sua tara sifilítica?”. Para Juliano
Moreira, “descontando o exagero”, bem se via aí “a fórmula indicadora da
disseminação do mal” (Idem).4

Em cena, o especialista

Foi em meio a esse clima de alarme crescente que, no início da
década de 1880, o ensino da dermato-sifilografia nasceu na Corte sob
a égide de dois mestres: João Pizar ro Gabizo e Antônio José Pereira da
Silva Araújo. De perfis bastante diferentes, Gabizo foi o primeiro a
ocupar a cátedra oficial de dermatologia e sifilografia da faculdade da
Corte, onde Silva Araújo criava simultaneamente o que parece ter sido
o primeiro curso livre da especialidade no Brasil, articulando, pionei-
ramente,  a pesquisa cl ínica e laboratorial  ao ensino especializado.
Embora ambos sejam apresentados posteriormente como “precursores”
da especialidade no Brasil, foi sem dúvida nenhuma Silva Araújo quem
melhor encarnou a figura do moderno sifilógrafo, emprestando desde
logo à especialidade o relativo prestígio nacional  e internacional  que
chegou a possuir.

Considerado o “pai” da especialidade no Brasil, ou aquele que “lan-
çou as bases da especialidade quando entre nós não conseguira ainda au-
tonomia”, como diria, anos mais tarde, o sifilógrafo Joaquim Mota (Mota,
1930:296), vale a pena nos determos um momento sobre a trajetória in-
telectual de Silva Araújo. Ao que parece, se este ramo da medicina flores-
ceu, como se verá, tão robustamente no país a partir das duas últimas
décadas do século XIX, foi em grande parte devido à “moderna” orienta-
ção que, desde logo, lhe foi por ele conferida.

Formado pela Faculdade de Medicina da Bahia no início da déca-
da de 1870, interno em clínica-cirúrgica, Silva Araújo fazia parte do
círculo de médicos que, sob a influência de Patterson, Otto Wucherer e
Silva Lima, ficou conhecido como “Escola Tropicalista Bahiana”. Como
é hoje amplamente reconhecido, esta “escola” teve uma importância
crucial para a implantação da medicina especializada e experimental
no Brasil (ver, entre outros,  Santos Filho, 1966:92-97; Stepan,

A idéia de que todo brasileiro era sifi lítico ou de que a sífilis era particularmente difundida no
Brasil será mais longamente explorada adiante neste capítulo, em Uma Sífilis Brasileira?

4
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1976:60). Silva Araújo havia sido redator da revista que o grupo dos
tropicalistas fundara em 1866, a prestigiosa Gazeta Médica da Bahia
(Anônimo, 1925:IV). E, desde a década de 1870, ao ser reprovado no
concurso para a seção cirúrgica da faculdade baiana por “insistir em
perder tempo espiando bichinhos”, como lhe teria dito um dos seus
examinadores,  ele se notabilizara como um dos principais defensores
das idéias pasteurianas no Brasil.5 Não teria sido sem razão que a ele,
em 1895, a Academia Nacional de Medicina incumbiria, reconhecida,
do elogio fúnebre a Pasteur.

Ao que parece, foram os estudos que Silva Araújo desenvolveu ainda
na Bahia sobre uma doença parasitária tropical, popularmente conheci-
da como elefantíase dos árabes, que projetaram seu nome internacional-
mente. Segundo Lycurco dos Santos Filho, a elefantíase caracterizava-
se “pelo exagerado aumento dos vasos linfáticos, com o espessamento da
pele dos membros e de outras partes do corpo, como a bolsa escrotal e os
seios. Endêmica na África, trouxeram-na os negros. Mal conhecida, foi
confundida com a lepra e os seus portadores internados nos lazaretos”
(Santos Filho, 1966:53). Foi Silva Araújo quem estabeleceu que a do-
ença – por ele denominada de filariose – seria causada por um helminto
(Wuchereria bancrofti), cuja forma embrionária havia sido isolada anteri-
ormente por Otto Wucherer (Torres, 1930[1900]; Mello, 1930[1900]).
Além da caracterização da doença e da criação de um novo gênero zooló-
gico para seu agente específico (o gênero Wuchereria, em homenagem a
Otto Wuchere r),  Silva  Araú jo desenvolveu ainda, secundado por
Moncor vo (pai), um tratamento original para a doença através da eletri-
cidade. Os resultados desses estudos teriam sido comunicados direta-
mente às academias de Ciências e de Medicina de Paris e a eficácia do
tratamento, atestada internacionalmente nos anos subseqüentes. Foi jus-
tamente sobre a filaria a memória apresentada por Silva Araújo à Aca-
demia Imperial de Medicina, em 1877, para tornar-se seu membro cor-
respondente. Silva Araújo já pertencia então à Sociedade de Ciências
Médicas de Lisboa, à Sociedade Belga de Microscopia e à Sociedade de
Climatologia Algeriana.

No início da década de 1880, Silva Araújo radicar-se-ia na Corte,
onde poucos anos antes (1875), discorrendo sobre a importância da
microscopia (e, obviamente, da bacteriologia) para a medicina, já havia,
em conferência patrocinada pela Sociedade Amante da Instrução e

Este momento da biografia de Silva Araújo é sempre ressaltado por todos os que, posteriormente,
ocuparam-se de sua trajetória intelectual. Entre outros, ver: Mello, 1930[1900]; Machado,
1930[1900]; Araújo, 1930.

5
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prestigiada pelo próprio imperador, defendido suas idéias pasteurianas.6

Foi no Rio de Janeiro que sua atenção parece ter se voltado mais intensa-
mente para a sífilis e sua profilaxia. Já em 1881, com os doutores Júlio de
Moura, Moncorvo de Figueiredo, Cypriano de Freitas e Moura Brasil,
fundou a revista científica União Médica, dedicada prioritariamente a
pressionar as autoridades para que tomassem medidas sanitárias contra
a progressão da sífi l is no país (Ribeiro, 1931:115). No mesmo ano, as-
sociando-se a outros eminentes médicos do Rio,7 participou ativamente
da fundação da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, cuja finalidade,
segundo a ata de criação, era “o tratamento gratuito dos doentes pobres
em um ambulatório Central e em domicílio, bem como ao ensinamento
das especialidades médicas e cirúrgicas, e, mais ainda, a todos os
trabalhos de investigação relativamente à medicina experimental”
(apud Araújo, 1982:202, grifo meu).

A Policlínica seria inaugurada em julho de 1882, sendo Silva Araú-
jo o encarregado de, na presença do imperador, proferir o discurso solene
(Idem). Segundo Simon Schwartzman, os fundadores da Policlínica ti-
nham por objetivo “modernizar o caráter do ensino oferecido na Faculda-
de”, que, apesar das reformas por que passava, ainda se mostrava resisten-

Nos anos 1930, escrevendo sobre o pai, o também sifilógrafo Oscar da Silva Araújo reproduz um
relato do oftalmologista Hilário de Gouveia que, além de divertido, é bastante significativo do
ponto de vista antropológico. Trata-se de um “incidente” ocorrido nesta conferência, envolvendo
Silva Araújo e Sua Majestade: “D. Pedro II estava presente; terminada a dissertação, Silva Ara-
újo convidou-o a examinar algumas preparações. Timidamente começou a instruir Sua Majestade
no manejo do microscópio que procurava focalizar, quando foi, de um modo um tanto brusco,
interrompido pelo Imperador, que disse não ser para ele nenhuma novidade aquele instrumento
científico, pois na Europa tivera já a oportunuidade de manobrá-lo. Mas o Imperador, se é que de
fato já o maneara, não estava certamente seguro da técnica. Por esse tempo, não se usavam ainda
os espelhos duplos e, a uma manobra infeliz do soberano, virou-se o espelho, desapareceu a ilumi-
nação do campo e tornou-se impossível a observação. Isso não impediu que Pedro II continuasse
a dispensar a ajuda do conferencista e que, entre elogios à obra de Pasteur, dissesse que estava
vendo perfeitamente” (Araújo, 1930:282). Muito além da “vaidade imperial”, esta pequena ane-
dota ilustra exemplarmente o fato de a força de implantação e de difusão de idéias científicas
depender tanto da realidade que supostamente “desvelam”, quanto da autoridade social de onde
promanam.
Nomeadamente: Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo – especialista em moléstias da infân-
cia;  Francisco Borges de Souza Dantas e Júlio Rodrigues de Moura – especialistas em moléstias
tropicais, tendo sido Moura assíduo colaborador da Gazeta Médica da Bahia; Pedro Severiano
de Magalhães – cirurgião, também especialista em doenças tropicais; João Pizarro Gabizo –
especialista em dermatologia e s ifilografia, Domingos de Almeida Martins Costa e João Carlos
Teixeira Brandão – ambos especialistas em moléstias nervosas; Henrique Carlos da Rocha Lima
– especialista em doenças do coração e pulmão; José Cardoso de Moura Brasi l – oftalmologista
formado pela Bahia; Carlos Pires  Ramos e José Rodrigues dos Santos – espec ialistas em obste-
tríc ia e ginecologia; Cypriano Barbosa Bettamio – especialista em laringologia e rinologia; e,
finalmente, Antônio Loureiro Sampaio (Araújo, 1982:202). De todos os treze médicos que
fundaram a Policlínica, apenas Sampaio e Pizar ro Gabizo não seriam incluídos em seu primeiro
corpo clínico (Santos Filho, 1991:485).

6
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te a imprimir em seus cursos “um caráter experimental e prático”
(Schwartzman, 1979:120). Ainda segundo o mesmo autor, teria sido em
seu âmbito “que se iniciaram os primeiros trabalhos científicos ligados à
medicina” no Brasil (Idem). Efetivamente, um dos principais articuladores
da Policlínica foi o especialista em “moléstias de crianças” Carlos Arthur
Moncorvo de Figueiredo (Moncorvo pai), que já vinha  pedindo reformas
no ensino médico desde 1874. Além disso, parece certo, como aponta
Schwartzman, que a Policlínica foi, no Brasil, pioneira na incorporação
das idéias bacteriológicas e das práticas dela derivadas. Segundo diz, na
Policlínica, “a partir de 1883, já se tratavam as doenças infecciosas se-
gundo as recém-divulgadas teorias de Pasteur” (Idem).

Inicialmente, em seus primeiros quadros, não havia professores da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, embora alguns de seus médicos
viriam a sê-lo rapidamente, com a criação, em 1883, de novas cadeiras.8

Foi o caso de Teixeira Brandão (clínica psiquiátrica), Martins Costa (2a

clínica médica de adultos). Alguns deles, como Júlio Rodrigues de Moura
(clínica de patologia intertropical) e Pedro Severiano de Magalhães, são
considerados herdeiros ou continuadores, no Rio de Janeiro, da obra dos
tropicalistas baianos (Santos Filho, 1991:16). Cumpre notar que, além
dos herdeiros, ali estava o próprio Silva Araújo, membro legítimo do gru-
po de parasitologistas do Norte e recém-instalado na Corte.

Na Policlínica, até a sua súbita morte em 1900, Silva Araújo seria
simultaneamente o chefe do Serviço de Doenças de Pele e Sífilis e
diretor do Laboratório de Microscopia.9 Além disso, valendo-se da ins-
tituição dos cursos livres no país, criou paralelamente à cátedra oficial da
Faculdade, um curso de especialização em dermatologia e sifilografia.
Segundo diria o sifilógrafo Joaquim Mota meio século depois, Silva Araú-
jo imprimiu um cunho “verdadeiramente científico” a seu curso de especi-
alização, fazendo acompanhar suas preleções por demonstrações micros-
cópicas, por preparações histológicas e parasitológicas e, principalmente,

Ao que parece, há um certo desentendimento quanto à composição do corpo de médicos que se
reuniu na Policlínica. Schwartzman cita apenas cinco médicos da Policlínica, responsáveis pelos
tais “primeiros” trabalhos científicos brasileiros: Pertence, Caminhoá, Ramiz Galvão, Nuno de
Andrade e Kossuth Vinelli. Ora, os meus próprios dados e os apresentados por Santos Filho
(1991) e Araújo (1982) revelam, entretanto, que nenhum deles, que eram à época todos professo-
res da Faculdade, fizeram parte do grupo inicial da Policlínica. Trabalhos bem mais recentes,
como o de Benchimol, continuam colocando indevidamente na Policlínica os nomes de Ramirez
Galvão e Nuno de Andrade, além de Hilário de Gouvêa (Benchimol, 1990:229).
Em 1900, seu discípulo mais dileto, Werneck Machado, diz que Silva Araújo teria sido o “primei-
ro diretor do laboratório microscópico” (Machado, 1930[1900]:329). Entretanto, ao enumera-
rem o primeiro corpo clínico da Policlínica, historiadores mais recentes dão o farmacêutico José
Pereira Lopes como chefe do laboratório de “análises químicas” (Santos Filho, 1991:485) ou
“clínicas” (Araújo, 1982:203). Haveria dois laboratórios?

8
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Sobre a identidade entre a bouba e a sífi lis, uma interessante polêmica se estabeleceu em 1898
entre os médicos Lopo de Albuquerque Diniz e Chapôt-Prévost (Diniz, 1898). O primeiro de-
fendia a identidade entre as duas moléstias; o segundo as diferenciava. Aparentemente, nos
meios médicos, este tipo de polêmica só terminaria definitivamente depois de 1905, ano em que
Castellani identificou o agente causador da bouba, também conhecida como pian ou yaws. Tra-
tava-se de um outro treponema (treponema pertenue), morfologicamente  idêntico ao espiroqueta
pálido e que, embora cedesse também à ação do mercúrio, não era de transmissão sexual. Se-
gundo Bechelli, a bouba era encontrada sobretudo nas zonas tropicais, nas Américas, África,
sudeste da Ásia e Oceania (Bechelli, 1976:809).
A real importância de Silva Araújo e de outros médicos de sua geração para a implantação da
bacteriologia no Brasil ainda está por ser p lenamente estabelecida. Para isso, esperamos o tra-
balho que, sobre o assunto, vem realizando o historiador Jaime Benchimol. De todo modo, é
significativo que, antes de empreender seu decisivo estágio no Insti tuto Pasteur, entre 1896 e
1899, Oswaldo Cruz tenha trabalhado na Policlínica, l igado justamente ao serviço de Si lva
Araújo. Segundo Benchimol, depois de formado, Cruz teria sido “convidado para organizar, na
Policlínica, o serviço de análise para diagnóstico de sífi lis e moléstias internas” (Benchimol,
1990:15). Com Salles Guerra, Silva Araújo e seus colaboradores mais  imediatos, Werneck
Machado e Alfredo Porto, Oswaldo Cruz formou um grupo para aprender o idioma alemão que
ficaria conhec ido como “grupo dos c inco germanistas” (Idem, 230). Stepan fala do mesmo
grupo (Stepan, 1976:72), sem entretanto se referir a Silva Araújo, de quem trata muito rapi-
damente quando aborda os “tropicalistas” baianos, dando a entender que aquele surto de “medi-
cina experimental” havia terminado ali  mesmo, na Bahia, com a dificuldade de reprodução de
quadros (Idem, 60). Retornando de Paris , Oswaldo Cruz voltaria a cuidar dos exames bacterio-
lógicos da Policlínica, fazendo parte de seu conselho até 1907 (Benchimol, 1990:179). Neste
ano, foi destituído devido a um  conflito que o oporia ao então presidente da instituição, Moura
Brasil, que, ao que parece, queria expurgar as ativ idades de ensino e pesquisa que v inham sendo
ali desenvolvidas (Idem, 230).

por então moderníssimas projeções luminosas, o que fez com que fos-
sem alcunhadas por “invejosos e desafetos” de “teatro João Minhoca”
(Mota, 1930:299).

A Policlínica Geral do Rio de Janeiro transformava-se assim, simul-
taneamente, no posto de observação, experimentação e ensino de Silva
Araújo. Nela, recolheu suas estatísticas sobre a propagação e modo de
incidência da sífilis no Rio de Janeiro, desenvolveu seus estudos sobre can-
cros sifilíticos extragenitais e sobre outras dermatoses tropicais, como a
bouba ou framboesia trópica que, até então, muitos consideravam uma for-
ma tropical, especialmente maligna, da sífi lis, atingindo especialmente os
indivíduos da raça negra.10 Além disso, com seu discípulo Bruno Chaves,
estabeleceu o valor terapêutico para sífi l is de um sal de mercúrio (o
salicilato), que iria ser utilizado no tratamento da doença até os anos 40
(Germeck, 1941). Após a publicação dos resultados em revistas norte-
americanas e francesas, a descoberta iria aumentar ainda mais seu prestí-
gio internacional (Machado, 1908). Além de Bruno Chaves, trabalhavam
na Policlínica com Silva Araújo, jovens médicos que posteriormente teri-
am grande projeção, ou no campo da sifilografia, como Werneck Machado
e Alfredo Porto, ou no campo da patologia tropical, como Oswaldo Cruz.11
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Embora existam informações sobre divergências propriamente te-
óricas entre Silva Araújo e Pizarro Gabizo, que, naquele mesmo mo-
mento, assumia a cátedra de doenças de pele e sífilis da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro (Mota, 1930; Rabelo Filho, 1947), será no
campo da profilaxia pública da sífi l is que, como veremos, o antagonismo
entre o grupo de Silva Araújo e o dos professores da Faculdade se mos-
trará mais intenso. Como se verá adiante (Castigos, Doenças e Troféus,
cap. 3), tais divergências se explicitariam de modo contundente já na
primeira grande discussão sobre a profilaxia pública da sífi l is e das doen-
ças venéreas, que, motivada por Silva Araújo, ocorreria na Academia
Nacional de Medicina em 1890.

Enfim, quando, em 1889, realizou-se, em Paris, o 1o Congresso
Internacional de Dermatologia e Sifilografia, Silva Araújo já conta-
va, aos 36 anos, com projeção internacional suficiente para fazer parte de
seu comitê organizador, como um dos treze delegados estrangeiros (Comptes
rendus, 1890). Embora Silva Araújo não tenha podido estar presente ao
congresso, o Brasil se fez representar por Adolfo Lutz, outro jovem e bri-
lhante médico-cientista que, formado pela Faculdade de Medicina de Ber-
na, já havia se notabilizado pelas pesquisas sobre a lepra que realizara nas
ilhas havaianas, no leprosário de Molukay (Teixeira, 1994:44). Coube ao
futuro diretor do Instituto Bacteriológico de São Paulo, que iria ser cria-
do em 1892, a honrosa tarefa de pronunciar um dos discursos de encerra-
mento do encontro. O congresso estava sob a presidência de honra do já
então mítico Philippe Ricord e se realizou no Hospital de Saint Louis, o
grande centro internacional da sifilografia do momento. Ali reinava sobe-
rano o mestre Alfred Fournier, considerado, então, a maior autoridade
internacional em sífi lis.

Silva Araújo continuaria presente nos comitês organizadores dos
subseqüentes congressos internacionais de sifilografia realizados em Vie-
na (1893) e, novamente, em Paris (1900). Foi ainda presidente da Seção
de Moléstias da Pele e Sífilis do Congresso Médico Pan-Americano, reali-
zado por ocasião da exposição de Chicago, em 1893 (Mello, 1930[1900]).
Quando morreu, aos 46 anos, ocupando nada menos que a presidência da
Academia Nacional de Medicina, Silva Araújo deixou uma centena de
trabalhos científicos publicados, entre os quais destacam-se os três volu-
mes de um inacabado Atlas des maladies de la peau. Reflexos de uma car-
reira que lhe valeu inúmeras honrarias e um sólido prestígio acadêmico
dentro e fora do país. Além das sociedades já citadas, Silva Araújo termi-
nou sua carreira como membro correspondente do Círculo Médico Argen-
tino, do Instituto de Coimbra, da Sociedade de Dermatologia de Viena,
da Academia Real de Ciências de Lisboa e, finalmente, do mais prestigiado
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círculo sifilográfico de então, a Sociedade de Dermatologia e Sifilografia
de Paris (Mello, 1930[1900]). Além disso, obteve o título de membro
honorário da Faculdade de Medicina e Farmácia do Chile.

