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1

A Campanha Mundial de 
Erradicação da Febre Amarela 
da Fundação Rockefeller e as 
Origens da Saúde Internacional

As primeiras décadas do século XX assinalaram uma renovada 
preocupação com as questões sanitárias nas Américas, em virtude do 
aumento do comércio internacional na região. A criação da Fundação 
Rockefeller, no estado de Nova York, em 1913, daria um novo ímpeto à 
luta contra as doenças no continente, coroando mais de duas décadas 
de atividades filantrópicas desenvolvidas pela família Rockefeller, em 
associação com a Igreja batista. Em seus primeiros anos, a Fundação 
Rockefeller se dedicou a implementar programas sanitários, primeiramente 
no sul dos Estados Unidos, o que se coadunava com o destaque dado à 
medicina e à saúde pública como áreas prioritárias de sua intervenção. 
Ainda em 1913, foi criada a sua Comissão de Saúde Internacional (CSI), 
com a qual a organização filantrópica norte-americana esperava expandir 
o seu raio de ação para as Américas. Os primeiros alvos de sua intervenção 
sanitária no continente foram a ancilostomíase, a malária e a febre amarela.

Em 1916, a Fundação Rockefeller foi a responsável pelo lançamento 
da Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela, o primeiro 
programa internacional de saúde destinado a eliminar uma doença em 
escala global. Em um primeiro momento, os especialistas norte-americanos 
se dedicaram a investigar e combater o flagelo amarílico nas Américas para, 
em seguida, dar início às atividades na África, do outro lado do Atlântico. 



46

Desse modo, foi criada uma Comissão de Febre Amarela, composta por 
alguns dos maiores especialistas na doença da época, que, a partir de 
1916, empreendeu uma série de viagens pelo continente americano, com o 
objetivo de identificar os principais focos endêmicos na região. Nessa época, 
acreditava-se que era possível erradicar a febre amarela pela redução da 
densidade do mosquito Aedes aegypti de algumas poucas cidades, consideradas 
focos-chave, responsáveis pela disseminação da enfermidade para outras 
partes das Américas. Nos anos seguintes, campanhas contra a doença 
foram organizadas nos países que abrigavam os principais focos-chave do 
continente. O último ato da Campanha Mundial de Erradicação da Febre 
Amarela, nas Américas, deveria ocorrer no Brasil, país que, àquela altura, 
já tinha toda uma tradição em estudos sobre a enfermidade e suas formas 
de combate, que remontava às últimas décadas do século XIX. Em um 
primeiro momento, essa tradição vai entrar em choque com as práticas e 
os métodos trazidos pelos norte-americanos.

Paralelamente às atividades que se desenvolviam no continente 
americano, a partir de 1920 os membros da Comissão de Febre Amarela da 
Fundação Rockefeller começaram também a inventariar a situação da doença 
na África. Especialistas norte-americanos foram enviados ao continente 
onde, inclusive, um laboratório de estudos sobre a febre amarela foi criado. 
Na África, uma série de descobertas revelaram que a epidemiologia da 
doença era muito mais complexa do que se supunha até então e que as 
bases sobre as quais se assentava a campanha da Fundação Rockefeller 
não eram tão sólidas quanto se pensava.

Enquanto descobertas inovadoras sobre a febre amarela eram 
realizadas no continente africano, colocando em xeque os conhecimentos 
existentes sobre a doença, nas Américas, mais precisamente no Brasil, alguns 
acontecimentos dramáticos ocorridos no fim dos anos 1920 invalidaram de 
vez as antigas certezas que informavam as atividades mundiais de combate 
à enfermidade. Nesse cenário, a Campanha Mundial desenvolvida pela 
Fundação Rockefeller desde 1916 entrou em um momento crítico.

O objetivo deste capítulo é analisar a Campanha Mundial de 
Erradicação da Febre Amarela da Fundação Rockefeller, nas Américas 
e na África, cobrindo os seus dez anos iniciais: desde o lançamento de 
fato, em 1918, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, até o 
ano 1928, quando uma grave crise levou ao questionamento dos seus 
principais pressupostos, colocando em risco a sua continuidade. Para 
tanto, em um primeiro momento, traçarei um histórico da Fundação 
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Rockefeller, com destaque para as suas origens e os primeiros programas 
sanitários desenvolvidos pela organização filantrópica norte-americana 
no sul dos Estados Unidos e nas Américas. Em seguida, analisarei a 
Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela propriamente dita, 
enfatizando as articulações que levaram ao seu lançamento em 1918, a 
sua implementação nos continentes americano e africano, bem como os 
principais pressupostos práticos e epidemiológicos que orientavam as 
atividades de combate à enfermidade entre meados da década de 1910 e o 
fim dos anos 1920. Em um terceiro momento, a minha análise recairá sobre 
o Brasil, o último país das Américas a receber a cooperação da Fundação 
Rockefeller, nos marcos da Campanha Mundial, e onde a vitória final sobre 
a febre amarela deveria ser conquistada. Por fim, na quarta parte deste 
capítulo eu analisarei o impacto de alguns acontecimentos e descobertas, 
na África e nas Américas, sobre a Campanha Mundial de Erradicação da 
Febre Amarela, que abalariam os seus pilares de sustentação e ameaçariam 
a sua continuidade.

