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Prefácio

Neste livro aborda-se a Campanha Continental para a Erradicação 
do Aedes aegypti, iniciativa pioneira e de mais longa duração como plano 
internacional de erradicação. Os primórdios desse programa datam de 
1914, quando a Fundação Rockefeller concebeu a Campanha Mundial 
de Erradicação da Febre Amarela, implementada em 1918, com o fim da 
Primeira Guerra Mundial. No intervalo entre as décadas de 1910 e 1930, a 
Campanha esteve voltada para as Américas e a África, sofrendo uma série 
de mudanças durante o desenvolvimento do programa que redundou, no 
pós-Segunda Guerra Mundial, no relançamento da Campanha Continental 
para a Erradicação do Aedes aegypti, sob a égide da Organização Sanitária 
Pan-Americana (OSP). Até o fim da década de 1960, os países americanos 
deveriam ter como meta a eliminação do vetor da febre amarela.

O cuidadoso e circunstanciado estudo de Rodrigo Cesar Magalhães 
reconstitui a história da proposta de enfrentamento da febre amarela 
formulada pelo médico brasileiro Heitor Praguer Fróes, então diretor do 
Departamento Nacional de Saúde (DNS) e representante do Brasil na 
Reunião do Conselho Diretor da Organização Sanitária Pan-Americana 
(OSP), realizada em Buenos Aires, em 1947. Aprovada pela organização 
multilateral, a iniciativa de Fróes deu sequência ao programa de combate 
à febre amarela da Fundação Rockefeller, inaugurado no intervalo do 
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entreguerras, envolvendo significativas mudanças do pós-Segunda Guerra 
Mundial e indicando um padrão inédito de interação entre organizações 
internacionais, governo norte-americano e países da América Latina, 
particularmente o Brasil.

Ao longo da Campanha Continental para a Erradicação do Aedes 
aegypti, emerge um personagem central na direção da OSP: trata-se do 
médico-sanitarista Frederick Lowe Soper (1893-1977). A trajetória de 
Soper como funcionário da saúde pública cobriu grande parte do século XX, 
incluindo-se as questões sanitárias relevantes do período. Nesse sentido, um 
dos méritos do livro de Rodrigo é destacar que a importância de Soper não 
se limitou à longa carreira no campo da saúde internacional, mas também 
ao seu protagonismo no desenvolvimento da cooperação internacional nas 
Américas. Conforme a investigação de Rodrigo, parte do êxito da cooperação 
está ligada à maior facilidade de se produzir consenso em áreas como a 
saúde e a ciência quando comparadas com os domínios da economia ou da 
política, a exemplo das relações entre as repúblicas americanas quando do 
lançamento da Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela em 
1918, sob a liderança da Fundação Rockefeller. Esse processo de cooperação 
se expandiria entre as décadas de 1920 e 1940 derivando, no pós-Segunda 
Guerra Mundial, num acordo entre as nações da região de combate à febre 
amarela. Para tornar inteligível tais arranjos político-institucionais e seus 
desdobramentos, no livro destaca-se o papel das relações internacionais, 
abordando-se o conjunto da campanha contra a febre amarela nas Américas 
com base em chave explicativa que privilegia os aspectos de permanência ao 
examinar os avanços, retrocessos e mudanças na Campanha, em variados 
contextos políticos e sanitários.

Das ações concertadas das nações americanas em face da adoção 
de políticas de combate à febre amarela, os Estados Unidos exerceram 
papel de relevo, especialmente no que tange à interação com o Brasil.  
A análise desse processo de cooperação, uma das novidades apresentadas no 
volume, sofreu a mediação de organizações internacionais, especialmente 
a Fundação Rockefeller no entreguerras e a Organização Sanitária Pan-
Americana no pós-Segunda Guerra Mundial, inspiradas pelo otimismo 
sanitário, pela era do desenvolvimento nas Américas, pelas políticas da 
Guerra Fria, pelas disputas no campo sanitário envolvendo o conceito 
de erradicação, pela emergência de novas organizações internacionais, a 
exemplo da Organização Mundial da Saúde (OMS), pela reorganização da 
OSP e por uma alteração no foco da política da Fundação Rockfeller, que 
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limitou suas atividades no domínio da saúde internacional. No contexto 
nacional, por sua vez, os aspectos a serem destacados dizem respeito às 
experiências exitosas do combate à febre amarela, o debate quanto ao 
tipo de colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos no pós-guerra e a 
relevância de se preservar o desenvolvimento econômico naquele momento, 
em face da redução dos investimentos norte-americanos no país.