A meu ver, a trajetória intelectual de Silva Araújo oferece elementos
importantes para se compreender o que, desde o início, tornava o campo da
dermato-sifilografia tão florescente no país e prestigiado no exterior: sua
estreita articulação com a parasitologia tropical e, posteriormente, com a
bacteriologia. Como diria Oscar da Silva Araújo, em 1925, refletindo so-
bre a trajetória do pai: “Foi, pois, o laboratório que o trouxe para a especi-
alidade”. Fato que, como diz, se reproduziria posteriormente na trajetória
de outros eminentes dermato-sifilógrafos patrícios, como o fluminense
Eduardo Rabelo e o paulista Adolfo Lindemberg (Anônimo, 1925:IV).

Muito provavelmente, o fato de ser um campo emergente no Brasil,
ou em processo de profunda renovação, fez com que a dermato-sifilografia
se tornasse desde logo mais permeável às novas teorias etiológicas e uma
especialidade mais aberta para a afirmação de novos talentos. Em 1930,
referindo-se também à trajetória de Silva Araújo, o sifilógrafo Joaquim Mota
parece sugerir explicitamente tal interpretação, dizendo que, depois de ter
tentado ingressar na área da cirurgia e de ter sido impedido por suas idéias
bacteriológicas, Silva Araújo se voltou para os novos campos da parasitologia
e da dermatologia. Segundo diz: “O laboratório empolgou-o completamen-
te, afastando-o de seu primitivo campo de ação – a Cirurgia. A hostilidade
do meio foi talvez a força que o impeliu nessa direção: a Parasitologia ensai-
ava os seus primeiros passos e ele compreendeu bem cedo que sua capacida-
de de trabalho, a firmeza de sua vontade, melhor seriam aplicadas na obra
de desbravação do vasto campo que então apenas se começava a desvendar”.
Depois, complementa, “o estudo da Parasitologia [...] levou-o insensivel-
mente para o campo da Dermatologia” (Mota, 1930:297).

De todo modo, como ainda se verá mais detalhadamente, foi sobre-
tudo Silva Araújo que, ao longo das décadas de 1880 e 1890, em contato
direto com a intensa movimentação dos centros europeus em torno do
perigo venéreo, passou a denunciar sistematicamente a progressão do mal
na população brasileira, chamando a atenção dos próprios médicos, dos
governantes e da população em geral para o problema.

Nasce uma especialidade

A carreira brilhante de Silva Araújo era já um excelente ponto de
partida para toda uma geração de sifilógrafos que atuou nas primeiras
décadas do século XX, dentre os quais se destacavam Aureliano Werneck
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Machado, Fernando Terra, Eduardo Rabelo e Oscar da Silva Araújo. Com
sua morte, o médico fluminense Werneck Machado, já então membro ti-
tular da Academia Nacional de Medicina, ocupou seu posto na Policlíni-
ca. Só o deixaria meses antes de morrer, em 1929 (Anônimo, 1929).
Diferentemente de Silva Araújo, o perfil de Werneck Machado parece ter
sido antes o de um professor e de um competente clínico, do que o de um
cientista ou pesquisador. No elogio fúnebre que os Anais Brasileiros de
Dermatologia e Sifilografia publicam em 1929, ressalta-se sobretudo a obra
“Cl ínica  Dermato -Sif i l og rá f ica” ,  de cunho d idát ico (Anônimo,
1929:VIII). Além disso, Werneck Machado foi o primeiro historiador da
luta antivenérea no Brasil, deixando-nos pelo menos um trabalho impor-
tante sobre o assunto, com farto acervo documental (Machado, 1915).
Como veremos, sua atuação  foi principalmente no sentido de continuar a
agitação social em torno do perigo venéreo, iniciada por seu mestre. No
necrológio de 1929, ressaltava-se sobretudo o fato de ter sido ele o res-
ponsável pela criação no Brasil, “graças a uma propaganda pertinaz pela
imprensa e pela tribuna das sociedades médicas”, de uma “consciência
sanitária” em relação às doenças venéreas (Anônimo, 1929).12 Ainda se-
gundo o mesmo necrológio, tal trabalho de agitação teria sido fundamen-
tal para a sensibilização das autoridades da República que, como veremos,
acabariam colocando em prática uma política nacional de combate a tais
males, a partir dos anos 20.

A importância da introdução do ensino especializado para o desen-
volvimento da dermato-sifilografia no Brasil já era ressaltada em 1908
por Werneck Machado. Embora não fosse professor da Faculdade, foi ele
quem fez o balanço da especialidade para a publicação comemorativa ao
centenário do ensino médico no Brasil, organizada por Alfredo do Nasci-
mento e Silva.13 Segundo diz, até 1882 “a bibliografia ressente-se da escas-

Werneck Machado tornou-se membro correspondente das sociedades francesa e argentina de
dermatologia e sifilografia. Mas, diferentemente de Silva Araújo, o seu prestígio internacional
parece ter advindo principalmente do reconhecimento de sua atuação como propagandista em prol
da adoção de medidas para a profilaxia pública da sífilis e das doenças venéreas entre nós. Nesse
sentido, além de ter sido membro correspondente da Sociedade Francesa de Profilaxia Sanitária e
Moral e de ter sido indicado como vogal para o Brasil na Liga Latino-Americana Contra a Avaria,
fundada em Montevidéu, em 1907, Werneck Machado receberia, em 1911, a medalha de prata na
Exposição Internacional de Higiene Social de Roma, por seus trabalhos de propaganda popular
contra a sífilis (Anônimo, 1929).
É interessante que, em seu balanço, Werneck Machado tenha agrupado a dermatologia, a sifilografia
e a venereologia, incluindo nesta última os trabalhos sobre a blenorragia, que, ao menos no Bra-
sil, sempre foi objeto da urologia. Ao que parece, em países como os Estados Unidos, a sífilis e as
demais doenças venéreas, logo se constituiriam em um campo à parte, designado por venereologia.
No Brasil, tenho nota da existência de cursos de venereologia apenas na década de 1930 e, pelo
menos até a década seguinte, são basicamente os dermatologistas que estudavam a sífilis.
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sez dos elementos e da pouca resistência do terreno propício ao respectivo
desenvolvimento” (Machado, 1908:449). Depois disso, os trabalhos teri-
am se multiplicado e, em 1908, quando escreveu sua contribuição, Werneck
Machado falava de um “campo de estudos em progresso rápido, partici-
pando do vigoroso impulso observado nos centros europeus” (Idem). Se-
gundo dizia, “...patenteia este fato, o aparecimento de novas contribui-
ções cada vez mais importantes e reveladoras da mais evidente firmeza em
busca de sua plena independência e expansão” (Idem, 450).

Para ele, embora a maior parte de tais contribuições refletissem ain-
da conhecimentos divulgados pela literatura estrangeira, era “...de justiça
entretanto consignar os dados fornecidos já pela observação colhida em
nosso meio, onde, além dos estudos sobre a sífilis e as moléstias venéreas,
torna-se sensível um crescente interesse pelas investigações não só refe-
rentes às moléstias da pele comuns a todos os países como principalmente
as conhecidas sob a denominação de intertropicais, e de sua respectiva
terapêutica, registrando a bibliografia, não pequeno número de contribui-
ções dignas de nota” (Idem, 454).

Nas palavras de Machado, vê-se claramente espelhado o ideal que,
intensamente perseguido pela sifilografia, parece ter caracterizado a me-
dicina brasileira como um todo entre o final do século XIX e as primeiras
décadas do século XX: o de se constituir em ciência genuinamente nacio-
nal  (Schwarcz, 1993).  Efetivamente,  se os sifi lográfos brasile iros
gravitavam em torno de teorias e idéias produzidas na Europa, não deixa-
ram de apresentar dados, descobertas e interpretações bastante originais,
participando ativamente das emergentes reuniões internacionais, quer fos-
sem dedicadas a discussões propriamente técnico-científicas, quer às me-
lhores “armas” a serem utilizadas na luta antivenérea.

Efetivamente, a partir da primeira década do século XX, os focos de
produção científica voltados para problemas referentes à dermatologia
começavam a se diversificar no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e
em São Paulo. Para isso, foi fundamental o surgimento e consolidação de
centros de pesquisa bacteriológica e parasitológica como Manguinhos, no
Rio, e os institutos Pasteur e Bacteriológico, em São Paulo. Neles, emi-
nentes cientistas como Adolfo Lutz, Gaspar Vianna, Antônio Carini,
Adolfo Lindemberg e Ulisses Paranhos passaram a desenvolver pesquisas
originais sobre algumas doenças estudadas pela dermatologia, como a le-
pra, a leishmaniose e a blastomicose sul-americana. Para que se tenha uma
ligeira idéia da importância de suas contribuições, basta lembrar que a
blastomicose sul-americana ou moléstia de Lutz foi descrita pela primeira
vez por Lutz, em 1908 (Zamith, 1976:701). Em 1911, o pesquisador de
Manguinhos, Gaspar Vianna, diferenciava a leishmaniose tegumentar
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americana da oriental, “identificando” um microorganismo específico, a
leishmania brasil ienses, como causa da primeira. No ano seguinte, estabe-
lecia o valor do tártaro emético no tratamento da doença, “abrindo cami-
nho, como diz Benchimol, para seu uso no granuloma venéreo e na
esquistossomose” (Benchimol, 1990:44). O trabalho de Gaspar Vianna
apoiava-se em pesquisas anteriormente desenvolvidas em São Paulo por
Ulisses Paranhos e Antônio Carini, ambos do Instituto Pasteur, e por
Adolfo Lindemberg, do Instituto Bacteriológico. Em 1908/1909, obser-
vando inúmeros casos de doentes acometidos pela então chamada úlcera
de Bauru que afluíam à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, eles já
haviam isolado seu agente causador, identificando-o, entretanto, com a
leishmania trópica que, já se sabia, causava em outras partes do globo a
doença conhecida como botão do oriente (Teixeira, 1994:124-126). Tal
conjunto de trabalhos não só confirmava a existência da leishmaniose no
Brasil, como estabelecia sua especificidade e modo de tratamento.

Tendo como campo didático e experimental a Santa Casa de Miseri-
córdia, onde funcionavam dois consultórios, uma enfermaria para homens
e, a partir de 1910, outra para mulheres (Machado, 1915), a Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro parece seguir, até a primeira década do
século XX, um tanto distanciadamente os “progressos” que, ao menos
quanto à pesquisa médica, realizavam-se fora dela. Pizarro Gabizo, pri-
meiro catedrático de sifilografia, morreu em 1904, quatro anos após Sil-
va Araújo. Depois de vinte e dois anos como professor da especialidade,
não parece ter deixado qualquer trabalho de maior vulto sobre o assunto.
Talvez isso se explique pelo fato de a cátedra oficial da Faculdade ter sido
ocupada, até pelo menos a década de 1920, por especialistas mais volta-
dos para a lepra do que para a sífi lis ou outras dermatoses. Ao menos, é o
que faz pensar o fato de tanto Pizarro Gabizo, quanto o seu sucessor
Fernando Terra terem mantido, além da cátedra, a direção do importante
Hospital de Lázaros de São Cristóvão. De todo modo, era fora dos qua-
dros da faculdade que, além de Silva Araújo, Juliano Moreira,14 Werneck
Machado, Adolpho Lutz, Gaspar Vianna etc. vinham desenvolvendo até
ali suas atividades. Porém, progressivamente, a faculdade vai se aproxi-
mando dos experimentalistas e, para isso, parece terem contribuído de
forma decisiva Fernando Terra e Eduardo Rabelo. Em 1906, ambos são
aprovados em primeiro lugar no concurso para a cátedra de dermatologia
e sifilografia da Faculdade do Rio. Fernando Terra foi nomeado, mas in-
cumbiu Eduardo Rabelo da organização do Laboratório de Clínica

Quando, em 1904, funda-se a Policlínica de Botafogo, ainda em sua “fase dermatológica”, Juliano
Moreira ocupava a chefia do Serviço de Moléstias de Pele, enquanto Oswaldo Cruz se ocupava do
laboratório. Três ou quatro anos depois, Moreira seria substituído por Eduardo Rabelo.

14
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Dermatológica da Faculdade (Marques, 1941). Eduardo Rabelo já estava
então na chefia do Serviço de Doenças de Pele e Sífilis da Policlínica
Geral de Botafogo e havia desenvolvido sua tese de doutoramento,
intitul ada  Hematologia na ancilos tomose ,  nos laborátor ios de
Manguinhos. Anos mais tarde (1934), em discurso em homenagem a
Fernando Terra, Rabelo diria ter sido Terra quem, à frente da cadeira de
dermatologia e sifilografia da faculdade, atualizou o estudo da especiali-
dade no Brasil, aproximando-o das “modernas aquisições no domínio da
pesquisa clínica e experimental” (Anais Bras. de Dermat. e Sifilog., ano
IX, no 1, 1934, p.22). À mesma época, outros nomes importantes iriam
ser agregados à clínica dermatológica da Faculdade e ao serviço de sífi lis
da Santa Casa de Misericórdia. Entre eles, o filho de Silva Araújo, Oscar
da Silva Araújo, que se encaminhou para a mesma especialidade do pai.
Tornar-se-ia, anos mais tarde, um dos mais importantes especialistas bra-
sileiros em dermatoses tropicais, dedicando-se especialmente ao estudo da
bouba. Além disso, produziu trabalhos importantes sobre a história
epidemiológica da sífi lis no Brasil (Araújo, 1928), cujo valor seria ampla-
mente reconhecido por Gilberto Freyre, em Casa grande e senzala.

Assim, por volta de 1912, já havia no Rio de Janeiro as condições
para o surgimento da Sociedade Brasileira de Dermatologia e
Sifilografia, que, significativamente, passou a articular o grupo ligado à
Faculdade, que contava com Fernando Terra, Eduardo Rabelo e Oscar da
Silva Araújo; o grupo ligado a Manguinhos, com Lutz, Vianna, Area Leão,
Heráclides César de Souza Araújo, entre outros; e, finalmente, o grupo
ligado à Policlínica, com Werneck Machado e seus auxiliares. Além disso,
agregava, como membros correspondentes, médicos que trabalhavam em
outros estados, entre os quais Antônio Carini e Adolfo Lindemberg que,
como vimos, pertenciam a institutos de pesquisa paulistas. Até 1925,
Fernando Terra se manteria na presidência da entidade, com Werneck Ma-
chado ocupando a vice-presidência. Eduardo Rabelo e Oscar da Silva Araú-
jo eram os secretários. Progressivamente, em torno desse núcleo central
iriam agregar-se inúmeros outros médicos cariocas e de todo o Brasil.15

Em 1918, em plena guerra européia, reunia-se no Rio de Janeiro o
1o Congresso Sul-Americano de Dermatologia e Sifilografia, “ates-
tado vivo”, como diria Fernando Terra em seu discurso de abertura, “de
nossa emancipação intelectual”. Falando sobre o Brasil, Fernando Terra

Entre os mais importantes: Juliano Moreira, Moncorvo Filho, Teófilo de Almeida, A. F. da Costa
Jr., Joaquim Mota, Gilberto e Henrique de Moura Costa, Renato Khel, Antônio Austregésilo,
Armínio Fraga, João Ramos Silva, Olympio da Fonseca Filho, Parreiras Horta, Artur Moses,
Antonio Aleixo, Francisco Clementino, Jorge Lobo, A. Leitão, U. Nonohay, Carlos Chagas, Artur
Neiva, Fernandes Figueira etc.
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apontava “...a obra ingente de celebradas descobertas, que se aquilatam
pelos conhecimentos seguros que nos orgulhamos de ter hoje sobre uma
lista numerosa de doenças. . .” (Ter ra,  1921:4).  Ter ra destacava a
leishmaniose, a blastomicose, a úlcera fadegênica tropical, a bouba ou pian, a
larva migrans, o granuloma ulceroso. Além disso, ressaltava a importância
do trabalho dos brasileiros na melhor delimitação do próprio conceito de
sífi l is, pois,  conforme dizia, muitas dessas doenças “despejavam no
vasadouro comum da sífilis e da tuberculose” (Idem).

Sem falsa modéstia, dizia ser “admirável o progresso rápido que lo-
grou alcançar nos derradeiros tempos a nossa patologia cutânea”, tanto
no que dizia respeito ao esclarecimento da etiologia de várias doenças,
quanto à sua terapêutica (Idem). Afirmava também que o desenvolvimen-
to da especialidade já não se restringia mais, como em fins do século XIX,
ao Rio de Janeiro e Bahia, pois outros centros regionais de ensino e de
pesquisa vinham se implantando, com o surgimento de faculdades de me-
dicina em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Nas décadas seguintes, com a multiplicação dos ser viços e das cáte-
dras, a  comunidade dos dermato-sifilógrafos brasileiros se expandiria e se
consolidaria.  Nesse sentido, a década de 1920 foi particularmente
auspiciosa, pois, em seu início, um dos mais promissores representantes
dessa comunidade elaboraria e executaria o primeiro programa nacional
de combate à sífi lis. Trata-se de Eduardo Rabelo, cujo enorme prestígio
acadêmico, nacional e internacional, faz com que possa ser considerado  o
legítimo herdeiro do velho Silva Araújo. Porém, diferentemente deste úl-
timo, Rabelo conseguiria concentrar em suas mãos poderes institucionais
muito maiores. Trabalhando como auxiliar técnico do Laboratório de Bac-
teriologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro desde 1906-7 (Seidl,
1914), Rabelo se tornaria, em 1915, professor substituto da cátedra ocu-
pada por Fernando Terra. Desde 1912, era secretário da Sociedade Brasi-
leira de Dermatologia e Sifilografia e, em 1914, foi enviado pelo então
diretor da Diretoria Nacional de Saúde Pública, Carlos Seidl, à Europa,
para estudar as medidas lá adotadas para a profilaxia da sífi lis. No início
dos anos vinte, Rabelo seria nomeado para a direção geral da então criada
Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas, sendo in-
cumbido por Carlos Chagas de organizar e executar a campanha contra as
doenças venéreas e a lepra no país. Três anos após o início da campanha,
em 1925, com a aposentadoria de Fernando Terra, Rabelo assumiria a
titularidade da cátedra de doenças de pele e sífilis da Faculdade de Medici-
na do Rio de Janeiro (da qual viria a ser, anos mais tarde, diretor) e a
presidência da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sifilografia (Mar-
ques, 1941). Seria detentor, portanto, de uma posição institucional re-
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almente extraordinária. Durante um certo período, ocupou simultanea-
mente a cátedra de sifilografia mais importante do país (e, conseqüente-
mente, a chefia das enfermarias da prestigiosa Santa Casa de Misericór-
dia), a direção nacional da luta contra sífi lis e, finalmente, através da
Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sifilografia, a liderança da comu-
nidade de especialistas brasileiros. Em certa medida, o prestígio de Rabelo
se ancorava também em sua produção acadêmica. Em elogio fúnebre es-
crito em 1941, o herdeiro de sua cadeira na Academia Nacional de Medi-
cina diz que, embora fosse mais um homem de ação e tivesse publicado
muito pouco, Rabelo teria deixado  importantes contribuições científicas,
entre as quais destacava: “...a teoria unitária da leishmaniose tegumentar,
o conceito de framboesia trópica que, secundado por Austregésilo e [Os-
car da] Silva Araújo, mostrou não ser o de doença trifásica, como a sífilis,
mas sim o da ocorrência de lesões de tipos diversos não distribuídas em
ordem regular; os estudos sobre lepra tuberculóide, de que lhe coube in-
discutível prioridade no acentuar a importância, mostrando mesmo cons-
tituir uma terceira forma do mal” (Marques, 1941:288).

Até 1940, ano de sua morte, Eduardo Rabelo seria secundado na
Faculdade, na Sociedade e na Inspetoria, por Oscar da Silva Araújo. Em
1926, Silva Araújo o substituía na chefia da Inspetoria de Profilaxia da
Lepra e das Doenças Venéreas e, depois de 1940, na presidência da Soci-
edade Brasileira de Dermatologia e Sifilografia, onde permaneceria por
dois anos, até a sua própria morte, em 1942.