As Origens da Fundação Rockefeller e 
as Primeiras Campanhas Sanitárias da 
Organização contra a Ancilostomíase no  
Sul dos Estados Unidos e nas Américas

As origens da Fundação Rockefeller remontam ao período que se 
seguiu ao término da Guerra de Secessão (1861-1865), quando os Estados 
Unidos ingressaram em uma época de intenso crescimento capitalista.  
O incremento da industrialização e a rápida expansão da rede ferroviária 
contribuíram para a integração econômica das diversas regiões do país. 
Nesse contexto, houve um acelerado processo de concentração de capitais, 
com as maiores empresas passando a controlar as principais atividades 
produtivas. Por volta de 1890, as corporações respondiam por ¾ de toda a 
produção industrial norte-americana, o que evidenciava a sua condição de 
grandes beneficiadas pelos resultados econômicos da guerra civil. Os homens 
que as comandavam, por sua vez, tornaram-se os principais responsáveis pela 
nova ordem econômica norte-americana (Brown, 1979: 16).26

Um desses homens era John Davison Rockefeller, cuja família havia 
feito fortuna ao longo de todo o século XIX com a construção de ferrovias 
e a extração de carvão, ferro, chumbo e, principalmente, petróleo através 
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da empresa Standard Oil. Durante a guerra civil, os lucros da companhia 
haviam se multiplicado em virtude do aumento do consumo de energia e 
do preço do petróleo. Ao término do conflito, John D. Rockefeller assumiu 
a direção da empresa e passou a investir na construção de refinarias, 
ampliando a já considerável riqueza da família. Por volta de 1880, a 
companhia Standard Oil refinava 95% do petróleo produzido nos Estados 
Unidos (Colby & Dennett, 1997).

A concentração de capitais por parte das grandes corporações norte-
americanas na virada do século XIX para o XX, no entanto, transcorria 
paralelamente à degradação das condições de vida e trabalho da classe 
operária, que se havia expandido em número e organização, graças à 
incorporação dos imigrantes, que ingressavam em massa no país naquela 
época, e das populações das áreas atingidas pelo vertiginoso crescimento 
econômico. Os operários passaram a se organizar para lutar contra as 
jornadas excessivas de trabalho, os baixos salários, a frequente ameaça 
de desemprego e a exploração do trabalho infantil e feminino, dando 
origem a inúmeras greves e manifestações, além de críticas ferozes aos 
grandes capitalistas. O resultado dessa situação foi o surgimento de uma 
crescente hostilidade direcionada à burguesia emergente e a demanda 
pela intervenção do Estado na área social, em prol da melhoria da situação 
dos trabalhadores. A consolidação do capitalismo industrial nos Estados 
Unidos trouxe consigo, então, uma preocupação em minimizar as mazelas 
sociais decorrentes do acelerado processo de concentração de capitais.  
O recrudescimento da questão social impulsionava os críticos da nova 
ordem a exigir a intermediação do governo nas relações entre capital e 
trabalho, com a preservação da mão de obra, o que não agradava aos grandes 
capitalistas norte-americanos (Birn, 1993, 2006).

Foi em meio a esta crescente polarização política que programas 
sociais e projetos filantrópicos começaram a ser elaborados com maior 
intensidade. Através deles, procurava-se atenuar as contradições inerentes 
ao desenvolvimento econômico do país, sem alterar os pilares da sociedade 
norte-americana (Brown, 1979). O envolvimento das grandes corporações em 
atividades filantrópicas tornava desnecessária a intervenção do Estado nas 
questões sociais, inclusive na área da saúde pública. Assim, em sua gênese 
no começo do século XX, a filantropia norte-americana se caracterizou 
por seu caráter elitista, individualista e fortemente antidemocrático, o 
que ia de encontro às aspirações do movimento operário, que ansiava pela 
intervenção estatal na área social (Birn, 1993).