A pesquisa do papel dos Estados Unidos na Campanha evidencia 
a concepção metodológica utilizada por Rodrigo ao criticar a vertente 
imperialista, de acordo com a qual se entendem as atividades de organizações 
internacionais, a exemplo da Fundação Rockefeller, como parte de um 
suposto plano do imperialismo científico e sanitário dos Estados Unidos. Na 
contramão dessa chave explicativa, Rodrigo adotou perspectiva de análise 
orientada pelo princípio de troca, uma via de mão dupla, que pautaria as 
relações entre os governos nacionais e tais organizações. Tal perspectiva 
pressupõe o reconhecimento da existência de distintos cenários, interesses, 
pressões que emergem em diferentes circunstâncias e por um leque de 
atores, instituindo trocas médico-científicas entre sanitaristas norte-
americanos e, especialmente, latino-americanos. A compreensão de tal 
dinâmica requer, portanto, análise circunstanciada com base nas interfaces 
entre ideias, atores e instituições vinculados a determinados domínios 
sócio-políticos.

Nesse sentido, a obra de Rodrigo está afinada com uma historiografia 
que interpela a visão de que a corporação médica local adotaria 
acriticamente a ciência originada nas metrópoles europeias e nos Estados 
Unidos, conferindo assim validade à hipótese difusionista. Contudo, um 
conjunto de estudos mais recentes, incluindo-se este, reforçam argumentos 
contrários ao difusionismo ao identificarem exemplos de descobertas 
científicas originais na periferia, em que se evidencia a maneira pela qual o 
discurso médico e sanitário contemporâneo foi reconfigurado seletivamente 
e de maneira criativa, de modo a atender as prioridades produzidas pelas 
dinâmicas nacionais, regionais e locais.

O recorte temporal da pesquisa de Rodrigo inicia-se no ano de 1918, 
quando foi deslanchada a campanha pela Fundação Rockefeller, e termina 
em 1968, momento em que a Campanha Continental para a Erradicação do 
Aedes aegypti da OSP foi suspensa, como consequência da decisão do governo 
norte-americano de encerrar o seu programa nacional de erradicação, 
não obstante – e em aparente paradoxo/contradição – a reinfestação do 
continente pelo mosquito a partir dos Estados Unidos. Para tratar dos 
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cinquenta anos de vigência da Campanha, Rodrigo atém-se a três planos 
de análise: as mudanças operadas nas doutrinas e práticas de combate 
às doenças, com destaque para a febre amarela; o rico contexto da saúde 
internacional da época e a inserção da questão da cooperação internacional 
em saúde nele; as ações e medidas adotadas visando à implementação da 
Campanha Continental para Erradicação do Aedes aegypti nas Américas, 
no pós-Segunda Guerra Mundial, como uma forma de dar continuidade 
à Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela, lançada pela 
Fundação Rockefeller em 1918 e continuamente desenvolvida até princípios 
dos anos 1940.

A pesquisa de Rodrigo evidencia o papel de destaque desempenhado 
pelo Brasil nas atividades de erradicação do mosquito Aedes aegypti das 
Américas ao longo do século XX. Nesse período, a meta de erradicar 
a espécie do território brasileiro e, posteriormente, do continente, foi 
perseguida pelas autoridades políticas e sanitárias do país. No começo do 
novo milênio, contudo, tal objetivo deixou de figurar na agenda de saúde 
pública do governo brasileiro. A recente epidemia causada pelo vírus zika 
reverteu esse quadro, colocando novamente na ordem do dia o combate sem 
tréguas a Aedes aegypti, também responsável pela transmissão da dengue 
e da febre chicungunha. O livro em tela nos oferece uma análise original 
dos esforços envidados no passado recente e subsídios para realizarmos 
com sucesso este enfrentamento no presente. Que desta vez, no entanto, 
como nos alerta Rodrigo, a guerra ao mosquito não relegue ao segundo 
plano o enfrentamento de questões sociais importantes para a proliferação 
da espécie, tais como a urbanização, saneamento básico, coleta de lixo e 
fornecimento de água encanada.

A erradicação do Aedes aegypti: febre amarela, Fred Soper e saúde pública 
nas Américas (1918-1968) é fruto de uma tese de doutorado defendida no 
Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde (PPGHCS) 
da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, em 2013. Em 
2014, ela recebeu o prêmio de melhor tese pela Sociedade Brasileira de 
História da Ciência (SBHC). Trata-se de obra densa, abrangente e criativa, 
que apresenta novo capítulo da história da cooperação internacional no 
campo da saúde pública, destacando o papel de instituições, atores, ideias, 
ações e sobretudo a importância da presença dos médicos brasileiros na 
“concertação sanitária” nas Américas sob a liderança de Fred Soper.

Com base em amplas e diversificadas fontes documentais inéditas, 
pesquisadas em arquivos brasileiros e norte-americanos, Rodrigo demonstra 
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de forma competente como os contextos locais, as relações entre região e 
nação e as interfaces entre o local e o global, especialmente no campo da 
saúde pública, são temas obrigatórios. Apesar do rigor acadêmico, o leitor 
é brindado com a boa escrita de Rodrigo e uma narrativa clara. O livro que 
ora sai pela Editora Fiocruz é uma grande oportunidade de difundir este 
belo trabalho que, com certeza, é uma referência no campo de estudos da 
história da ciência e da saúde pública no Brasil.
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