A partir dos anos 20, sob a liderança de Rabelo e Silva Araújo,
inaugurou-se o que parece ter sido a idade de ouro da sifilografia brasi-
leira e, simultaneamente, como veremos, da luta antivenérea  no país.
Antes de mais nada, a figura do especialista era oficialmente consagrada
no Regulamento Sanitário que, em 1920, reorganizava radicalmente a
saúde pública brasileira, criando a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e
das Doenças Venéreas.16 Segundo o Regulamento, os médicos recruta-
dos, em todo o território nacional, para os futuros ser viços antivenéreos
dever iam s e r  e scolh idos entre  os  que  t ive ssem “conhec imentos
especializados em relação à lepra e às doenças venéreas” (Diário Oficial,

Em seu relatório ao ministro da Educação e Saúde referente ao ano de 1944, J. B. Barreto (diretor
do Departamento Nacional de Saúde), esclarece que o Regulamento Sanitário de 1920 foi aprovado
pelo decreto 14.189, de 26/03/1920, sendo ministro da Justiça e Negócios Interiores Alfredo Pin-
to. Tal decreto transformava a antiga Diretoria Geral de Saúde Pública em Departamento Nacional
de Saúde Pública. Ainda segundo Barreto, o decreto 14.189 teria sido substituído mais tarde pelo
decreto no 14.354, de 15/09/1920, modificado pelo de no 15.003 de 15/09/1921, e ainda alterado
pelo de no 16.300, de 31/12/1923 (Barreto, 1945). O texto integral do Regulamento a que tive
acesso foi o que acompanha o decreto no 14.354, de 15 de setembro de 1920.

16
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16/09/1920:15547). Ora, os únicos médicos que estudavam conjun-
tamente a lepra e, além do cancro mole, a mais importante das doenças
venéreas, a sífil is, eram os dermato-sifilógrafos. A blenorragia era a única
das doenças venéreas então conhecidas que lhes escapava, sendo estudada
pelos urologistas que, à época, apenas começavam a implantar sua espe-
cialidade entre nós. A Sociedade Brasileira de Urologia seria fundada
em 1926 e que as primeiras cátedras da especialidade apenas seriam cri-
adas no país em 1929 e 1930, na Faculdade Fluminense de Medicina e
na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, respectivamente (Goyanna,
1986:460). O primeiro congresso brasileiro de urologia só se realizaria,
na capital federal, em 1935.

A relevância da sifilografia na formação do clínico generalista era
também reconhecida em artigo especial do Regulamento, que estabelecia
ser dever do novo Departamento Nacional de Saúde Pública “esforçar-se
com empenho junto das Faculdades de Medicina do país para que seja
obrigatório aos alunos o exame de Venereologia, e estágio em um serviço
clínico especializado, e bem assim lhes seja ministrada a maior soma pos-
sível de conhecimentos práticos quanto ao diagnóstico, tratamento e pre-
venção das doenças venéreas (Idem, 15570).17

Porém, inexistindo uma venereologia, enquanto cátedra e especia-
lidade autônoma – a primeira de que tenho notícia apenas seria criada
em meados dos anos 30, na Faculdade de Ciências Médicas do Rio (Ma-
chado Filho, 1941:34) –, é a dermato-sifilografia que se tornaria obri-
gatória. Já em 1922, com o voto de louvor da Sociedade Brasileira de
Dermatolog ia e  Si f il og ra f ia ,  a  f reqüência  e o  exame de  cl ín ica
dermatológica e sifilográfica tornavam-se obrigatórios na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro. Como diziam os sifilógrafos, até então o
aluno podia atravessar os seis anos do curso de medicina sem fazer um
estudo sistematizado e integral da sífi l is, apesar de que “aqui e ali, con-
tinuamente, quase à beira de cada leito, via o estudante indicar o profes-
sor de clínica os efeitos da lues” (Anais Bras. de Dermat. e Sifilog. , ano
I, no 3, junho, 1925, p.41). Aos olhos dos sifilógrafos, a obrigatoriedade
se justificava pelo fato de que a “cadeira de clínica dermatológica e
sifilográfica, mais que qualquer outra clínica especializada, compreende
o estudo de doenças que não só possuem um interesse geral para o médi-
co prático, que não as pode desconhecer, como ainda envolve problemas
sanitários de alta relevância social” (Idem).

A luta dos médicos pela obrigatoriedade do exame em dermato-sifilografia nas faculdades de me-
dicina data de finais do século XIX e já era aconselhada explicitamente pela Academia Nacional
de medicina em 1890 (Almeida, 1902:338).
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O Regulamento Sanitário outorgava também especiais poderes aos
especialistas na luta contra seus “concorrentes desleais”: curandeiros,
charlatães etc., estabelecendo que a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e
das Doenças Venéreas deveria ser consultada obrigatoriamente pela Ins-
petoria de Fiscalização do Exercício da Medicina e Farmácia “para con-
cessão de licença de fabrico ou venda de preparado, oficinal ou especia-
lidade farmacêutica antivenérea” (Diário Oficial, 16/09/1920:15570).
Através de campanha educativa, a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e
das Doenças Venéreas deveria ainda “prevenir ao público por todos os
meios possíveis, dos graves inconvenientes que traz à saúde pública o
charlatanismo médico ou farmacêutico em relação às doenças venéreas e
seu tratamento por pessoa que não  seja devidamente habilitada” (Idem).

Em 1925, em meio a maior campanha contra a sífi l is que o Brasil
veria até meados da década de 1940, surgia o primeiro número dos Anais
Brasileiros de Dermatologia e Sifi lografia , “órgão oficial” da Sociedade
Brasileira de Dermatologia e Sifilografia. Os primeiros números foram
publicados por Eduardo Rabelo, Oscar da Silva Araújo e Gilberto de
Moura Costa. Na direção científica, além de Werneck Machado, esta-
vam, entre   outros, Adolfo Lutz, Adolfo Lindemberg e Fernando Terra.
Desde o início, a publicação contava ainda com inúmeros colaboradores
de vários estados brasileiros, principalmente do Rio de Janeiro (com 42
colaboradores), São Paulo (com 7) e Salvador (com 4). No editorial do
primeiro número, entre as razões para a criação do periódico, arrolava-
se a importância ou o “notável desenvolvimento” desse ramo da medici-
na no Brasil: “Oswaldo Cruz ao criar a escola de Manguinhos e a Medi-
cina experimental no Brasil fez com que se estudassem certas dermatoses
parasitárias que com mais freqüência se obser vam nos climas quentes e
sobre as quais os trabalhos brasileiros avultam hoje, não só pelo núme-
ro, mas também pelo valor” (Anais Bras. de Dermat. e Sifilog. , ano I, no

1, 1925, 1a p.).
Além disso, fazendo referência à campanha que vinha sendo de-

senvolvida pela Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venére-
as, continuava o editorial “...a extensão que por todo o Brasil ganharam
os ser viços de combate às doenças venéreas despertou geral interesse pelo
estudo da venereologia e particularmente da sífilis, que, hoje, graças ao
grande número de centros de tratamento vai sendo bem observada  pelos
médicos brasileiros” (Idem).

Entre esses novos ser viços, merece destaque a criação durante os
anos de 1920, na capital federal, da Fundação Gafrée-Guinle. Vasta
organização antivenérea que, além do tratamento de doentes, dedicava-
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se também à pesquisa sifilográfica.18 A pesquisa especializada passava
também a ser desenvolvida no âmbito da própria Inspetoria que, segun-
do relatava em 1927 o inspetor geral, Oscar da Silva Araújo, teria se
transformado em “centro de estudos”, apresentando, durante a década de
20, trabalhos em congressos nacionais e internacionais.19 Segundo a mesma
fonte, seus técnicos, muitos dos quais pertencentes à Sociedade Brasileira
de Dermatologia e Sifilografia, desenvolviam pesquisas no laboratório da
Inspetoria e, alguns deles, aprofundavam seus estudos “no estrangeiro”.
Além disso, Oscar da Silva Araújo dizia que: “Dos serviços da Inspetoria
nos estados e na capital, especialmente dos que estão diretamente afetos à
Fundação Gafrée-Guinle, tem saído várias teses, algumas premiadas pela
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e versando todas assuntos
atinentes aos problemas de que cuida a Inspetoria” (Araújo, 1927:55).

Assim, a partir dos anos 20, a rede dos sifilógrafos estendeu-se por
todo o país. No início dos anos 40, a Sociedade Brasileira de Dermatologia
e Sifilografia já conta com 112 associados, sendo 59 radicados no Rio de
Janeiro e o restante em outros estados brasileiros e em outros países da
América.  Durante esse período, manteve-se em comunicação estreita com
diferentes centros estrangeiros; recebeu a visita de importantes nomes da
dermatologia internacional, notadamente da América Latina e dos Esta-

Segundo Thompson Mota, diretor da Fundação Gaffrée-Guinle por volta de 1940, a instituição
teria sido criada por Guilherme Guinle, através de escritura pública de 20/08/1923. Seu nome
teria sido uma homenagem a Eduardo Palassin Guinle e Cândido Gaffrée, construtores do porto
de Santos. A família Guinle teria investido dezesseis mil contos na construção do hospital e de
dez ambulatórios erigidos no centro e periferia do Rio de Janeiro. Gilberto de Moura Costa teria
sido seu primeiro diretor (Motta, 1941). De acordo com relatório do diretor-geral do Departa-
mento Nacional de Saúde Pública, encaminhado ao ministro da Justiça e Negócios Interiores em
1923, “para perpetuar a memória daqueles ilustres brasileiros – Cândido Gaffrée e Eduardo Guinle
– resolveram os irmãos Guinle organizar, de acordo com o Governo, uma fundação especialmente
destinada a auxiliar no combate à sífilis e às doenças venéreas, para o que, além de dispensários
localizados em pontos diversos da cidade, será construído um hospital moderno, destinado ao
tratamento de enfermos daquelas doenças” (Relatórios do Ministro da Justiça e Negócios Interiores ,
1923, p.201). Em 1927, fazendo um histórico da cooperação entre a Fundação Gaffrée-Guinle e
a Inspetoria, o então inspetor geral, Oscar da Silva Araújo, dizia que tal fundação teria sido
“criada com o fim especial de auxiliar o Governo na campanha antivenérea, tomando a si a cons-
trução dos dispensários que se fizessem necessários e de um grande hospital” (Araújo, 1927).
Além dos fundos fornecidos pela família Guinle, a fundação recebia subvenção votada pelo Con-
gresso para a manutenção dos seus serviços. Para maiores informações sobre a Fundação, ver
adiante  Injeções, Pomadas e Conselhos, cap. 4.
A Inspetoria teria apresentado trabalhos aos 2o e 3o Congressos Sul-Americanos de Dermatologia
e Sifilografia, realizados respectivamente em Montevidéu/1921 e Buenos Aires/1926; à 1 a Con-
ferência Americana da Lepra e ao 1o Congresso Nacional de Práticos, ambos realizados no Rio de
Janeiro em 1922; à 3a Conferência Internacional da Lepra e ao 3o Congresso dos Médicos de
Língua Francesa, ambos realizados em Estrasburgo, em 1923; aos 1o, 2o e 3o congressos brasilei-
ros de higiene, reunidos respectivamente no Rio de Janeiro/1924, Belo Horizonte/1925 e São
Paulo/1926; às diversas conferências pan-americanas de higiene e ao 3 o Congresso de Profilaxia e
Higiene Social, realizado em Paris, em 1923 (Araújo, 1927:55).

19
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dos Unidos;20 e seus membros (principalmente Eduardo Rabelo e Oscar
da Silva Araújo) foram ouvidos nos principais foros internacionais. Um
bom exemplo da ampla representação brasileira nos encontros internacio-
nais da especialidade nos anos 20/30 pode ser o 8o Congresso Internacio-
nal de Dermatologia e Sifilografia, realizado em 1930, em Copenhague.
Além de haver 40 médicos brasileiros presentes, Eduardo Rabelo era um
dos vice-presidentes do Congresso (Comptes rendus, 1931).

Os Anais eram a voz oficial dos sifilógrafos brasileiros. Até meados
da década de 1930, iriam apoiar firmemente a política sanitária desenvol-
vida por Eduardo Rabelo e Silva Araújo, à frente da Inspetoria de Profilaxia
da Lepra e Doenças Venéreas. E, a partir da extinção da Inspetoria, em
1934, passariam progressivamente a assumir, através de seus editoriais,
uma postura mais polêmica, chegando mesmo a criticar severamente a
inação do longo governo Vargas quanto às doenças venéreas. É interessan-
te notar que, no mesmo momento em que se extinguia a Inspetoria, ou
seja, em meados da década de 1930, os Anais também passavam a dar
mostras de um certo enfraquecimento. A publicação bimestral passa a ser
praticamente semestral, sendo comum (como ocorre nos anos de 1936 e
1937) que os seis números previstos surjam agrupados em um único volu-
me. Ao assumir em 1933 a direção científica e administrativa da publica-
ção, o sifilógrafo A. F. da Costa Jr. reconhecia que “os Anais têm se res-
sentido da irregularidade da sua publicação, que afugenta os colaborado-
res e desinteressa os leitores” (Anais Bras. de Dermat. e Sifilog., ano VII,
no 1, 2, 3, 1933). Além disso, durante os anos 30, é notável o decréscimo
do número de artigos que, neles, tratavam especialmente da sífilis.

No campo mais amplo da medicina, os anos 30 se caracterizariam
pelo surgimento de novos discursos especializados sobre a sífi lis, deslo-
cando-a em relação à dermatologia. Tal deslocamento coincidiu historica-
mente com a extinção da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças
Venéreas e, como veremos, de toda uma proposta de intervenção social,
até ali gestada basicamente no seio da comunidade dos dermato-sifilógrafos.
Como índice dessa diversificação, temos o surgimento de outras publica-
ções diretamente voltadas para a sífi lis, mas tendentes a incluí-la com as
outras doenças venéreas, no âmbito de uma venereologia, ou, com os de-
mais problemas sexuais, nos quadros de uma sexologia. Entre tais publica-
ções destacam-se o Jornal de Sífilis e Urologia, o Jornal de Andrologia e o
Boletim de Educação Sexual.

20 Entre eles, M. Aberastury e Pedro Balina – Argentina, Brito Foresti – Uruguai, José Inácio Uribe
– Colômbia, Hermann Roeschman – Alemanha, Deaseaux – França, Joseph Ellers, Charles C.
Dennie, Morris Moore, H. W. Hade, W. L. Cooke, Louis Schwartz, E. E. Meyers, Jerome P.
Webster – E.U.A.
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Aparentemente, a assimilação da sífilis à urologia buscava contri-
buir para a aproximação do seu estudo ao da outra mais importante doen-
ça venérea, a blenorragia. O Jornal de Sífilis e Urologia apareceu em 1930
com o nome de Jornal de Sífilis, Doenças de Pele e do Aparelho Genito-
Urinário. Inicialmente, sob a direção do polêmico médico Reginaldo
Fernandes, reunia em seu conselho editorial os mais eminentes dermato-
sifilógrafos e urologistas cariocas: Eduardo Rabelo, Oscar da Silva Araú-
jo, Fernando Terra, Joaquim Mota, entre os sifilógrafos, e Estelita Lins,
Belmiro Valverde, entre os urologistas. Depois de um ano de existência,
Reginaldo Fernandes explicava o sucesso da publicação pelas leis do
“determinismo” do meio intelectual circundante: “A Sifilografia, melhor
dizendo, a Dermato-sifilografia chegou a tal ponto, no Rio, como campo
de experimentação clínica e observação científica, que o aparecimento do
‘ Jornal de Sífilis’ não pode ser olhado senão como uma conseqüência ine-
vitável e lógica” (Fernandes, 1931:295).

Em seus dois primeiros anos de existência,  o Jorna l de Síf i l is irá
exibir as inconsistentes idéias marxistas de seu diretor que, em pontos
capitais, irá discordar, como veremos, da política antivenérea adotada
no Brasil.

O Jornal de Andrologia e o Boletim de Educação Sexual apareceram,
respectivamente, em 1932 e 1933 e, durante toda a década, seriam publi-
cados em grandes tiragens. Ambos são armas do duplo combate de um
outro médico polêmico, José de Albuquerque, que significativamente não
fazia parte da elite sifilográfica nacional. Seu primeiro objetivo era a dis-
seminação da educação sexual e antivenérea no país. O segundo, a insti-
tuição de uma nova disciplina científica, batizada por ele de andrologia,
que, a exemplo do que a ginecologia fazia com as mulheres, estudaria “a
fisiologia, a higiene e a patologia sexuais do homem, bem como a terapêu-
tica dos desvios mórbidos dessa função” (Jornal de Andrologia, ano I, no 1,
1932, 1a p.). Poupando os sifilógrafos, Albuquerque dirigiria suas críticas
sobretudo aos urologistas. Do seu ponto de vista, não haveria relações
assim tão estreitas entre o aparelho urinário e o sexual que não permitisse
a existência de duas ciências (Idem). Além de estudar as alterações das
funções sexuais (homossexualidade, masturbação, impotência, ejaculação
precoce, esterilidade  etc.), a andrologia deveria se ocupar também das alte-
rações dos órgãos sexuais, o que incluía, além dos traumatismos, defor-
mações etc., as infecções, especialmente as doenças venéreas. Como diria
um dos colaboradores do Jornal de Andrologia, “as infecções e inflamações
são o prato substancioso não só da Ginecologia como da Andrologia” (Jor-
nal de Andrologia, ano I, no 2, 1932, p.4). Porém, mais que as vicissitudes
da andrologia no Brasil (objeto de considerações mais detalhadas adian-
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te), o que interessa ressaltar neste momento é sobretudo a tendência que
se evidencia através dela de dissolver-se o estudo da sífi lis e das doenças
venéreas no âmbito mais amplo de uma reflexão sexológica, colocando em
cena, a partir dos anos 30, outros especialistas que passariam, como vere-
mos, a avaliar tais males de novas perspectivas.

Efetivamente, não parece ter sido fácil aos sifilógrafos manterem a
sífi lis nos limites de sua especialidade. Antes de mais nada, porque o dis-
curso que constroem a esse respeito carregava em seu seio uma contradi-
ção, característica talvez de todo campo ou subcampo científico que pro-
cura legitimar-se socialmente. De um lado, como vimos, em busca de re-
conhecimento, os sifilógrafos insistiam que a sífi lis interessava a todos os
ramos da medicina, devendo ser obrigatoriamente estudada nas faculda-
des.21 De outro, simultaneamente, tinham que defender as fronteiras da
especialidade contra a banalização do seu conhecimento, virtualidade da
própria estratégia de implantação utilizada.

Em 1942, ao assumir, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
a cátedra que fora de seu pai, Francisco Eduardo Acioli Rabelo (ou Rabelo
Jr.) tocava, em sua lição inaugural, justamente nesse ponto. Antes de mais
nada, lembrava que se a sífi lis devia ser estudada em todas as disciplinas
do currículo médico, era necessário haver uma disciplina que “centralizas-
se” os estudos relativos à moléstia. Tal disciplina era indubitavelmente a
dermatologia, pois, segundo ele, “é realmente sobre a pele que assistimos
ao desenrolar das grandes etapas da sífilis”. Porém, parecia supor que o
médico prático ou clínico geral deviam apenas aprender o suficiente para
reconhecer a doença e enviar o caso para o especialista, pois, conforme di-
zia ”só o dermatologista sabe também como tem sido exagerada a atitute do
médico prático em nosso meio quando vê a sífilis em toda a parte e, coisa
pior, quando administra a torto e a direito a medicação anti-sifilítica” (Anais
Bras. de Dermat. e Sifilog., ano 17, no 2, junho de 1942, p.102).

Este tipo de crítica era corrente e voltaria ainda na pena do sifilógrafo
Perilo Galvão Peixoto, que, em meados da década de 1940, assumia a
presidência da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sifilografia. Ao
discorrer nos Anais sobre as dificuldades que a dermatologia encontrava
para se estabelecer plenamente como disciplina autônoma, afirmava que,
por vezes, tentava-se excluí-la do currículo médico, ou nomeava-se não-

Essa reivindicação que, como vimos, vinha sendo explicitada desde finais do século passado, é
ainda recolocada por volta de 1940. Nesse sentido, a grande conferência sobre profilaxia da sífi lis
promovida pelo Estado Novo em 1940 aprovava, entre suas conclusões finais, “a necessidade de
melhorar o ensino médico no tocante ao estudo das doenças venéreas, exigindo-se estágio obriga-
tório em serviços especializados, dada a importância que cabe ao médico prático na profilaxia
antivenérea” (Anais da 1a Conf. Nac. de Defesa contra a Sífi lis, 1941:525).