49

As primeiras atividades filantrópicas de John D. Rockefeller foram 
marcadas por uma estreita vinculação às obras assistenciais da Igreja 
batista. Seguidores da religião, os patriarcas da família Rockefeller dirigiam 
as suas atividades empresariais e filantrópicas de acordo com os ideais 
protestantes de dedicação ao trabalho e repulsa a qualquer tipo de ócio, 
extravagância e divertimentos. Rockefeller seguia rigorosamente esses 
ideais, pautando a sua vida, desde a juventude, no tripé trabalho, família e 
igreja (Brown, 1979). Em consonância com esses valores e com o objetivo 
de diminuir as críticas sobre os desequilíbrios sociais e econômicos que 
as atividades de suas empresas causavam, sobretudo no que se referia às 
expropriações de reservas indígenas e à exploração do trabalho dos nativos, 
a família Rockefeller passou a financiar a construção de escolas e o envio de 
missionários para essas áreas (Colby & Dennet, 1997). Criavam-se, assim, 
no seio da família, as condições necessárias para o surgimento de uma 
organização filantrópica com conduta, lógica interna e valores distintos da 
Standard Oil. Uma parte dos lucros da companhia petrolífera, interpretados 
sob a ótica do ideal protestante da predestinação, passaram, então, a ser 
destinados às atividades filantrópicas, entendidas como uma obrigação moral.

Os primeiros anos da década de 1890 assinalaram um aumento 
substantivo das ações filantrópicas da família Rockefeller. À época, John D. 
Rockefeller conheceu o reverendo Frederick T. Gates,27 que rapidamente 
se transformaria em mentor e arquiteto da filantropia dos Rockefeller e 
no principal responsável pela aplicação de parte dos lucros da Standard 
Oil em ações assistenciais conduzidas pela Igreja batista, dentre as quais 
a formação de sociedades missionárias e o investimento em hospitais, 
bibliotecas e universidades (Birn, 1993). Em 1901, Gates conheceu o médico 
William H. Welch, que havia estudado patologia na Alemanha e que, de 
volta aos Estados Unidos, realizava pesquisas na Johns Hopkins Medical 
School. Nesse mesmo ano, Gates convidou Welch para ajudar na organização 
do Instituto Rockefeller de Pesquisas Médicas (Rockefeller Institute of 
Medical Research),28 que passou a funcionar na Universidade de Chicago, 
uma instituição que também havia sido fundada pelos Rockefeller, em 1889 
(Brown, 1979).

Welch fazia parte de um pequeno grupo de pioneiros que trouxe a 
bacteriologia para os Estados Unidos. Os paradigmas introduzidos pela nova 
ciência seriam de grande utilidade no combate às doenças transmissíveis.  
À medida que os bacteriologistas vinculavam determinados microrganismos 
a enfermidades específicas, eles pavimentavam o caminho para que o combate 
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às doenças infecciosas pudesse se dar sob uma base mais racional, criando as 
condições necessárias para que as autoridades sanitárias desenvolvessem 
as suas atividades em uma escala sem precedentes (Rosen, 1994).

A filantropia e a ciência médica reforçavam, assim, em torno de si 
próprias, o status de ferramentas indispensáveis ao progresso da humanidade 
e desprovidas de quaisquer interesses materiais diretos. A criação do 
Instituto Rockefeller de Pesquisas Médicas, em 1901, evidencia uma 
tentativa de articular os dois campos. Em seus primeiros anos de existência, 
a nova instituição recebeu de John D. Rockefeller cerca de duzentos mil 
dólares. Em 1909, o magnata do petróleo atingiria a marca de cinquenta 
milhões de dólares em investimentos nas áreas da saúde, educação, ciência 
e religião (Brown, 1979).

O aumento do volume de recursos destinados à filantropia contribuiu 
para que, em 1909, John D. Rockefeller e os seus conselheiros pleiteassem 
junto ao Senado norte-americano uma licença para dar continuidade às 
suas atividades assistenciais. Tal investida, contudo, não obteve êxito, em 
grande parte em virtude de denúncias de líderes da classe operária, que 
viam com reservas as ações de caridade da família Rockefeller. Somente 
quatro anos depois dessa primeira tentativa os Rockefeller conseguiram ter 
as suas atividades de filantropia reconhecidas pelas leis do estado de Nova 
York. Nascia, assim, em 14 de maio de 1913, a Fundação Rockefeller, a partir 
de uma doação de cinquenta milhões de dólares em ações da companhia 
petrolífera.29 O objetivo declarado da Fundação era: 

Promover a civilização e ampliar o bem-estar dos povos dos Estados 
Unidos da América, de seus territórios e suas possessões, assim como 
daqueles dos países estrangeiros, por meio da aquisição e disseminação 
do saber, da prevenção e do alívio do sofrimento, e da promoção de 
todos os elementos do progresso humano. (Fosdick, 1989: 15)30