21
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especialistas para as funções dos dermatologistas. E voltava a atacar os
clínicos: “Mais além, são os clínicos a untarem de pomadas os portadores
de sífilis cutânea ou vice-versa, a abarrotarem de anti-sifilíticos quanta
dermatose de causa externa lhes caia nas garras” (Anais Bras. de Dermat.
e Sifilog., ano XX, no 4, 1945, p.5).

Apesar de os sifilógrafos reclamarem até os anos 40 que sua espe-
cialidade não merecia a consideração devida nos cursos médicos, que
sofria constantemente “invasões” de não-especialistas, ou ainda que o
governo não dava a importância devida à sífi l is enquanto problema de
saúde pública, julgo que se deva considerar, de um modo geral, bem-
sucedida a implantação da sifilografia no Brasil. Em parte, tal sucesso
poderia ser explicado pela divulgação, entre nós, das terríveis caracterís-
ticas gerais que lhe vinham sendo atribuídas por pesquisadores estran-
geiros (ver Do Mal Venéreo à Sífi l is e Sífilis Doença Universal , cap. 1).
Porém, além disso, os sifilógrafos brasileiros souberam fazer – e pude-
ram fazer com que à sífil is se articulassem outros candentes problemas
nacionais. Através de suas pesquisas e observações, delinearam uma es-
pécie de “sífilis nativa”, especificamente brasileira, cuja disseminação,
sempre considerada alarmante, ao flagelar a “nossa raça”, trazia renova-
dos perigos para a nacionalidade. Como veremos no capítulo seguinte,
potencializavam desse modo ainda mais os malefícios sociais da doença
e a importância de sua prática profissional.

Apenas uma palavra de cautela antes de seguirmos. Não quero dizer
com tudo isso que a história da implantação sifilográfica no Brasil, ou em
outros países, possa ser reduzida apenas à análise do modo pelo qual os
especialistas souberam construir seu problema e, demonstrando seu im-
pacto social, puderam carrear recursos para suas atividades. Apesar de sua
enorme importância em todo esse processo, havia também outros podero-
sos interesses em jogo e, ao menos no caso da sífi lis, o papel da emergente
indústria farmacêutica para a consolidação da rede de sifilógrafos merece-
ria uma pesquisa à parte.  Periódicos como os Anais Brasil e iros de
Dermatologia e Sifilografia e o Jornal de Sífilis e Urologia, eram em larga
medid a  f inanc iados pe l a  propag anda  de  remédios  produz i dos e
comercializados por laboratórios nacionais e estrangeiros, como a Rhódia,
a Bayer, Parke & Davis etc. É interessante notar que, enquanto os labora-
tórios nacionais produziam substâncias derivadas do mercúrio e do bismuto,
a produção dos derivados do arsênico (Salvarsan, Neo-salvarsan etc.),
considerados muito mais eficazes, parece ter estado sempre sob monopó-
lio de empresas estrangeiras. Através da propaganda publicada nas revis-
tas especializadas, podemos mesmo notar que, na conquista do mercado
brasileiro de anti-sifilíticos, houve uma guerra surda entre elas. Assim,
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Uma Sífilis Brasileira?

Expor o modo pelo qual os médicos brasileiros estabeleceram as particu-
laridades da sífilis no Brasil significa acompanhar o diálogo nem sempre explí-
cito que mantiveram com os especialistas estrangeiros. Diálogo que parece se
tornar progressivamente mais equilibrado à medida em que, ao longo da pri-

em 1934, enquanto a Rhódia anunciava o Rodarsan – “o 914 da atualida-
de” (Anais Bras. de Dermat. e Sifilog., ano IX, no 2, 1934), a Bayer anun-
ciava o 914 ou Neo-salvarsan, “preparado original de Paul Eherlich”,
alertando os consumidores que “recentemente muitas casas comerciais estão
se aproveitando deste nome para a propaganda dos seus produtos substi-
tutos”, sendo, portanto, “indispensável, mencionar sempre por ocasião da
compra o fabricante, afim de receber o Neo-salvarsan legítimo”(Jornal de
Sífilis e Urologia, ano V, no 54, 1934). O desenvolvimento dessa linha de
reflexão está, entretanto, fora do escopo deste livro.

Cerca de

passagem do
século

anos 10

anos 20/30

anos 30/40

anos 50
em diante

Fases

implantação

expansão

consolidação

preservação

desarticulação

Nomes
Paradigmáticos

Silva Araújo
Pizarro Gabizo

Werneck Machado
Fernando Terra

Eduardo Rabelo
O. da Silva Araújo

Joaquim Mota
Rabelo Filho

Eventos Paradigmáticos

criação das primeiras cátedras de sifilografia nas faculdades de
Medicina do Rio e Salvador (1882); surgimento dos primeiros
serviços especializados, como a Policlínica Geral do Rio de
Janeiro, onde também se realizavam ensino e pesquisa.

Surgimento das primeiras sociedades científicas, como a Sociedade
Brasileira de Dermatologia e Sifilografia (1912), realização dos
primeiros congressos especializados, como o 1o Congresso
Sulamericano de Dermatologia e Sifilografia (1918); diversificação
de centros de ensino e pesquisa.

multiplicação dos serviços; surgimento de organizações
centralizadas federais, como Inspetoria de Profilaxia da Lepra e
das Doenças  Venéreas; reconhecimento oficial da especialidade,
obrigatoriedade da disciplina no currículo.

surgimento de novas especialidades disputando o mesmo objeto,
como a Andrologia, a Urologia etc.

desaparecimento progressivo de serviços, cátedras e do próprio
especialista.

Sifilografia
(seu desenvolvimento no Brasil)
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meira metade do século XX, a comunidade de sifilógrafos brasileiros consoli-
dava seu prestígio acadêmico. Ao longo de todo o período considerado por
esta pesquisa, os médicos brasileiros procuraram esclarecer a incidência da
sífilis no Brasil (suas características específicas), sua extensão singular e suas
causas ou condicionantes locais. Construíram uma espécie de sífilis brasilei-
ra, que, se em muitos aspectos estava de acordo com o que dela esperavam os
especialistas estrangeiros, em outros distanciava-se significativamente.

É possível estruturar esse diálogo em torno de três temas principais.
O primeiro relaciona-se à idéia de a sífilis ter se originado na América,
devendo ser considerada, portanto, doença autóctone no país. O segundo
diz respeito à sua enorme disseminação no Brasil, comparativamente a
outros países, dadas certas variáveis biológicas, sociais e morais especifica-
mente brasileiras. Tais variáveis explicavam em parte, e este é o terceiro
tema, a feição singularmente terrível com a qual a sífilis se manifestaria
entre nós. Conforme transparece na documentação brasileira, podemos di-
zer que, do ponto de vista da sifilografia internacional da passagem do sécu-
lo, além de espécie de patrimônio imemorial, a sífilis brasileira devia ser
considerada, dada sua larga disseminação, uma espécie de atributo dos bra-
sileiros, nos quais ela se manifestaria de modo terrivelmente grave e
mutilante. Se não era exatamente isso o que pensavam os estrangeiros, foi,
entretanto, em relação a essa representação genérica que os médicos brasi-
leiros se posicionaram e veremos agora o modo como o fizeram. Irei enfatizar
sobretudo o papel decisivo desempenhado pela sífilis, a partir dos anos 20,
no deslocamento da alentada discussão em torno das causas da degeneração
racial no Brasil do tema da miscigenação racial (os efeitos da conjunção
dos neolatinos com raças ainda mais inferiores) para o da patologia sexual.

Uma doença estrangeira

Nenhuma outra doença parece ter provocado tanta polêmica em re-
lação ao seu local de origem quanto a sífi lis. Por ter sido talvez o mais
estigmatizante de todos os males, nenhum povo ou nação aceitava de bom
grado ser apontado como seu berço, “privilégio” que sempre se reservava
aos inimigos, daí o fato de  ter recebido, ao longo dos séculos, tantos
nomes diferentes (ver Do Mal Venéreo à Sífil is, cap. 1, nota 4). Como
dizia um sifilógrafo brasileiro da década de 1920: “A sífilis, ninguém a
quer,  nem como hóspede, nem como vizinha e muito menos como
patrimônio histórico ou de família. A sua vida de indesejável, negada por
toda a parte, apresenta, já por si, um embaraço para a fixação de sua his-
tória através dos séculos” (Almeida, 1925:III).
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Até hoje inconclusa, a discussão em torno da possível origem ameri-
cana da sífi lis remonta ao início do século XVI, quando, trinta anos após
as primeiras descrições da doença feitas pelos médicos europeus, os espa-
nhóis Gonzalo Fernandez Oviedo y Valdes, Diaz de Isla, e ainda o sacer-
dote Bartolomé de las Casas atestavam que a sífi lis (que eles chamam de
bubas) teria eclodido primeiramente em Barcelona, logo após o desembar-
que das naus de Colombo.

Atualmente, há um certo consenso quanto ao fato de a sífi lis ser
uma doença desconhecida no Velho Mundo até finais do século XV. Po-
rém, sua origem ainda causa polêmica. Em seu clássico, Plagues and
Peoples, William McNeill diz que, depois de ter sido aventada em 1539
por Oviedo y Valdes, a teoria da origem americana da sífi lis teria sido
amplamente aceita até muito recentemente, quando as dificuldades de dis-
tinção em laboratório do treponema causador da sífilis (treponema palidum)
do treponema causador da bouba (treponema pertenue), fizeram com que
toda uma escola de médicos historiadores rejeitasse a teoria americana
completamente. Treponematose de transmissão não-sexual, a bouba exis-
tia em toda a faixa tropical do globo e, segundo MacNeill, a possibilidade
de uma variedade do treponema pertenue ter encontrado meios de se trans-
mitir sexualmente é tão provável quanto a possibilidade de a sífi lis ter se
espalhado a partir do contato com a América. Segundo diz, “Para que se
possa provar uma coisa ou outra é preciso esperar o desenvolvimento de
métodos precisos e confiáveis para identificação de organismos que cau-
sam lesões nos ossos. Caso isso permaneça impossível para as técnicas
bioquímicas, será difícil estabelecer qualquer base para uma opção entre
as duas teorias rivais”. (Macneill, 1976:194). Inclinado, por seu lado, a
acreditar na origem americana do mal, Claude Quétel diz que trabalhos
mais recentes (da década de 70) sobre o assunto apontam a existência de
lesões ósseas muito provavelmente produzidas pela sífilis ou, em todo caso,
por alguma treponematose em várias ossadas pré-colombianas provenien-
tes da Argentina, do Peru, do México, da Guatemala, das Antilhas e de
diversas regiões dos Estados Unidos. Sendo, ao mesmo tempo, impossível
encontrar lesões semelhantes em ossadas européias anteriores a 1500
(Quétel, 1986:54). Segundo diz, “não há razão para que o Novo Mundo,
dizimado pela varíola, pela rubéola e pela difteria importadas da Europa
(e que se manifestaram inicialmente com a mesma violência com que a
sífilis surgiu na Europa), não tivesse nada a dar ‘em troca’. Era a Améri-
ca, como afirma freqüentemente a nossa ainda imatura epidemiologia his-
tórica, um isolado perfeito do ponto de vista das doenças infecciosas?
Pode parecer uma ilha, mas se trata de um continente...”(Idem, 58).
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Antes de ter se estabelecido mais firmemente ao longo da primeira
metade do século XX, a crença na origem americana do mal parece ter
oscilado, conforme se aceitasse uma ou outra das diferentes concepções
da doença. Caso se acreditasse, por exemplo, em sua geração quase espon-
tânea a partir de uma sexualidade pecaminosa e/ou excessiva, a hipótese
de uma origem americana não podia facilmente ser sustentada. Como o
pecado havia nascido com o mundo e o excesso sexual não era uma prerro-
gativa dos índios americanos, não havia qualquer razão plausível para se
acreditar que os antigos desconhecessem os seus frutos. Como explicitava
um médico brasileiro de meados do século XIX: “Se a natureza pretendeu
castigar aqueles que infringiam as suas leis com as afecções sifilíticas, por
sem dúvida não esperaria até o descobrimento da América para sobre os
delinqüentes arremessar o golpe fatal, por isso que muitos séculos antes
desse descobrimento viveram os césares, os neros, os heliogábalos, as
messalinas e outros prodígios de voluptuosidade” (Lima, 1849:2).

Até a passagem do século, mesmo depois de a relação entre a sífilis  e a
imoralidade ter se tornado indireta, ou mediada pelo contágio, o valor moral
da doença continuou a fornecer argumentos aos que se opunham à hipótese
americana. Assim, em 1880, contra ela, diria o médico Rodolfo Júlio Xavier:
“É natural e mesmo possível desde que a sociedade se formou, desde que
houve cidades e ajuntamento de povo, quer por livre vontade, quer por obri-
gação, que esses estados mórbidos se manifestassem, principalmente quando
houve médicos que provaram encontrar lesões nos órgãos genitais de homens
que tinham certo modo de vida irregular e contínua prática de costu-
mes depravados e prejudiciais” (Xavier, 1880:38, grifo meu).

Assim, se até o início do século XX muitos ainda duvidavam da
origem americana da sífilis, era porque, como dizia Pires de Almeida, “as
Américas não ofereceram nunca os mais obscenos exemplos de corrupção
que nos apresentou o Velho Mundo” (Almeida, 1902:77). Se a sífi lis era
tão antiga quanto a humanidade, isso se explicava pelo fato de a prostitui-
ção, “sua saturnal companheira”, também o ser (Silva, 1906:1).

A hipótese americana estava igualmente excluída caso se conside-
rasse a doença como transformação de outra doença mais antiga, como a
lepra, como produto de conjunções astrológicas ou climáticas, ou ainda,
como simples fenômeno inflamatório. Desse modo, embora nem todos os
contagionistas fossem partidários da hipótese americana, todos os que de-
fendiam a origem americana do mal supunham necessariamente o seu ca-
ráter contagioso. Pode-se mesmo acreditar que, depois da “revolução
pasteuriana”, com a vitória indiscutível dos contagionistas, a consolidação
da hipótese americana tenha recebido contribuição decisiva.
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Durante o século XIX, a opinião dos médicos brasileiros a esse res-
peito parece ter divergido. Em 1844, por exemplo, o renomado professor
Sigaud escrevia em seu Du climat et des maladies du Brésil: “A sífilis faz
grandes devastações entre as populações nômades, e embora alguns obser-
vadores pensem que ela se difundiu principalmente após a conquista dos
portugueses, verificou-se que a doença já existia entre os indígenas que
ainda não tinham tido contato com os europeus. O viajante Ribeiro de
Sampaio, em sua memória publicada em 1775, diz ter encontrado tribos
com sintomas evidentes de moléstia venérea” (apud Araújo, 1928a:15).

É certo que até o início do século XX, as opiniões de Sigaud
seriam citadas pelos partidários da origem americana da doença,22 po-
rém, no momento em que escrevia, outros médicos discordavam dessa
idéia, apontando claramente o caráter discriminatório e estigmatizante
da hipótese americana. Depois de afirmar que a epidemia da sífi l is co-
meçara em Nápoles, dois anos antes da chegada da frota espanhola,
não podendo, portanto, ter sido levada até lá por ela, Azambuja acres-
centava ainda: “Se outras provas fossem necessárias para mostrar a
falsidade da opinião de Oviedo, bastaria citar a manifesta parcialidade
que encontra-se em diferentes tópicos de sua obra contra os habitantes
da América, por ele comparados aos cananeus, entretanto que chama
os espanhóis povo de Deus, afim de corar com uma aparência de justi-
ça as atrocidades que cometeu contra os pobres índios durante o seu
governo” (Idem, 18).

Para Lima, igualmente, Oviedo “querendo desculpar o seu procedi-
mento com os desgraçados americanos, querendo rasgar essa medonha
página de sua carreira política, ocultar essa vil mancha aos olhos de seu
rei e do mundo, fez acreditar ao povo e mesmo a um avultado número de
facultativos ilustres que a pura, a inocente América, ignorando torpezas,
ornada dos costumes os mais simples, havia comunicado sífilis a já tão
corrupta e voluptuosa Europa” (Lima, 1849:2).

A idéia contrária vai entretanto se firmando e, em 1925, o médico
Theófilo de Almeida escrevia que “as simpatias dos nossos sifilógrafos,
parece, estão de preferência voltadas para os partidários da origem ameri-
cana...” (Almeida, 1925:III). Com a progressiva aceitação da hipótese
americana ao longo da primeira metade do século XX, os sifilógrafos bra-
sileiros irão entretanto empreender um importante trabalho de “geopolítica
simbólica” no sentido de demonstrar que, sendo de origem americana –
como acreditavam, entre outros, os franceses A. Fournier e E. Jeanselme

Ver, por exemplo, Dantas, 1905:11.22
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(seu sucessor como grande mestre da sifilografia francesa) –,23 a sífi lis não
era conhecida no Brasil antes da Descoberta. Ou, como dizia Eduardo
Rabelo em 1918, ao 1o Congresso Latino-Americano de Sifilografia e
Dermatologia, que ela havia sido, “mau grado nosso, implantada em nos-
so solo virgem e transmitida à nossa raça sadia” (Rabelo, 1921:325). Para
tanto, os sifilógrafos brasileiros irão se voltar para os cronistas do século
XVI e para os testemunhos que começavam a ser produzidos de forma
mais sistemática sobre os povos indígenas brasileiros ainda isolados. Aban-
donam raciocínios de tipo dedutivo – se a sífi lis é tal tipo de doença, deve
ter surgido em tal tipo de lugar –, que haviam caracterizado a polêmica
até então, para se apoiarem em “provas positivas”.

Para Eduardo Rabelo, não parecia haver dúvida quanto ao fato de a
sífi lis ser originária das Grandes Antilhas e de ter sido levada à Europa
por Colombo. Em artigo de 1925, dizia ele: “Assim depõem, para bem
dizer, todos os escritores da época; cronistas, historiógrafos, amigos ou
inimigos dos índios e, principalmente, os médicos que a partir da data da
volta de Colombo, começaram a descrever com impressionante unanimida-
de o “morbus novus”, “inauditus”, “ignotus” que, passando da América à
Espanha, assolou a França e a Itália sob aspecto francamente epidêmico,
tal como ainda hoje vemos a sífilis se propagar em certas possessões euro-
péias de além-mar, ainda indenes. Tanto era desconhecida que lhe não sabi-
am o nome e foi sendo mal espanhol, francês, napolitano, até que do poema
de Fracastoro se derivou a atual denominação” (Rabelo, 1925:IV).

Porém, não podia ser brasileira, uma vez que todos os nossos cronis-
tas de primeira hora haviam tecido, segundo o sifilógrafo, “universais gabos
à pele dos índios”. Apenas os cronistas da segunda metade do século XVI
(André Thévet, Jean de Lery, Gabriel Soares de Souza) e observadores
posteriores teriam se referido à incidência de males que se poderiam con-
siderar manifestações sifilíticas ou boubáticas entre as populações indíge-
nas, já em contato regular com europeus e africanos. Além disso, observa-
dores contemporâneos de Rabelo, como Rondon, Murilo de Campos,
Olímpio da Fonseca Filho e Roquette Pinto vinham atestando que popu-
lações indígenas ainda isoladas eram indenes à sífi lis.

Também nos anos 20, a inexistência da sífilis no Brasil pré-cabralino
começava a ser intensamente defendida por Oscar da Silva Araújo, que,
em longa e fundamentada exposição, retoma as fontes sobre as quais se

Segundo o médico e historiador paulista A. de Almeida Prado, Jeanselme teria desenvolvido mais
longamente sua posição pró-origem americana em seu Traité de la syphilis, publicado em Paris em
1931, ao qual, entretanto, não pude ter acesso. Escrevendo em 1961, Prado nos dá um excelente
balanço da discussão até aquele momento, quando, segundo lhe parecia, estaria “provada a origem
americana da infecção treponêmica” (Prado, 1961:75).

23
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baseavam os que mantinham opinião contrária. Sigaud, como vimos, apoia-
va-se em relato setecentista de Ribeiro de Sampaio. Tal relato era sem
dúvida estratégico por tratar justamente da região do rio Negro, próxima
às Antilhas. Citando Sampaio, Araújo mostra que os sintomas por ele
descritos só teriam podido ser considerados sifi líticos por Sigaud devido
ao fato de não se ter ainda distinguido, em meados do século XIX, a sífi lis
de outras dermatoses e doenças venéreas (Araújo, 1928a:15-16).

O fato de a sífi l is ser autóctone nas Antilhas sem atingir, entre-
tanto, a região Norte do Brasil colocava imediatamente o problema
das comunicações possíveis entre as populações indígenas da América.
Rabelo estava atento a isso e, a partir de informações verbais que lhe
teriam sido dadas por Capistrano de Abreu, diz que a comunicação
entre as duas américas devia ser precária antes da Descoberta (Rabelo,
1925:IV). Assim, o mais provável, segundo Rabelo,  parecia ter sido a
introdução da sífi l is apenas depois da chegada dos portugueses, quer
fosse através dos novos contatos intra-americanos,  ou, mais provavel-
mente,  “de torna viagem”, com os colonos europeus.  Para Rabelo
“inverossímel à primeira vista, esta última hipótese, talvez menos o
seja quando se provar que, em certo momento, apesar de lentas, maio-
res e mais freqüentes tenham sido nossas comunicações com a Europa
que com a parte setentrional da América” (Idem). Em apoio à sua tese,
o grande sifilógrafo da década de 20 citava ainda o caso da leishmaniose.
Endêmica na região peruana desde “tempos pré-históricos”, a doença
apenas teria começado a deixar vestígios no território brasileiro alguns
séculos depois da Descoberta.

É certo que alguns sifilógrafos importantes do período, como Teófilo
de Almeida, continuariam a defender a origem não-americana da doença.
Nesse ponto, segundo declarou em 1925, concordava com os pesquisado-
res norte-americanos que “renunciam essa reivindicação que se faz para
América, de ser o berço da sífilis, inda mesmo que esse berço sejam as
Antilhas...” (Almeida, 1925:3).

De todo modo, difunde-se rapidamente no meio médico brasilei-
ro e fora dele a idéia de a sífi l is ter sido trazida para o Brasil pelos
europeus (especialmente pelos franceses e pelos degredados portugue-
ses), ou seja, de que aqui,  como afirmava Oscar da Silva Araújo,  me-
lhor do que em qualquer outro lugar do mundo teria aplicação a máxi-
ma que dizia ser a “civilização igual a sifi lização” (Araújo, 1928a:10).
Assim é que, em seu trabalho comparativo sobre a luta antivenérea  em
diferentes países, o diretor da Sociedade Alemã de Luta contra as Do-
enças Venéreas, Hermann Roeschmann, já reproduzia os argumentos
de Rabelo e Silva Araújo. Ao discorrer sobre o Brasil, dizia ele:  “No



A Sífilis e os Sifilógrafos no Brasil –  107

que respeita à origem da sífilis a opinião mais aceita é que tenha sido
ela trazida da América do Norte para a Europa na armada de Colombo;
para a América do Sul ela foi levada pelos portugueses, ocasião em que
houve disseminação entre os habitantes que entraram em contato com
os colonizadores, sobretudo entre as populações l itorâneas. Os habi-
tantes do interior ficaram por longo tempo completamente indenes”
(Roeschmann, 1929:37).

Assim, a reflexão sifilográfica brasileira da década de 20 fez com
que a sífi lis pudesse ser, simultaneamente, americana, como queriam os
mestres europeus, e européia, como queriam os brasileiros. Interessante
origem da doença que, simbolicamente, parece traduzir, de um lado, a
própria posição que os sifilógrafos brasileiros assumiam na hierarquia in-
ternacional de especialistas: dependentes, é certo, mas com poder sufici-
ente para desenvolverem uma reflexão original. De outro lado, também
traduzia a própria posição que se reivindicava ao Brasil na hierarquia das
nações. Ora, seguramente havia países ainda mais pobres e politicamente
mais frágeis, como os da América Central, para carregarem sem protestos
o ônus de serem o berço do mal. Nesse sentido, a reflexão dos sifilógrafos
brasileiros quanto à origem da sífi lis não deixava de distinguir o Brasil
dessas outras nações, incorporando-o, ainda que parcialmente, ao “mun-
do civilizado”. Efetivamente, parece que os sifilógrafos contribuíram de
modo significativo para a consolidação, durante os anos 20, de um pensa-
mento social, com forte apelo nacionalista, que procurou valorizar o Bra-
sil também pelo que possuía de não-europeu, deixando de atribuir as ra-
zões de todos os nossos males exclusivamente às heranças ameríndia e
africana. Assim, no mesmo momento em que, em seu famoso Retrato do
Brasil (Prado, 1931), Paulo Prado escrevia que, dos portugueses, havía-
mos herdado a melancolia, a cobiça e a luxúria, nossos sifilógrafos acres-
centavam: e a sífi lis...

Uma sífilis mais benigna

Em finais do século XIX, acreditava-se que a doença se manifestava
de forma muito mais grave nos climas quentes, constituindo-se em tipo
específico chamado de sífilis exótica ou tropical. Conforme dizia um médi-
co paraense, no início dos anos 20:  apoiando-se na hipótese climática
“Lacapére, entre outros, encontrou grandes diferenças sintomáticas entre
a sífilis dos europeus e a dos marroquinos. Nestes, as lesões cutâneas e
ósseas, de extrema severidade, predominam sobre as lesões visuais e ner-
vosas” (Gurjão, 1922:299).
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Ao longo das primeiras décadas do século XX, ao mesmo tempo
em que se adensava a rede de especialistas brasileiros, a crença na  ma-
lignidade da sífi l is tropical  era progressivamente desfeita, a partir da
diferenciação entre diversas entidades mórbidas que se manifestavam
através de sintomas semelhantes. Inicialmente, houve a diferenciação
entre a sífi l is e a bouba, para a qual médicos brasileiros como Silva
Lima,  Chapôt-Prevost,  Antônio Austregési lo,  e especialmente os
sifilógrafos Silva Araújo (pai),  Werneck Machado, Egas Moniz de
Aragão, Fernando Terra, Adolfo Lindemberg, Oscar da Silva Araújo e
Eduardo Rabelo contribuíram significativamente (Anais Bras.  de
Dermat. e Sif i l.,  ano VI, no 1, janeiro/fevereiro de 1930). Além disso,
outras  diferenciações se seguiram e,  para isso, parece ser seguro que as
pesquisas desenvolvidas no Brasil foram fundamentais.24 Como diz
Eduardo Rabelo, em 1925: “Quando ainda se confudiam com a sífilis,
a leishmaniose, o granuloma tropical e a úlcera fagedênica, supunha-se
que a sífilis era mais grave em nosso clima do que em outras regiões”
(Rabelo, 1925:III).

Em 1928, Oscar da Silva Araújo reafirmava uma idéia que havia
originalmente exarado em 1921, em memória apresentada para ingres-
so na Academia Nacional de Medicina. Para ele,  o “mito” da mal igni-
dade da sífi l is no Brasil se explicava em larga medida por erros de diag-
nóstico: “Notara-se a existência entre nós de doentes rotulados de sifi-
líticos que exibiam manifestações mutilantes. Hoje se sabe que não se
tratava ali de casos graves de sífil is atípica, mas de enfermos acometi-
dos de leishmaniose, de blastomicose, de granuloma venéreo etc.” (Ara-
újo,  1928a:69). A esse respeito, Araújo criticava sobretudo o profes-
sor de sifilografia da Faculdade de Medicina da Bahia, Egas Moniz de
Aragão que, em trabalho intitulado “Contribution à l’étude de la syphilis
au Brésil”, apresentado à Sociedade de Medicina de Paris, teria afir-
mado que a sintomatologia sifil ítica no mestiço afro-português dife-
rir ia de uma maneira curiosa do que se obser vava na Europa. Entre
nós, haveria a simultaneidade dos acidentes secundários  (muito apa-
rentes) e terciários  (geralmente graves),  obedecendo a síf i l is  o tipo
mal igno precoce ,  tendo por fenômeno inicial o cancro fadegênico  ou
mutilante  (Araújo,  1928a:70). 25

Para isso, ver seção anterior deste capítulo:  A Implantação Sifi lográfica.
Ainda em outro ponto importante, como se verá, Oscar da Silva Araújo iria se contrapor a Aragão
que, embora fizesse parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sifilografia, parecia manter
relações com os centros europeus sem passar pelo Rio de Janeiro. Não pude, entretanto, a partir
do material compilado até agora, perceber se havia uma “sifilografia bahiana”, em oposição a que
se constituía nos centros do sul do país.

25

24
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Referindo-se especificamente ao Rio de Janeiro, dizia Araújo que,
embora a freqüência da sífilis atingisse “proporções impressionantes”, suas
manifestações clínicas não difeririam, fundamentalmente, da sífilis euro-
péia, “não sendo a sua evolução mais grave do que a de ordinário em ou-
tros países de clima frio ou temperado” (Idem, 28). Se, em alguns casos,
as manifestações da sífi lis se mostravam particularmente graves no Brasil,
isso se explicava sobretudo por variáveis menos fixas ou constitucionais,
para utilizar uma expressão da época, do que o clima ou a raça. Em 1925,
em reunião da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, o
sifilógrafo Joaquim Mota dizia que, se às vezes a sífi lis apresentava sinto-
mas graves no Brasil, isso não se devia ao clima, como queriam os autores
estrangeiros, e sim à falta de higiene e à deficiência de recursos médicos
(Anais Bras. de Dermat. e Sifilog., ano I, no 4, 1925, p.17). Já para Oscar
da Silva Araújo,  se a sí fi l is ocasionalmente assumia manifestações
mutilantes no Brasil (principalmente em certas regiões do Nordeste) isso
se explicava antes pelo fato de atingir populações menos miscigenadas e,
por isso mesmo, até então menos expostas à doença. Ao atingi-las, a sífilis
assumia as mesmas terríveis características que teria apresentado quando
irrompeu na Europa em finais do século XV (Araújo, 1928a:69).

Enfim, ao longo das décadas de 20 e 30, embasados em estatísticas
mais seguras, os sifilógrafos começavam a confirmar o que alguns clínicos
(Sodré, 1904; Clark, 1921) já suspeitavam há algum tempo, ou seja, que
as características da sífi lis no Brasil não só diferiam do modelo tropical
ou maligno, construído a partir da observação de casos africanos, mas apre-
sentavam-se, no geral, muito mais benignas que as da própria sífi lis euro-
péia. Nesse sentido, é exemplar um trabalho de 1938 em que o sifilógrafo
Henrique de Moura Costa sistematizava os dados provenientes de 11.739
casos de sífi lis (sendo 1.420 de sífilis nervosa), matriculados em dez anos
nos serviços da Fundação Gaffrée-Guinle, onde trabalhava. Analisando
os chamados sintomas secundários da doença, diz Costa: “Entre nós, as
manifestações cutâneas são, em regra, superficiais e discretas e o número
de casos com comprometimento dos ossos e articulações, em porcentagem
desprezível...” (Costa, 1938:113).

Discordando de sifilógrafos internacionalmente famosos, como
Fournier ou o alemão Jadasshon, para quem as manifestações secundárias
(cutâneas) eram etapa necessária do desenvolvimento da doença, Costa
constatava sua ausência em 96,1% dos casos que analisou. Cuidadosa-
mente, diz que a avaliação da ausência do secundarismo entre nós devia
levar em conta informes incompletos, por ignorância e esquecimento, em
contraste com a provável averiguação mais rigorosa dos antecedentes nas
estatísticas estrangeiras, feitas sobre casos de clínicas privadas e, conse-
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qüentemente, “com doentes de nível intelectual mais elevado”. Mesmo
assim, concluía: “a diferença é verdadeiramente impressionante e somen-
te explicável por uma benignidade maior da infecção entre nós” (Idem).
Ao refletir sobre as manifestações tardias da doença (sífilis visceral, nervo-
sa etc.), Costa observava novamente o quanto se estava distante do mode-
lo exótico, tropical ou africano “a que quiçá poderiam querer nos compa-
rar”. Enquanto, na África, Lacapère encontrava, nas fases finais da doen-
ça, múltiplos acidentes simultâneos, atingindo sobretudo a pele e o siste-
ma nervoso, Costa dizia ser a regra entre nós apresentar-se apenas um
acidente ou sintoma por vez, interessando sobretudo o sistema circulató-
rio (Idem, 123-124). Como se vê, diferentemente de Oscar da Silva Ara-
újo, que, apesar de reconhecer diferenças menores, praticamente assimila-
va a sífi lis brasileira à européia, Costa as diferenciava ainda mais clara-
mente. Refletindo sobre o terciarismo, dizia, por exemplo, que enquanto
as estatísticas de Fournier revelavam que o aparelho circulatório era atin-
gido em apenas 0,5% dos casos, no Brasil tal cifra subia para quase 50%
(Costa, 1938:119). Também a sífi lis era, entre nós, “cordial”. Enfim, nas
conclusões de seu trabalho, Costa dizia explicitamente que “existem notá-
veis diferenças entre o que se obser va entre nós e as descrições dos
tratadistas europeus. Também o que entre nós se observa não pode ser
comparado ao que descrevem os autores que estudaram a chamada sífilis
tropical ou exótica. Os característicos gerais deduzidos do que pudemos
observar decorrem essencialmente de uma acentuada benignidade da sífi-
lis em nosso meio” (Idem, 129). Além disso, complementa: “...todos es-
ses característicos de benignidade são mais acentuados nos indivíduos de
cor, mas a comparação com as estatísticas estrangeiras só dos casos de
nacionais brancos também mostra as mesmas diferenças” (Idem). Seria
justamente a constatação de tal benignidade que faria com que se propu-
sesse, no início dos anos 40, que o tratamento da sífi lis no Brasil fosse
menos longo e intensivo do que em outros países (Anais Bras. de Dermat.
e Sifilog., ano XVI, no 4, 1941, p.373).

Ao que parece, em matéria de sífi l is, como em outros tantos as-
suntos, o Brasil conseguiu se colocar a meio caminho entre África e
Europa. De todo modo, o importante aqui talvez seja perceber que não
poderia ter tido uma sífi l is “particular” – a um só tempo estrangeira e
benigna – caso não dispusesse de bons sifilógrafos-pesquisadores inte-
ressados nessa particularização. Do mesmo modo, não haveria bons
sifilógrafos, sem que houvesse uma certa tradição sifilográfica e científi-
ca e as condições materiais e institucionais mínimas que lhes asseguras-
se certa vitalidade. Nos anos 20, nada disso parecia faltar ao Brasil, ao
menos em seus principais centros urbanos.
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A ronda dos números:
“pois há brasileiro que não seja sifilítico?”

Diferentemente do que acontecia em relação às idéias da origem
americana do mal e de sua malignidade nos trópicos e apesar do papel
fundamental que tiveram na diferenciação entre a sífil is e certas doenças
tropicais presentes no país, os sifilógrafos brasileiros iriam, entretanto,
perpetuar uma outra idéia que, já na passagem do século, havia adquiri-
do o estatuto de “verdade tradicional”. Segundo tal idéia, no Brasil, a
disseminação da sífi l is seria particularmente assustadora. Como, até o
final do período considerado nessa pesquisa, a sífi l is não foi de notifica-
ção compulsória, nem havia uma padronização diagnóstica geralmente
aceita, toda a espécie de especulação estatística foi possível. E todas no
sentido de sustentar tal idéia. Além disso, o próprio caráter proteiforme
da doença propiciava enormes divergências quando se tratava de saber
quais seriam os critérios ideais para definir uma determinada manifesta-
ção patológica como sífi l is. Alguns utilizavam um critério clínico e in-
cluíam na rubrica sífi l is uma enorme diversidade de doenças e anomalias
congênitas ou hereditárias. Outros, pautavam-se apenas nos resultados
dos exames de sangue que, além de não serem, pelos critérios atuais,
fiáveis, permitiam ainda interpretações, pois apresentavam-se, ao menos
quando se tratava do tradicional teste de Wassermann, na forma de um
contínuo que ia do “fortemente positivo” ao “fortemente negativo”.
Apenas para que se tenha uma ligeira idéia preliminar de o quanto os
critérios de classificação adotados podiam provocar enormes distorções
nos resultados, moldados, em larga medida, pelas próprias expectativas
dos médicos, temos o exemplo da pesquisa empreendida pelo inspetor
médico-escolar Bueno de Andrade, em 1925. O inspetor teria examina-
do 1.939 crianças de 7 a 14 anos no Rio de Janeiro, procurando “sinais
indiscutíveis” de heredosífil is e, como só encontrasse 39 casos (2%), con-
cluía que “a norma diagnóstica que adotamos, talvez, pecasse pelo rigor
excessivo”. Mudando “um pouco” os critérios, chegava à conclusão que,
das 200 mil crianças em idade escolar do Distrito Federal, nada menos
que 38% deviam ser suspeitas de heredo-sifil íticas (Anais Bras. de Dermat.
e Sifi log., ano I, no 2, 1925, p.26-31).

Enfim, não se trata aqui, obviamente, de tentar chegar a nenhuma
verdade sobre a extensão da sífi lis no Brasil. Apesar de toda a sua incon-
gruência, os números que apresentarei em seguida desenham antes os li-
mites (in)variáveis da percepção generalizada de que o Brasil era a morada
ideal da sífi lis, além de ser obviamente um modo tradicional de transfigu-
rar tal percepção em realidade quantificável.
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Como vimos no início deste capítulo, desde finais do século XIX os
médicos vinham brandindo suas estatísticas contra o indiferentismo peran-
te a doença. Através das páginas da revista União Médica, criada em 1881
especialmente para agitar o problema venéreo, Silva Araújo e seus compa-
nheiros já haviam buscado, conforme dizia o sifilógrafo, “pintar o medonho
quadro da infecção sifilítica no Rio de Janeiro” (Araújo, 1891:12). Como
dizia ainda em 1890, no âmbito da primeira grande discussão sobre o tema
promovida pela Academia Nacional de Medicina, tal infecção devia ser con-
siderada “uma das moléstias mais comuns na capital federal (...) um dos
fatores mais poderosos de morbidade”, além de uma das causas “acentua-
das” de “degeneração da nossa raça” (Idem, 27). Para defender-se da acusa-
ção de sifilófobo, que seus próprios pares lhe endereçavam, Silva Araújo apre-
sentava à Academia uma estatística que, embora sumária e de reduzida
representatividade, vai ser intensamente reproduzida nas décadas seguintes,
sempre que se tratava de expor as terríveis dimensões da doença no Brasil e
cobrar do governo medidas para o seu combate.

Segundo Araújo, nos sete primeiros anos de funcionamento da Po-
liclínica Geral, o oftalmologista Moura Brasil teria encontrado a sífi lis
como causa de 20% de todos os casos de moléstias do aparelho da visão .
Os médicos Rocha Lima, Bernardo de Magalhães e Luiz de Araújo en-
contraram-na em 4% dos casos de doenças viscerais. E, finalmente, ele
próprio apresentava suas estatísticas, revelando, para o mesmo período,
a sífi l is  como causa de 45% das doenças apresentadas pelos 2.885 do-
entes que haviam procurado o Serviço de Moléstias de Pele e Sífilis da
Policlínica (Idem, 28-29). Durante muito tempo tais números iriam
provocar reações como a de Pires de Almeida que, em 1902, depois de
citá-los, acrescentava: “A eloqüência destes algarismos, provando cabal-
mente o temeroso incremento do morbus sifilítico, dispensa comentári-
os” (Almeida, 1902:226).26

Como se vê, com a instalação dos primeiros serviços especializados,
dados estatísticos um pouco mais precisos e discriminados iam sendo uti-
lizados para justificar o alarme. Enfatizavam-se sobretudo os números
relativos às crianças. Ainda segundo Silva Araújo, o Barão do Lavradio,
higienista e clínico responsável pelo Ser viço de Moléstias da Infância da
Sala do Banco do Hospital da Misericórdia, teria apurado estatísticas segun-

Um exemplo da extraordinária pregnância dos dados estatísticos levantados por Silva Araújo pode
ser sua reprodução, quase meio século mais tarde, em nota de Casa grande e senzala (Freyre,
1952[1933]:654). As estatísticas de Silva Araújo são lembradas no momento em que Gilberto
Freyre buscava apoiar empiricamente sua “constatação” de que, no Brasil, no litoral, isto é, “na
zona mais colorida pela escravidão”, e portanto mais atingida pela dissolução sexual, “sempre foi
larga a extensão da sífilis” (Idem, 541).

26
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do as quais 50% das crianças que procuravam o serviço estariam com sífilis.
Moncorvo (pai) e Clemente Ferreira teriam  chegado a cifras equivalentes
(entre 45 e 50%) a partir da observação de seis mil crianças que, entre 1882
e 1889, haviam sido conduzidas ao serviço de pediatria da Policlínica Geral
do Rio de Janeiro. Em 1900, perante o 4o Congresso Brasileiro de Medicina
e Cirurgia, mesmo reconhecendo que “a imperfeição dos obituários infantis
pela sífilis não permite ajuizar-se do grau preciso da letalidade por essa afecção”,
Moncorvo Filho lembrava que “de há muito, autores brasileiros têm referido
os lamentáveis malefícios da sífilis sobre a mortalidade das crianças desta
capital” (Moncorvo Filho, 1903:169). E, no ano seguinte, depois de fundar,
no Rio de Janeiro, o Instituto de Proteção à Infância, Moncorvo Filho apu-
rava estatísticas relativas a seu primeiro ano de funcionamento segundo as
quais, só no serviço de clínica médica do dispensário do Instituto, 50% das
crianças apresentavam manifestações heredo-sifilíticas (Seabra, 1902:60).

Aliás, foi em torno desses números que eclodiria, em 1903, na So-
ciedade Brasileira de Medicina e Cirurgia, um interessante e revelador
conflito a respeito do impacto da sífi lis no Brasil e sua relação com certos
traços da “personalidade nacional”. Em uma das sessões de abril daquele
ano, o médico Leocádio Chaves levantou um protesto contra a afirmação
que o alemão Scheube teria feito em sua monografia sobre doenças venére-
as nos países quentes, segundo a qual, depois do impaludismo, a sífi lis
seria a maior causa de mortalidade infantil no Brasil. Tal informação te-
ria sido dada ao alemão por Moncorvo Filho. Como esta extraordinária
presença da sífi lis era ainda explicada por Scheube pelo “baixo nível de
moralidade dos brasileiros”, a Sociedade se agitou durante algumas ses-
sões, procurando, como dizia um dos médicos envolvidos na polêmica,
“salvar a reputação do Brasil nesse particular”. Vários médicos considera-
ram a afirmação “lamentável” e “inverídica”. A polêmica opôs principal-
mente Moncorvo Filho e o professor de pediatria da faculdade do Rio e
médico da Santa Casa, Simões Correa, para quem as principais causas da
mortalidade infantil seriam as infecções gastrointestinais e a tuberculose,
ficando a sífi lis em quinto ou sexto lugar. Moncor vo Filho foi acusado de
exagero no que respeitava à sífi lis e de utilizar critérios muito largos para
classificar um doente como heredo-sifi lítico (Anônimo, 1903a e b). En-
fim, recuando um pouco em suas posições, Moncorvo Filho acabou envi-
ando uma carta ao Brazil-Médico, esclarecendo que sua cifra de 51%, uti-
lizada inapropriadamente por Scheube, dizia respeito à morbidade e não
à mortalidade infantil e que fora estabelecida dentro do conjunto de cri-
anças que haviam sido levadas ao Instituto de Proteção à Infância com
problemas de pele, e não do conjunto de todas as crianças atendidas
(Moncor vo Filho, 1903).
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Sempre presente no discurso sifilográfico, a equação brasileiro =
sifilítico justificava até mesmo que as estatísticas fossem em certos mo-
mentos consideradas dispensáveis ou desnecessárias, quando se tratava de
determinar a real extensão da doença no Brasil. Assim, por exemplo, em
1902, ao ser aprovada uma lei que autorizava o município do Rio de Ja-
neiro a criar um hospital para venéreos, o prefeito Xavier da Silveira de-
clarava: “Se nos faltam estatísticas para precisar a freqüência entre
nós da sífilis e o alcance de suas devastações, podemos entretanto,
afirmá-lo sem temeridade, lembrando que nas diversas classes sociais, e
especialmente nas proletárias, o tratamento se limita, em geral, aos sinto-
mas incômodos ou vexatórios deixando o doente depois de contraída a
moléstia entregue a sua evolução insidiosamente funesta, já por desco-
nhecer o perigo, já por carência de recursos” (apud Machado, 1915:62).

Quatro anos mais tarde, na inauguração do dispensário para alcoolistas
e venéreos pobres da sua Liga Paulista de Profilaxia Moral e Sanitária, Cláu-
dio de Souza dizia que, embora inexistissem estatísticas exatas para uma do-
ença não sujeita à notificação e de efeitos demorados, crônicos e diversifica-
dos “a praga social da sífilis, em todas as suas horrendas conseqüências e
mais nas suas manifestações parasifilíticas, é talvez, pela extensão que toma
dia a dia entre nós, mais tremenda em seus efeitos do que todas as outras”
(Souza, 1906a:7, grifo meu). E, aos convidados à inauguração de sua Liga,
perguntava retoricamente: “Falta-nos estatísticas, mas algum de vós, que
conviveis com a nossa mocidade, ousareis contestar que de cada cem brasilei-
ros, noventa talvez, nas grandes cidades e cinqüenta no interior do país, não
escapam à sífilis ou aos acidentes venéreos durante a mocidade?” (Idem).

As estimativas apresentadas pelo Brazil-Médico, no mesmo período,
são um pouco diferentes, mas não menos espantosas e desalentadoras. Ao
saudar a “empresa altamente filantrópica” de Cláudio de Souza, a prestigi-
osa revista revelava que os inimigos da liga paulista – o alcoolismo, as molés-
tias venéreas e a sífilis – “se alastram atualmente por mais de metade do
nosso povo, causando reais prejuízos ao indivíduo em particular  e aos seus
descendentes em geral, e, portanto, à família e à nação” (Brazil-Médico, ano
XX, no 14, 1906, p.262).

Em 1909, em memória apresentada ao 4o Congresso Médico Latino-
Americano, o médico paulista ia ainda mais longe, afirmando: “Sobre a
sífilis e as moléstias venéreas, quase não há necessidade de estatísticas no
Brasil, podendo-se contar o número de vítimas, aproximadamente pelo
número de brasileiros. É uma exageração? De modo algum. Especializando
o fato a determinadas populações, como as das grandes cidades e da campa-
nha, haveria exagero para estas últimas, pois o coeficiente é disparate entre
uma e outra. Estudando porém o conjunto, cidades e campanhas, são raros
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os brasileiros que não pagaram um tributo à Vênus, que não foram conta-
minados por uma blenorragia, um cancro venéreo ou pela sífilis (...) A sífi-
lis entre nós propaga-se francamente, sem nenhum obstáculo, sem o entra-
ve do mais leve fio sanitário de defesa” (Souza, 1909:6, grifo meu).

Na segunda década do século XX, como dizia Werneck Machado no
âmbito da última discussão que a Academia Nacional de Medicina promove-
ria sobre o assunto, a sífilis e as outras doenças venéreas continuavam “a pro-
gredir assombrosamente no Brasil” (Machado, 1913:4). Para os médicos-
militares, elas já deviam ser consideradas incontestavelmente, como dizia Lobo
da Silva em 1914, o “mais importante capítulo da medicina-militar”, seja
por sua gravidade, seja pelo fato de “ser extremamente raro encontrar uma
praça que não tenha pago o seu tributo a esse tipo de males” (Silva, 1929:7).
Em uma série de artigos publicados entre 1914 e 1927, o médico Artur
Lobo da Silva oferece as estatísticas mais extensas, cuidadosas e sistemáticas
que foram produzidas sobre a sífilis no Brasil até 1945.27 Embora se explicitem
apenas no artigo de 1914, os critérios então adotados por Lobo da Silva
aparentemente orientaram todo o trabalho estatístico que desenvolveu ao longo
da década. Segundo diz, teria incluído na rubrica doenças venéreas todos os
casos de reumatismo, pois raramente alguma praça apresentava o “verdadeiro
reumatismo”. Teria também excluído de suas estatísticas os oficiais, os alu-
nos das escolas militares, os asilados, os empregados civis e os marinheiros,
eventualmente tratados no Hospital Central do Exército. Suas estatísticas
diziam respeito, portanto, apenas às praças. Além disso, o médico esclarece
que alguns soldados davam entrada duas, três, quatro e até cinco vezes no
Hospital, tendo sido, entretanto, tratados como novos-entrados. Este au-
mento indevido dos números globais de praças infectadas, compensava talvez
o número, que Lobo considerava alto, dos que “se tratam bem ou mal às
escondidas” (Silva, 1929:7). Segundo seus dados, no qüinqüênio 1909-1913,
as doenças venéreas teriam sido responsáveis por 24% dos internamentos no
Hospital Central do Exército. E, em relação ao total dos efetivos orçamentá-
rios das guarnições atendidas por aquele hospital (8a e 9a guarnições, do Dis-
trito Federal e a dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, respectiva-
mente), chegava à conclusão de que, crescendo ano a ano, as doenças venéreas
atingiam em média um terço das tropas.28 Revelava-se assim a “inferioridade

Inicialmente, tais artigos foram publicados na revista Medicina Militar, no Boletim da Sociedade
Médico -Militar e na Revista de Medicina e Higiene Militar. Em 1929, todos eles foram reunidos em
uma única publicação, que sustentava a comunicação que Lobo apresentou ao 1 o Congresso Bra-
sileiro de Eugenia, reunido no Rio de Janeiro em junho daquele ano (Silva, 1929). Foi essa a
publicação que consultei para esta obra.
Para o qüinqüênio considerado, a morbidade por doenças venéreas por mil soldados teria sido de:
1909 – 286,2; 1910 – 283,4; 1911 – 298,1; 1912 – 348,8; 1913 – 301,7.

28
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biológica” do Exército brasileiro, colocado, segundo Lobo, em “posição
vexatória” ante aos de outros países.29  Assim, concluía desalentado o médi-
co-militar: “O nosso exército é na sua maioria um exército de inválidos,
incapazes e doentes que mais conviria ser alojado em enfermarias do que em
quartéis” (Idem, 8). Para piorar ainda mais o quadro, segundo Lobo, a situ-
ação se agravava ano a ano, pois, enquanto o número total de doentes inter-
nados no Hospital Central do Exército vinha diminuindo gradativamente,
o de venéreos crescia, chegando a representar 34,4% das baixas, em 1914;
39,3%, em 1915 (Idem, 16); alcançando 40,4%, em 1916 (Idem, 21). É
certo que, entre 1918 e 1921, Lobo da Silva encontraria médias bastante
inferiores, em torno de 25% de casos de sífilis no total de baixas no Hospi-
tal Central do Exército. Para ele, este decréscimo seria entretanto aparente.
Segundo o médico, a partir de 1918 foram criadas enfermarias regimentais
e muitos venéreos deixaram de ser enviados ao hospital. Além disso, teria
sido iniciado o recrutamento através de sorteio o que, para Lobo, poderia
“ter aumentado o nível de instrução média das praças e o conseqüente res-
peito aos conselhos higiênicos” (Silva, 1929:28).

Aos olhos dos médicos-militares, a situação da Marinha não parecia
diferir significativamente. Em 1918, em comunicação apresentada ao 1o

Congresso Sul-Americano de Dermatologia e Sifilografia, Júlio Porto-
Carrero declarava: “... mantém-se entre as praças da Marinha uma percen-
tagem tão elevada de venéreos que pode-se dizer sem exagero serem o can-
cro venéreo, a blenorragia e a sífilis o motivo da baixa de terça parte dos
doentes ao Hospital. Se notarmos ainda que entre os doentes de outros
males a sífilis existe em proporção nunca inferior a 80%, teremos diante
dos olhos o quadro aterrador do quanto ao contato de Vênus sofrem seus
incontinentes devotos” (Porto-Carrero, 1921:35).

Apesar dos dados serem falhos, incompletos e às vezes incompreensí-
veis, como ele mesmo admitia,30 Porto-Carrero não deixava, entretanto, de
concluir que “sempre a sífilis pesa com mão-de-ferro na morbidade da Mari-

Lobo citava dados de Lemoine sobre morbidade por doenças venéreas por mil soldados em dife-
rentes exércitos europeus: Alemanha – 5,7; Bélgica – 6,7; França – 6,8; Baviera – 9; Rússia –
12; Itália – 13; Rumânia – 16; Áustria – 19; Inglaterra – 75 (metrópole) e 139 (colônias)
(Silva, 1929:9-10).
Porto-Carrero estava bem ciente dessa precariedade. Segundo dizia, não se compreendia, por
exemplo, como uma porcentagem estimada em 3,1% de casos de sífi lis no ano de 1916 tenha
podido subir para 14,9% no ano seguinte, quando começou a trabalhar como médico-mili tar.
Para ele: “As falhas nas estatíst icas se explicam freqüentemente pelos diagnósticos mal feitos
ou mal exarados; a d iversidade da nomenclatura do diagnóst ico leva muita vez a erros de
estatíticas , pois onde um clínico diagnostica apenas ‘úlcera’, outro porá ‘goma ulcerada’ e outro
prec isará ‘sífilis  terciária’, atendendo à doença geral e não a sua manifestação” (Silva, 1929:38).
É ao seu olhar mais  atento à sífi lis que Porto-Carrero atribuía explicitamente o aumento do
número de casos entre 1916 e 1917, clamando pela uniformização da nomenclatura.

29
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nha” (Idem, 37) e que “uma conseqüência lógica decorre de tão alarman-
tes algarismos: a necessidade de uma profilaxia” (Idem, 38). No mesmo
Congresso, o sifilógrafo Werneck Machado apresentava estatísticas mais
globais, referentes aos hospitalizados de toda a Marinha nacional, para o
período de 1914 a 1917. Seus números são sensivelmente inferiores aos
encontrados por Lobo da Silva no Hospital Central do Exército e à terça
parte estimada por Porto-Carrero, apontando para uma média de 12% de
venéreos, para o total de marinheiros hospitalizados no período. Segundo
dizia, para os anos de 1914/15 teriam sido tratados em todo o Brasil
24.823 doentes, dos quais 2,5% tinham sífi lis e aproximadamente 10%
outras doenças venéreas. Para 1916, a porcentagem de sifilíticos subia para
3,1% e a de outras  doenças venéreas descia para 6,1%. Para 1917, tem-se
14,9 % de venéreos e sifilíticos.

A necessidade de estatísticas mais amplas e confiáveis parece ter
começado a ser sentida de modo mais agudo pelos sifilógrafos que, no
âmbito do 1o Congresso Sul-Americano de Dermatologia e Sifilografia,
foram encarregados de estabelecer a extensão exata da doença entre nós.
Assim, na abertura de sua comunicação sobre a freqüência da sífil is no
Rio de Janeiro, o sifilógrafo Werneck Machado lamentava: “Falar de sí-
filis ou, mais propriamente, da freqüência da sífilis no Rio de Janeiro,
afigura-se-me uma das mais difíceis e graves empreitadas para quem,
compenetrado da já evidente significação médico-social de um problema
cuja preocupação cada vez mais avulta, com especialidade nos centros
iguais ao nosso – principais pontos, de fato, da respectiva irradiação –,
já do alto valor de uma assembléia como a presente, não ignora, por
dever de ofício longamente exercido, os óbices antepostos aos intuitos
visados e decorrentes da deficiência, quase ausência mesmo, do primeiro
dos fatores para tal fim requerido – as estatísticas” (Machado, 1921:176).

Machado chegava  mesmo a  contrastar  as  contr ibuições da
dermato-sifilografia brasile ira – “sucessivas e val iosas, em grande nú-
mero originais e emancipadas do já tradicional cunho estrangeiro” –,
com a ausência de estatísticas confiáveis entre nós; resultado, como
diz, antes do “espírito dispersivo dos sifilógrafos brasileiros” do que de
sua descrença na importância dos números (Idem). Significativamente,
Machado chamava a atenção para o fato de ser entre as prostitutas, justa-
mente “aquelas de cuja triste, condenável, porém irreprimível profissão,
sabe-se em maior escala derivarem os malefícios da avaria” (Idem, 179),
que as estatísticas eram mais precárias. Na verdade, absolutamente
inexistentes. Do meu ponto de vista, tal ausência parece apenas confirmar
uma idéia que, como veremos, era corrente à época e segundo a qual pros-
tituta e sífi lis eram praticamente sinônimos.
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Assim, para caracterizar uma incidência que reputava “assombrosa”,
Machado era obrigado a se limitar a comentar os dados apresentados pelos
médicos-militares ou a compilar os dados fornecidos pelos serviços de
dermatologia e sifilografia existentes no Rio. Nesses últimos, Machado en-
contra uma média de 23% de casos de sífilis.31 Obviamente, por se restrin-
girem aos serviços especializados, tais dados não se prestavam a qualquer
generalização relativa ao peso da sífilis como causa geral de internação nos
hospitais da capital e muito menos à sua incidência na população em geral.

Essa ausência de estatísticas não iria, entretanto, intimidar mais
sensivelmente outros dois ilustres médicos presentes ao congresso: o clí-
nico Oscar Clark e o sifilógrafo Eduardo Rabelo. Oscar Clark abria sua
comunicação afirmando que “a freqüência da lues no Brasil é do domínio
histórico e até viajantes estrangeiros que percorrem o nosso país levam a
impressão de que todo o nacional seja sifilítico” (Clark, 1921:188). Como
Machado, o clínico se debruçava sobre dados referentes à população hos-
pitalizada, mas provenientes de serviços não-especializados, nos quais era
de se esperar uma menor incidência da doença. Entretanto, já utilizando
sistematicamente o teste de Wassermann para identificar os contamina-
dos, Clark chegava a dados ainda mais aterradores. Na Santa Casa de
Misericórdia, de 100 doentes da 2a enfermaria, examinados aleatoriamen-
te, 57% apresentavam resultados positivos. Tais resultados, como lembra-
va Clark, diferiam muito pouco daqueles a que teria chegado o médico
José de Mendonça, que, aplicando sistematicamente o mesmo teste nos
internos do serviço cirúrgico da Beneficência Portuguesa, também teria
encontrado 50% de resultados positivos (Idem).

E se a sífilis podia ser considerada responsável por mais da metade
das internações hospitalares da capital federal, isso ainda dava, para Clark,
apenas uma pálida idéia de sua incidência em todo o território nacional.
Segundo dizia, “...pelo conhecimento que tenho de todo o Norte do Bra-
sil não vacilo um instante sequer em afirmar ser a lues muito mais fre-
qüente naquelas paragens do que no Sul. Se, pela reação de Wassermann
feita de modo sistemático, obtivéssemos resultados positivos em 50% dos
brasileiros residentes no Norte do país, de tal fato não me admiraria”
(Clark, 1921:189).

Quanto às enfermarias e consultórios de clínica dermatológica da Santa Casa de Misericórdia,
Machado apresentava os seguintes dados: no período de 1911 a 1918, na enfermaria de homens
teria havido uma média de 22,13% de casos de sífilis; na enfermaria de mulheres, a seu cargo
desde que fora inaugurada, em 1910, até 1917, a cifra seria de 25,85%; no consultório chefiado
por Eduardo Rabelo, no período de 1912 a 1917, a sífilis teria atingido 22,21% dos doentes e, no
mesmo período, no consultório chefiado por Américo da Veiga, atingiria 19,37%. O Serviço de
Pele e Sífilis da Policlínica Geral do Rio de Janeiro teria atendido, desde 1882, 21.495 doentes,
dos quais 24,71% apresentavam manifestações sifilíticas.

31
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Tudo isso vinha apenas confirmar uma “verdade” que, como se
viu,  era, para Clark, de “domínio histórico”, constatação corriqueira
na pena dos estrangeiros desde muito tempo. Assim, complementava o
clínico: “Pela experiência que tenho de quase três anos nos hospitais
europeus e new-yorkinos e de oito anos na Santa Casa de Misericórdia
e na Beneficência Portuguesa do Rio, pelo conhecimento adquirido ao
fim de centenas de autópsias e casando o meu estudo clínico e anátomo-
patológico com as provas de laboratório (.. .) posso afirmar que em
nenhum dos países cultos percorridos a devastação causada pela
sífilis se compara com a que observamos no nosso meio  (...)  Cal-
culam em 10 milhões o número de sifil íticos nos Estados Unidos da
América; talvez tenhamos algarismo igual no Brasil com a quarta par-
te da população” (Idem, 191, grifo meu).

Por seu lado, Eduardo Rabelo afirmava no mesmo congresso que a
sífi l is excederia no Rio de Janeiro a taxa entre 10 a 20%, estimada para
as grandes metrópoles em geral. Lembrando as estatísticas encontradas
por Oscar Clark na Misericórdia, obser vava que esses dados sobre a fre-
qüência e difusão da doença já seriam bastante eloqüentes para exigir
“medidas acauteladoras...” (Rabelo, 1921:329). Rabelo enfatizava ain-
da fortemente o fato de o Brasil diferir da maioria dos países c ivi l izados,
onde a sífi l is preferiria ser “antes cidadã que camponesa”: Afirmava ele:
“Em nosso país, sem que nos abalancemos a dizer que a fórmula se in-
verteu, estamos todavia autorizados a dizer que mesmo nos campos a
proporção dos casos é notável. Assim depõem com clamorosa unanimi-
dade todos os médicos que, como Carlos Chagas, Artur Neiva e outros,
cruzaram em viagens científicas o nosso interior” (Idem). Efetivamente,
como informa Castro-Santos, no relatório publicado em 1916, relativo
à famosa expedição científica realizada no interior do país pelos médicos
de Manguinhos em 1912, Artur Neiva e Belisário Pena faziam menção
ao grande número de ulcerações e casos de cegueira, que, para eles, eram
conseqüência da sífi l is e de outras doenças venéreas que também afligiam
severamente a população do interior do país (Castro-Santos, 1987:126).

Com a criação, no início da década de 1920, da Inspetoria de
Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas e o conseqüente desenvolvi-
mento da primeira campanha nacional de combate à sífi l is, atenua-se
significativamente o alarme estatístico, que sempre vinha acompanhado
de reivindicações referentes a “medidas acauteladoras” e de críticas à
imobilidade das autoridades diante de um perigo grave e de difusão pro-
gressiva. Entre as medidas então adotadas contra a sífi l is não figurava,
entretanto, sua notificação obrigatória,  permitindo que médicos e
sifilógrafos continuassem operando com dados bastante imprecisos.
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A estimativa que se estabelece durante os anos 20 apontava para um
índice de contaminação da população brasileira em torno de um quinto.
Como vimos, tal índice era geralmente encontrado apenas nos serviços
especializados e não saberia dizer como pode ter sido deslocado para a
população global. De todo modo, considerado extremamente alto, ele pre-
valeceria inalterado até o início dos anos 40. Já em 1921, na primeira
palestra educativa promovida pela Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das
Doenças Venéreas, Renato Kehl iria utilizá-lo. Depois de dizer que, não
sendo doença de notificação obrigatória, seria impossível qualquer esta-
tística segura, ele estimava, apoiado na autoridade dos sifilógrafos, espe-
cialmente em Eduardo Rabelo, existirem no Brasil 6 milhões de sifilíticos,
ou seja, 20% de sua população. Já o número de gonorrêicos seria, “sem
exagero no cálculo”, um pouco menor, 4 milhões e 800 mil, perfazendo
16% da população (Kehl,  1921:46). Contrastivamente, segundo o
eugenista, nos países civilizados, essas taxas seriam bem menores e a sífi lis
atingiria apenas 10% da população. Para embasar tal afirmação quanto
aos civilizados, Kehl oferecia contraditoriamente estimativas bastante su-
periores. Citando Fournier, dizia que, na França, haveria de 13 a 16% de
adultos atingidos pela sífilis. Para a Alemanha, Blaschko (1906) teria cal-
culado 18% na “classe burguesa”. E, para os Estados Unidos, Day e McNitt
teriam estimado uma incidência de 6 a 13% das “classes burguesas”, 20%
entre os “pobres brancos” e 30% entre os “negros pobres” (Idem, 33).
Quanto ao número de casos de gonorréia, dizia Kehl que, nos E.U.A. e
Alemanha, estimava-se que 80% dos homens adultos, antes de completa-
rem 30 anos, já a teriam adquirido e que de 70 a 95% das prostitutas a
teriam ou teriam tido. No Brasil, acrescentava, na falta de uma propa-
ganda contra a prostituição e da divulgação dos meios profiláticos, os
números da gonorréia deveriam alcançar de 70 a 90% da população adulta
masculina e 100% entre as prostitutas. No Rio, segundo diz, 90% dos
homens adultos teriam ou já teriam tido gonorréia (Idem, 46-47). A isso,
acrescentava: “Podereis vós,  que nos ouvis,  suspeitar que estamos
enegrecendo o quadro mórbido do Brasil. Mas afirmamos escudados na
opinião de cientistas de valor e probidade indiscutíveis, que infelizmente
essa é a verdade. Há verdades que, embora deprimentes como esta, devem
ser ditas para que se estimulem as campanhas de combate contra as
endemias que devastam o nosso território de norte a sul” (Idem, 38-39).

Apesar da campanha sanitária desenvolvida ao longo da década de 20,
o sifilógrafo alemão Roeschmann ainda utilizaria, em 1929, o índice de
20%, quando tratava de estimar a disseminação do mal no país. Citando
Rabelo, dizia que “existem entre os 36 milhões de brasileiros, 7,2 milhões
atacados. E o número de casos recentes era avaliado em 288 mil anualmen-
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te (Roeschmann, 1929:37). Uma década mais tarde, em 1940, o médico-
legista Hélio Gomes manteria ainda os mesmos cálculos, ao afirmar que, de
50 milhões de brasileiros, 10 milhões seriam sifilíticos (Gomes, 1941a:456).

O exagero desses números pode ser avaliado se os comparamos às
estimativas bem mais precisas que vinham sendo estabelecidas pela Dire-
ção de Saúde do Exército, através dos censos nacionais que começaram a
ser realizados sistematicamente a partir de 1919. Segundo tais censos,
para o período de 1919 a 1928, a média de venéreos encontrada seria de
22%. Tendo em vista que esta média dizia respeito aos venéreos, o que
incluía, além dos sifilíticos, os soldados atingidos pela cancro mole e pela
gonorréia; e, aceitando que, além das prostitutas, eles eram, muito prova-
velmente, um dos grupos mais atingidos pelas doenças venéreas, pois tra-
tava-se, em sua maioria, de homens jovens, pobres, desinseridos de seu
meio familiar; mesmo utilizando os critérios diagnósticos do período (já
em si bastante largos, do ponto de vista da atual definição da doença), a
taxa de 20% de sifilíticos para a população global parece superestimar em
muito a real incidência da doença no país. De todo modo, do ponto de
vista das doenças venéreas em seu conjunto, já estamos muito longe dos
quase 90% da passagem do século...

Em 1934, com a suspensão da campanha antivenérea iniciada na
década anterior, o alarme estatístico voltaria a crescer progressivamente e
o Brasil continuaria a manter seu estatuto de país particularmente
sifilizado. É o que evidenciam, por exemplo, as afirmações do médico da
armada portuguesa Emílio Faro, em artigo publicado no Jornal de Sífilis e
Urologia, em 1934. Depois de dizer que uma grande parte da população
portuguesa estava contaminada e que os europeus acreditam que quase
todos os portugueses eram sifilíticos, complementava: “Nós portugueses
fomos muito atingidos. Antigamente, pelas grandes viagens que fizemos,
tanto para o Oriente, quanto para a América do Sul; nos últimos tempos,
pela nossa grande emigração para o Brasil. Ali, a sífilis é tão freqüente
que, entre nós, pode dizer-se que quem viveu algum tempo nesse
país é sifilítico com certeza.” (Faro, 1934:184, grifo meu).

Em 1940, no âmbito da 1a Conferência Nacional de Defesa Contra
a Sífilis, os especialistas fazem um novo esforço no sentido de avaliar
numericamente a extensão da doença no país. O primeiro tema da confe-
rência foi justamente sobre o balanço estatístico da sífi lis, sua incidência
nos meios civil e militar, entre as prostitutas, presidiários, crianças, ges-
tantes etc. (Anais da 1a Conf. Nac. de Def. Contra a Sífilis, 29). A priori,
não havia motivos para comemorações. As comunicações apresentadas
mantinham o mesmo tom de denúncia e alarme que, de modo geral, ca-
racterizou todos os discursos relativos à sifi lis, desde finais do século XIX.
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Já na abertura da conferência, o ministro da Educação e Saúde, Gustavo
Capanema, afirmava que tudo o que se fizera até então havia resultado em
muito pouco e que a incidência da sífilis não declinara, nem no Rio de Janei-
ro, nem no país. Capanema lembrava o alto índice de contaminação entre os
militares que, segundo dizia, era de 58/1.000, enquanto nos países de maior
projeção internacional tal índice já havia baixado nos últimos 30 anos de 50
para 10/1.000. Os médicos-militares presentes não deixavam de ecoar o alarme
do ministro, embora apresentassem índices de contaminação um tanto dife-
rentes. O médico da Marinha Erasmo Lima dizia que no qüinqüênio 1935-
1939 a incidência da sífilis teria sido de 39/1.000. E, embora reconhecesse
que a sífilis estava em declínio na Marinha (para o qüinqüênio 1928-1932, o
índice teria sido superior a 95/1.000), considerava a incidência ainda eleva-
da, excessivamente superior às marinhas inglesa, francesa e americana.  Para
ele, era “imprescindível um apelo às autoridades no sentido de realizar de
modo eficaz e permanente a campanha contra a sífilis” (Lima, 1941:92/93).
Os médicos do Exército presentes ao encontro (Jaime de Azevedo Vilas-Boas,
Benjamim Gonçalves e Ferdinando Siqueira Filho) continuam afirmando que
a sífilis era “elemento responsável por extraordinário número de baixas aos
hospitais militares e às enfermarias regimentais”, devendo ser considerada,
conforme dizem, um problema de “interesse nacional” por sua “considerável
difusão em todo o país e nas corporações militares” (Vilas-Boas et al.:1941:85).

Capanema enfatizava ainda o alto índice de contaminação das ges-
tantes. Segundo dizia, enquanto nos Estados Unidos e Escandinávia ha-
via de 6 a 7% de gestantes contaminadas, no Rio de Janeiro esse índice
subia para 10%. Aqui, novamente, os médicos presentes tendiam a con-
cordar com o ministro que o quadro era grave, mas os dados que apresen-
tavam a respeito eram, no mínimo, erráticos. Alguns traziam cifras muito
maiores, como, por exemplo, José Pessoa Mendes que, compulsando da-
dos dos serviços de pré-natal de todo o Rio Grande do Sul,  concluía que
a incidência da sífilis latente nas gestantes havia sido de 41% no ano de
1939 e de 19,87% para o ano seguinte (Mendes, 1941:332). Já segundo
Clóvis Correa, do Departamento Nacional da Criança e da Fundação
Gaffrée e Guinle, “a freqüência da sífilis nos consultórios pré-natais do
Rio de Janeiro não é tão grande como geralmente se supõe”. Segundo seus
dados, na antiga Divisão de Amparo à Maternidade e à Infância, no ano
de 1938, entre 3.687 gestantes matriculadas, teriam sido feitas três mil
reações de Wassermann, das quais apenas 7,2% foram positivadas. No
mesmo ano, nos consultórios de pré-natal dos centros de saúde do Depar-
tamento de Saúde Pública, haviam se matriculado 3.934 gestantes, entre
as quais 8,6% apresentaram testes de Wassermann positivos (Correa,
1941:278). No ano seguinte, 1939, entre 3.613 gestantes matriculadas,
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3.358 reações de Wassermann teriam sido realizadas, das quais 6,1% de-
ram resultados positivos. Assim, em um total de 10.743 gestantes exami-
nadas, a média de casos de sífi lis seria de 7,8%.

 Como se pode imaginar, a conseqüência imediata da sifilização das ges-
tantes seria o alto índice de incidência da sífilis nas crianças brasileiras. Os
dados oferecidos pelos médicos referentes às crianças eram também bastante
variáveis. Apoiado em dados fornecidos pela Clínica Oscar Clark, o médico
Serrão dizia ser a incidência da sífilis no meio escolar primário carioca parti-
cularmente elevada, pois, em 1.445 crianças examinadas clinicamente, teria
encontrado uma taxa de 43,87% de casos de sífilis (Serrão, 1941:102). Já
Hermógenes Pereira diz que havia quem afirmasse que 20% dos recém-nasci-
dos brasileiros seriam sifilíticos (Pereira, 1941:248). O médico Mario Ramos
Silva diz não ser necessário recordar os malefícios que a sífilis causa à infân-
cia do nosso país, uma vez serem “conhecidas as estatísticas que a colocam no
primeiro plano da nati-mortalidade e entre os primeiros da mortalidade in-
fantil” (Ramos, 1941:307). Porém, apresentava índices de contaminação bem
menores que os de seus colegas. Ramos Silva apoiava-se em dados fornecidos
por dois serviços que dirigia há dez anos no Rio de Janeiro, um de Higiene
Infantil e outro de Sífilis Infantil. Em 1933, o médico teria realizado um
estudo em cinco mil crianças, examinadas desde 1928. No grupo de zero a
dois anos (três mil) teria encontrado 7,1% de sífilis congênita e, no grupo de
dois a seis anos (duas mil), 18,6%, dos quais 14,6% apresentavam apenas as
distrofias produzidas pela sífilis dos pais (Idem, 308). Assim, em relação a
um conjunto de cinco mil crianças, 11,7% apresentavam sinais da doença,
dos quais 7% apenas suas seqüelas. Ramos Silva complementava tal estudo
com um outro mais recente, realizado em 1940, sobre mil crianças abaixo de
dois anos, das quais 6,1% seriam sifilíticas.

Para a população adulta em geral, os dados apresentados pelos mé-
dicos à conferência eram particularmente dispersos. O serviço de biometria
médica do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos teria feito 10.648
exames médicos de seleção para o funcionalismo público. Incluía pessoas
de ambos os sexos, de níveis socioeconômicos distintos, com idade varian-
do de 18 a 35 anos. Entre elas, apenas 784 (7,3%) tiveram suspeitas
clínicas que motivaram pedidos de exames sorológicos, que se mostraram
positivos em apenas 1% dos casos (Gonzaga, 1941). Obviamente, para
uma população que se considerava contaminada em 20%, os funcionários
públicos pareciam ser estranhamente resistentes ao mal. Entretanto, a
sífi lis teria um grande peso nos pedidos de aposentadoria por invalidez.
Roberval Cordeiro de Faria, chefe da Diretoria de Fiscalização do Exercí-
cio da Medicina, então encarregado das inspeções de saúde para efeitos de
aposentadoria, dizia que, nos últimos 15 anos, de 7.416 pedidos de
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invalidez por doença, 28% seriam de casos de sífi lis “mais ou menos com-
provados” (apud Pereira, 1941:257). Segundo o médico Hermógenes Pe-
reira, da Seção de Assistência Social do Departamento dos Correios e
Telégrafos,  dos quase 230 laudos para concessão de l icença, 21%
correspondiam a sifilíticos e parasifilíticos,  “computando, é claro, o corte-
jo terrificante que a sífilis apresenta na víscero-patologia, sobretudo nas
doenças do aparelho circulatório” (Idem, 255).

O inspetor técnico do Serviço de Sífilis e Moléstias Venéreas da
capital de São Paulo, J. T. Monteiro da Silva, trazia também dados de
dispensários especializados paulistanos. No Centro de Saúde de Santa
Cecília, de maior movimento e destinado, segundo o médico, “ao elemen-
to familiar”, em senhoras, homens e crianças, o resultado das reações es-
pecíficas teria acusado, no primeiro semestre do ano de 1940, a “elevada
cifra de 27% de soropositivos!” No Laboratório do Hospital Municipal, o
dr. Gustavo Fleury da Silveira Jr., examinando sistematicamente, de de-
zembro de 1937 a janeiro de 1940, o sangue de 7.474 indivíduos, funci-
onários e operários municipais e domésticas da capital (contribuindo es-
tas com 80% dos exames), teria encontrado 39% de casos positivos, sub-
metendo todos a três reações específicas diferentes (Silva, 1941:252).

Finalmente, do ponto de vista da população hospitalizada, a inci-
dência da sífilis continuava significativa, atingindo apenas aí a proporção
que era estimada para a população global. O sifilógrafo paulista Humberto
Cerruti trazia um extenso levantamento estatístico correspondente a
232.459 soro-reações praticadas pela Santa Casa de Misericórdia de 1911
até 1940. A partir de 1921, quando a Santa Casa começou a pedir exa-
mes para sífi lis “quase que sistematicamente em todos os doentes interna-
dos”, a taxa de positividade teria então se estabilizado em torno de 20%
(Cerruti, 1941:395). Já no Rio de Janeiro, o clínico Genival Londres
dizia ter encontrado a sífi lis em um terço dos pacientes de uma clínica
hospitalar gratuita e de um consultório particular (Londres, 1941).

Diante de tais números, mesmo reconhecendo inexistir “um padrão
clínico e sorológico capaz de trazer a desejável uniformidade de aprecia-
ções”, a primeira conclusão geral da Conferência de Defesa Contra a Sífi-
lis de 1940 não deixava de perpetuar a “verdade” já secular de sermos um
país de sifilíticos, estabelecendo que “estudada em todas as coletividades,
encarada através dos mais variados pontos de vista, a incidência da sífilis
no Brasil continua, de um modo geral, sensivelmente elevada” (Anais da
1a Conf. Nac. de Def. Contra a Sífil is, 1941:523).

Assim, o mal permanecia bem instalado no país e, resistindo aos
esforços feitos no sentido de debelá-lo, podia continuar a ser considerado
um dos fatores decisivos para a degeneração da raça brasileira.
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Como vimos em A Implantação Sifilográfica, deste mesmo capítulo,
através das exatas palavras de Juliano Moreira, desde (pelo menos) fi-

nais do século XIX, era comum considerar-se todo brasileiro como sifilítico.
E não me parece haver dúvida quanto ao fato de a percepção de o Brasil ser
um país de sifilíticos ser caudatária da idéia mais geral de serem os brasilei-
ros particularmente excessivos sexualmente. Está fora do escopo deste tra-
balho discutir as formas e as origens da idéia de a luxúria, o sensualismo ou
a devassidão estarem muito mais presentes no Brasil do que nos países eu-
ropeus ou norte-americanos. De todo modo, sabe-se que tal crença remonta
ao início da empresa colonial (Souza, 1994), tendo sido retomada forte-
mente a partir de finais do século XIX, no âmbito do esforço empreendido
pelas elites intelectuais brasileiras no sentido de compreender “cientifica-
mente” a nossa formação social e as razões de suas mazelas. Até meados do
século XX, autores tão díspares quanto Pires de Almeida, Paulo Prado, Nina
Rodrigues, Gilberto Freyre ou Afonso Arinos de Melo Franco teriam opor-
tunidade de apontar a sensualidade ou a lubricidade como traço distintivo
do caráter nacional brasileiro, ou, ao menos, como uma de suas caracterís-
ticas importantes (Leite, 1983; Parker, 1991). Se como diz a historiadora
Laura de Mello e Souza (Souza, 1994), o Brasil nasceu sob o signo do
demônio, terra do pecado, só podia ser também a terra da sífilis. E nossos
sifilógrafos estavam bem cientes de que muitos viajantes que haviam passa-
do pelo Brasil colonial diziam, como Johnson na sua Histoire générale des
pirates, de 1725, que “quase todos os brasileiros (homens e mulheres) so-
frem de afecções venéreas” (apud Clark, 1921:188).

Até as três primeiras décadas do século XX, uma conjunção singular
de fatores climáticos e raciais vinha sustentar fortemente o mito da luxúria
do brasileiro. Desde pelo menos o início do século XIX, sabia-se que o cli-
ma cálido favorecia a devassidão por excitar mais cedo a puberdade (Virey,
1836:68). Além do clima, a raça também teria sua influência sobre o ape-
tite sexual. O médico francês Julien Joseph Virey não se esquecia dela quan-
do, no começo do século XIX, dizia, em sua dissertação sobre a incontinên-
cia e seus perigos,32 que “todos os africanos da zona ardente parece que
trazem nas veias o fogo da lubricidade” (Idem, 54). A partir de uma interes-
sante conjugação entre determinantes climáticos e raciais, Virey chegava
mesmo a dar crédito à idéia de a sífilis ter se originado na África. Conforme

32 Virey era formado pela Faculdade de Medicina de Paris e membro honorário da Real Academia de
Ciências da França. Sua dissertação foi traduzida e publicada no Rio de Janeiro em 1836. Deve
ter tido certo impacto, pois as idéias nela exaradas serão reproduzidas por autores brasileiros até
a passagem do século. Em 1902, em seu famoso trabalho sobre a libertinagem no Rio de Janeiro
(Almeida, 1902), o médico brasileiro Pires de Almeida não teve pudor em copiar-lhe longos pará-
grafos, apesar de citar Virey apenas uma vez.
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dizia, “sabem todos, que nos climas quentes principalmente, sendo o suor
contínuo, adquire um grau de mau cheiro, nos negros por exemplo, que se
sente de longe. Ora, figuremos estes negros imundos e sórdidos, como são
no estado selvagem, dando-se à lubricidade com negras ainda mais imun-
das que eles, saindo de seus mênstruos e desprezando o cuidado de se
lavarem. Além das matérias sebosas que as glandes secretam sob o prepúcio
do homem, e cuja acrimônia e acumulação deu ocasião à necessidade da
circuncisão; além das que se ajuntam entre as longas ninfas dessas negras
e exalam pútridos miasmas, tem-se as crostas do sangue das regras ou as
das flores brancas e outras evacuações pela vagina que fizeram com que se
considerasse em todos os tempos a mulher como impura, no tempo da
menstruação. Nos países ardentes, onde a putrefação tem lugar com rapi-
dez, será certo que estas matérias acres tenham causado irritações, evacu-
ações purulentas nas membranas mucosas da vagina e da uretra? Nin-
guém o pode duvidar” (Idem, 1836:84-85). Embora veladamente, era tal
idéia que se escondia atrás da “constatação” de Pires de Almeida de que,
no Haiti, “a lubricidade por tal forma enfraqueceu a espécie, que muitos
núcleos daquelas terras acham-se hoje, ou despovoados, ou degenerados,
pelo flagelo da sífilis” (Almeida, 1902:20).

Ainda que em menor grau, mesmo os povos de raça latina, os
neolatinos, eram também conhecidos por seu ardor sexual. Como dizia
Afrânio Peixoto em seu tratado de higiene, de 1913, a abstinência sexual
é “prática de higiene e moral, tão infringida, que é quase ridícula sua
observância entre os povos latinos” (Peixoto, 1913:99).

Até os anos 20, quando se tratava de explicar o excesso sexual que
caracterizaria o brasileiro, determinando a enorme disseminação da sífi lis
no país, muitos médicos lançavam mão dessas hipóteses climáticas e
raciológicas. Como se dizia em 1871, a “mocidade”, principalmente a
brasileira, “vítima” de uma puberdade precoce devido ao clima quente”,
iria buscar nos bordéis “os germens de destruição que a deve minar
surdamente, deteriorando-lhe o organismo, e implantar-lhe, assim como
em seus futuros descendentes, a funesta origem de uma morte prematura
ou de uma saúde precária” (Anônimo, 1871:26).

Em 1902, voltando ao tema, Pires de Almeida escrevia no Brasil-
Médico: “Dir-se-á, talvez, com razão, que nos países ardentes, em que a
terra brilha com a constante riqueza de suas produções, onde há abundân-
cia, a nudez habitual dos sexos desperta incessantemente idéias lúbricas,
mormente em nações menos cultas...” (Almeida, 1902:35).

Em 1913, em seu Elementos de Hijiene, Afrânio Peixoto vinha con-
firmar que, entre os fatores que contribuíam para a incontinência sexual
do brasileiro, estaria a puberdade precoce (Peixoto, 1913).
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Porém, se idéia de o brasileiro ser excessivo sexualmente estava volta-
da a chegar mais ou menos intacta até nossos dias, os pressupostos que a
sustentavam iriam ser, sobretudo a partir dos anos 20, questionados, prin-
cipalmente os que diziam respeito à raça. Durante a década de 1920, por
exemplo, Oscar da Silva Araújo dizia que vários autores norte-americanos
continuavam a acreditar que a sífilis era muito mais freqüente entre os ne-
gros, dada a precocidade da sua vida sexual.33 E, no Brasil, o sifilógrafo
baiano Egas Moniz de Aragão teria mesmo utilizado, como critério para
provar a “lubricidade simiesca sem limites” dos negros brasileiros, confor-
me a qualificava, a grande incidência do cancro extragenital entre eles. Ge-
ralmente, o surgimento de cancros extragenitais (nos lábios, ânus, mãos etc.)
indicava a prática de atos sexuais não convencionais. Como se julgava
freqüentemente que a procura dos “prazeres perversos”, ou seja, a trans-
gressão das normas sexuais fosse geralmente ocasionada pelo abuso dos atos
sexuais normais e a conseqüente extenuação do prazer obtido através deles,
concluía-se que a incidência dos cancros extragenitais seria um bom índice
para se medir o excesso sexual de um indivíduo ou de um grupo social.

Oscar da Silva Araújo criticava veementemente as opiniões “exage-
radas” de Moniz de Aragão. Segundo o sifilógrafo carioca, desde finais do
século XIX as estatísticas do Rio de Janeiro, confeccionadas por seu pai,
apontavam que a maioria dos cancros extragenitais se verificava justamen-
te em indivíduos brancos, sobretudo portugueses (Araújo, 1928a:33). Se
havia, portanto, “hiperestésicos” sexuais, eles teriam vindo da população
branca ou quase branca do Hemisfério Norte, que, como vimos, passou
também, no mesmo momento, a ser considerada a verdadeira introdutora
da infecção sifilítica no Brasil.

Embora apareça esporadicamente até os anos 40, a hipótese climáti-
ca também passa a ser alvo de crítica nos anos 20. Em 1922, por exemplo,
um editorial da Folha Médica dedicado à educação sexual combatia a hipó-
tese climática. Depois de dizer que “precisamos repudiar de uma vez por
todas essa concepção desmoralizadora, segundo a qual estamos condenados
a vegetar nas formas inferiores de civilização”, complementava: “se os raios
de sol trazem mais calor, em compensação o metabolismo básico é menor”.
Assim, a maior excitabilidade nervosa que poderia existir no Brasil começava
a ser explicada sobretudo pela “falta de treno no domínio de si próprio”, que
caracterizaria o brasileiro, principalmente quando comparado ao anglo-saxão
(Folha Médica, ano III, no 24 de 5/12/1922, p.279). Portanto, um proble-
ma de possível resolução através de uma intervenção educativa.

Araújo citava sobretudo um certo Mürrel, que havia declarado nunca ter visto uma preta virgem
após os dezoito anos e que acreditava que em cinqüenta anos não haveria um só negro americano
que não fosse sifi lítico (Araújo, 1928a:60).

33
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Efetivamente, a partir dos anos 20, os sifilógrafos brasileiros irão
enfatizar sobretudo as influências sociomorais como moduladoras da “ne-
cessidade sexual” no sentido do excesso, apontando como suas causas
precípuas a ignorância, a pobreza, a imoralidade do meio social, a herança
escravocrata etc. Condicionando a intensidade, constância e diversificação
da demanda e da oferta no mercado sexual, seriam tais influências que de-
terminariam em última instância o ritmo de difusão da sífilis. E, o mais
importante, diferentemente dos fatores biofísicos como a raça e o clima,
elas podiam ser, através de uma intervenção esclarecida, alteradas mais rá-
pida e facilmente, franqueando ao país o desenvolvimento em direção  às
tais “formas mais elevadas de civilização”. Porém, mesmo acreditando pro-
gressivamente em uma possível “redenção”, os sifilógrafos iriam manter fun-
damentalmente inquestionável o mito da hiperestesia sexual do brasileiro.

A ressurreição de uma raça

Já vimos em capítulo anterior (Sífilis: Doença Universal, cap. 1), como
teoricamente a sífilis pôde se transformar em um dos mais importantes fa-
tores de degeneração da espécie ou da raça, fazendo com que, desde o final do
século XIX, a luta que se organizou contra ela pudesse assumir incontesta-
velmente um caráter eugênico. Assim, denunciada constantemente, a enor-
me difusão do mal entre nós não significava apenas o comprometimento da
saúde e da vida de milhares de brasileiros, mas o comprometimento do fu-
turo da nação, através do abastardamento da raça que lhe servia de substrato.
Desde o século XIX, a doença vinha sendo apontada como a causa “acentu-
ada da degeneração da nossa raça” (Araújo, 1891:27), fazendo com que
trouxesse, “na fronte, o selo do abastardamento (Caldas, 1866:55). De fi-
nais do século XIX até 1940, sua importância entre os fatores de degenera-
ção da raça no Brasil, não fez senão aumentar.

Obviamente, os médicos brasileiros estavam bem cientes da existência
de outras importantes fontes de degeneração, como o alcoolismo e a miscigena-
ção racial. No começo do século XX, por exemplo, o paulista Cláudio de Sou-
za justapunha à sua luta contra a sífilis o combate ao alcoolismo, reconhecen-
do igualmente que a “conjunção com raças inferiores”, que se processava li-
vremente no país, contribuía também para o agravamento da degeneração da
raça neolatina que, para ele, desenvolvia-se nos trópicos brasileiros (Souza,
1909:4). A situação seria tão grave que, em 1906, dizia aos convidados à
inauguração de sua Liga: “Somos uma ronda de crianças, bailando a beira de
um abismo, fazendo guarda alegre à uma câmara funerária, cantando uma
serenata a acompanhar o enterro de um raça” (Souza, 1906a:18).



A Sífilis e os Sifilógrafos no Brasil –  129

Porém, se a sífi lis pôde, durante certo período, dividir com a misci-
genação racial a posição de principal responsável pela “evidente” degenera-
ção da raça brasileira, o mais interessante parece ter sido o fato de, sobre-
tudo a partir de 1920, ela ter começado a se impor, substituindo-a. Foi ao
longo dos anos 20 que o apelo em prol da salvação da raça através de uma
luta antivenérea, lançado pelos sifilógrafos desde finais do século XIX,
parece ter sido mais firmemente incorporado por eugenistas, como Rena-
to Kehl, médicos-legistas e higienistas, como Afrânio Peixoto, Leonídio
Ribeiro, Rodrigues Dória, e psiquiatras, como Antônio Austregésilo,
Juliano Moreira, Heitor Carrilho etc. Assim, fundada por Gustavo Riedel
no Rio de Janeiro em 1923, a Liga Brasileira de Higiene Mental teria o
combate à sífi lis como um dos principais meios para alcançar o seu objeti-
vo maior: prevenir a incidência das doenças mentais no país (Costa, 1981).
E, se desde 1921 o grande eugenista brasileiro Renato Kehl entrara na
luta antivenérea era porque a sífi lis “não só sacrifica a vítima, mas a des-
cendência e, por prejudicial à raça, constitui um grande perigo nacional”
(Kehl, 1921:7). Em 1929, as campanhas antivenéreas seriam um dos gran-
des temas discutidos no 1o Congresso Brasileiro de Eugenia, realizado no
Rio de Janeiro (Stepan, 1990:119).

A partir dos anos 20, e até o início dos anos 40, as concepções dos
sifilógrafos parecem se adequar perfeitamente ao neolamarckismo que  teria
marcado quase toda a reflexão brasileira sobre a hereditariedade nesse perío-
do. Como aponta Nancy Stepan em trabalho recente, diferentemente dos
países anglo-saxões, no Brasil e em outros países latinos, “eugenizar” signifi-
cou  predominantemente “sanear”. Para ela, isso se explica pelo fato de que,
“influenciados” pelos teóricos franceses, os eugenistas, higienistas e médicos
brasileiros em geral se pautavam por idéias neolamarckianas, acreditando na
hereditariedade dos caracteres adquiridos.34 Assim, a solução do problema ra-
cial no Brasil teria se centrado amplamente no combate às doenças epidêmi-
cas e endêmicas que o assolavam e cuja nefasta influência, como permitia
pensar o neolamarckismo, era sentida pela descendência, abastardando-a.

Através do neolamarckismo, ressaltava-se então que se o Brasil era
o exemplo de país degenerado, como queriam, desde o século XIX, Buckle,
Gobineau e os intelectuais brasileiros que incorporavam suas idéias, isso
não se devia nem ao clima, nem à miscigenação racial, como eles acredita-

Segundo Stepan, até os anos 40 as idéias mendelianas sobre a imutabilidade das características
genéticas ante as influências do meio, hegemônicas após a Segunda Grande Guerra, eram defen-
didas em apenas três instituições de pesquisa brasileiras: no Museu Nacional, através de Roquette-
Pinto, na Escola de Agronomia de Piracicaba, através de Carlos Teixeira Mendes e Otávio
Domingues e, a partir dos anos 30, na Universidade de São Paulo, através de André Dreyfus
(Stepan, 1990: 133/134).

34
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vam. Éramos inferiores, mas não se tratava de uma inferioridade constitu-
cional, e sim de uma inferioridade conjuntural, situacional. No prazo de
poucas gerações, caso se fizesse uma política sanitária e educativa bem
dirigida, o Brasil podia ser eugenicamente redimido, purificado. As raças
que compunham sua população exibiriam então seus atributos positivos,
apenas momentaneamente mascarados pelas deletérias conseqüências de
certas doenças, como a sífi lis, e de certos costumes perniciosos, como o
excesso sexual que a propiciava. Acreditar-se que parte do problema brasi-
leiro residia na sífi lis e não na mistura de raças trazia, assim, importantes
ganhos secundários. Contribuía para que se instalasse um certo otimismo
científico, parte do esforço empreendido pelas elites brasileiras, sobretudo
a partir dos anos 20, no sentido de retirar do Brasil, segundo diz Stepan,
o fado de um país que, por ser mestiço e quente, estava condenado para
sempre ao atraso e à barbárie. Para a autora, a consolidação desse tipo de
raciocíonio durante os anos 20 esteve ligada principalmente ao surgimento
do que ela chama de “nacionalismo realista” que, como diz, baseava-se
“na rápida expansão de uma economia exportadora construída sobre o café,
na industrialização e na emergência de novos grupos profissionais de clas-
se média que esperavam reformar a tradicional política republicana e lan-
çar o Brasil como uma potência mundial” (Stepan, 1990:128/129). Foi
nessa nova conjuntura que teriam emergido preocupações relativas às con-
dições sanitárias da mão-de-obra nas grandes cidades, à atração de imi-
grantes brancos e à necesidade de “redimir” os sertões. E, o que interessa
mais diretamente a esta obra, foi então, segundo a autora, que “os brasi-
leiros começaram a rejeitar sua tradicional dependência em relação ao
conhecimento e aos valores europeus, procurando novos caminhos para
reinterpretarem sua condição racial e climática no sentido de produzirem
para si mesmos uma visão mais otimista do país...” (Idem).

Nesse contexto, a sífi l is – cuja importância para a sobrevivência
das idéias neolamarckianas em todo o mundo é amplamente reconhecida
por Stepan35 –  teve sem dúv ida  um valor estratégico entre  nós.
Conjugadas à crença em sua extrema difusão no Brasil devido ao excesso
sexual que singularizava os nacionais, suas características hereditárias,

Depois de afirmar que, na primeira metade do século XX, o neo-lamarckianismo era prevalente
nos círculos médicos, Stepan acrescenta: “Nessas décadas, a persistência entre os médicos de
idéias lamarckianas cientificamente mais elaboradas refletia, não sua estupidez ou ignorância,
mas a aparente irredutibilidade de certos problemas da patologia humana. Tome-se, por exemplo,
o impacto das doenças venéreas dos pais sobre sua descendência:  a “adaptabilidade” [ fitness, no
original] dos filhos não se encontrava diminuída? E essa inaptidão não era hereditariamente trans-
mitida? Não havia uma “condição heredo-sifilítica”? Esta era a opinião da maioria dos médicos
na França, onde as idéias lamarckianas eram muito difundidas, informando o movimento eugenista
que lá se desenvolvia” (Stepan, 1990:120).
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contribuíram significativamente para que a reflexão sobre a degeneração
racial  se deslocasse do problema da miscigenação para o problema da
patologia sexual. Tal deslocamento parece ter encontrado sua versão mais
radical e influente em Casa Grande e Senzala , de Gilberto Freyre, que,
publicado em 1933, pode ser considerado um testemunho inegável do
grande impacto da reflexão sifilográfica dos anos 20 sobre o pensamento
social brasileiro que se produz a partir daí.

Como já pude obser var, Freyre faz inúmeras referências à sífi lis
nessa obra,  apoiando-se  amplamente nos trabalhos histór icos  do
sifilógrafo Oscar da Silva Araújo. Repetindo Araújo, Gilberto Freyre
diz que o Brasil se “sifilizou” bem antes de se “civilizar” e que, entre as
“influências sociais”, “talvez sífilis tenha sido, depois da má nutrição, a
mais deformadora da plástica e a mais depauperadora da energia econô-
mica do mestiço brasileiro” (Freyre, 1954[1933]:161). Para ele: “A van-
tagem da miscigenação correspondeu no Brasil à desvantagem tremenda
da sifilização. Começaram juntas, uma a formar o brasileiro – talvez o
tipo ideal do homem moderno para os trópicos, europeu com sangue
negro ou índio a avivar-lhe a energia; outra, a deformá-lo. Daí certa
confusão de responsabilidades; atribuindo muitos à miscigenação o que
tem sido obra principalmente da sifilização; responsabilizando-se a raça
negra ou ameríndia ou mesmo a portuguesa, cada uma das quais, pura
ou sem cruzamento está cansada de produzir exemplares admiráveis de
beleza e robustez física, pelo “feio” e pelo “bizonho” das nossas popula-
ções mestiças mais afetadas de sífilis ou mais roídas de verminose” (Idem).

Mesmo depois de se ter colocado em dúvida o caráter hereditário
da doença, a articulação entre sífi l is e degeneração racial  permaneceria,
no Brasil, bastante forte, perdurando nos meios científicos até pelo me-
nos os anos 40. Assim, na abertura da 1a Conferência Nacional de
Defesa Contra a Sífilis, o seu presidente, sifilógrafo Joaquim Mota,
reiterava o caráter “patriótico” do evento, uma vez que seu objetivo
maior era “melhorar a saúde de nosso povo e salvaguardar o futuro da
raça brasileira” (Anais da 1 a Conf.  Nac. de Def.  Contra a Síf i l is,
1941:41). Para Mota, o combate à sífi l is que o Estado Novo então
anunciava vinha completar a obra já realizada por Vargas, no sentido
de “formar em bases eugênicas o brasileiro de amanhã”. Segundo di-
zia,  “Cuida-se de amparar a maternidade e a infância, desenvolvem-se
atividades em prol da educação física da mocidade, mas é mister com-
bater os males que desvalorizam o homem, que se perpetuam através de
gerações,  criando as degenerescências e o abastardamento da raça”
(Idem, 43).
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Enfim, em cerimônia no Palácio do Catete, era o próprio Vargas que
vinha endoçar os laços que continuavam a manter bem unidas sífilis e dege-
neração. Ao receber as conclusões e moções aprovadas pela conferência, di-
zia que nelas encontraria seguramente subsídios para o programa que pre-
tendia realizar “visando à solução médico-social da sífilis, de tão grande
interesse para a nacionalidade e para a raça” (Idem, 541). Era o reconheci-
mento máximo da sífilis enquanto objeto de “interesse nacional” e do valor
social da sifilografia e de seus devotados cultores.