Diante da desconfiança generalizada, em seus primeiros anos a 
Fundação Rockefeller decidiu priorizar os investimentos em medicina e 
saúde pública, consideradas por seus dirigentes como áreas menos propensas 
a despertar resistências e gerar controvérsias (Birn, 1993). Gradualmente, 
os dois campos se constituíram em um terreno seguro, sobre o qual a 
Fundação assentou as bases de suas atividades filantrópicas dentro e fora 
dos Estados Unidos. Essa orientação constou, inclusive, do primeiro relatório 
da organização, no qual os seus representantes afirmavam existir:
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Um consenso geral de que o avanço da saúde pública através da 
pesquisa médica e da educação, incluindo a demonstração de métodos 
conhecidos de tratamento e prevenção de doenças, nos proporcionou 
a mais segura expectativa sobre sua utilidade.31

A crença de que a nova ciência da bacteriologia seria capaz de eliminar 
todas as doenças que afligiam a humanidade pautou as ações sanitárias da 
Fundação Rockefeller desde o início, transformando-se em seu princípio 
norteador básico. Como a doença era identificada como a principal causa 
da pobreza, a melhoria da saúde das populações passou a ser considerada o 
meio mais eficaz de eliminar os problemas econômicos e sociais. Em sintonia 
com essa ideia, em um primeiro momento a organização filantrópica norte-
americana não patrocinou estudos que visassem estabelecer a relação entre 
elementos de ordem socioeconômica e a ocorrência de doenças (Brown, 1979).

A prioridade conferida às atividades sanitárias pela Fundação 
Rockefeller fica evidente em outro documento da organização:

O real objetivo de nosso trabalho não é meramente conquistar novos 
conhecimentos sobre um número limitado de doenças, mas através 
de demonstrações concretas no controle destas “mazelas”, fixar a 
atenção sobre os problemas de saúde pública, no sentido de educar o 
público (a população), e induzir os governos a darem mais atenção a 
esta necessidade fundamental da humanidade.32

Em consonância com o objetivo exposto, a primeira campanha de 
saúde pública da Fundação Rockefeller teve como alvo a ancilostomíase.33

As suas raízes remontam ao ano de 1909, quando foi instituída a Comissão 
Sanitária Rockefeller para a Erradicação da Ancilostomíase (The 
Rockefeller Sanitary Commission for the Eradication of Hookworm), 
dedicada ao combate à doença no sul dos Estados Unidos. Os seus membros 
eram o reverendo Gates, William Welch, John Rockefeller Jr., Simon Flexner, 
Charles W. Stiles, Edwin A. Alderman, David F. Houston, P. P. Clayton, J. Y. 
Joyner, Walter A. Page, H. B. Frissell, Starr J. Murphy e John Ferrel. Para 
o conjunto do empreendimento, John D. Rockefeller doou a quantia de um 
milhão de dólares. A direção da Comissão ficou a cargo de Wickliffe Rose 
(1862-1931), professor de filosofia da Universidade do Tennessee, antigo 
decano do Peabody College e da Universidade de Nashville e secretário 
do Southern Education Board.34 Rose era um renomado profissional do 
campo da educação do sul dos Estados Unidos e tinha fama de ser um bom 
administrador. Contudo, os seus conhecimentos nas áreas de medicina, 
biologia e saúde pública eram praticamente nulos (Farley, 2004: 6-7). 
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Escolhê-lo para o cargo, em vez de um médico ou sanitarista, denota a 
grande importância conferida à educação em saúde nos primeiros tempos 
da intervenção sanitária da Fundação Rockefeller (Lowy, 2006).

De acordo com o médico norte-americano Victor George Heiser 
(1873-1972), que ingressou na Fundação Rockefeller em 1914, tornando-se 
diretor da organização filantrópica norte-americana para o Oriente (RF 
director for the East – 1914-1927), John D. Rockefeller desejava ações menos 
teóricas, após vários anos financiando projetos de ensino e pesquisa. Ele 
teria reunido, então, um renomado grupo de médicos e sanitaristas para 
questioná-los se existia uma doença que atingisse um grande número de 
pessoas e pudesse ser prevenida com medidas simples e fosse facilmente 
identificável, de modo que as camadas populares pudessem compreendê-la 
e serem convencidas de sua existência através de demonstrações em larga 
escala (Heiser, 1940).

A resposta foi dada pelo parasitologista Charles W. Stiles, chefe 
da Divisão de Zoologia do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos 
e por Bailey K. Ashford, do Corpo Médico Naval do país, que realizavam 
estudos sobre a profilaxia da ancilostomíase em Porto Rico, região que 
os norte-americanos haviam conquistado em 1898, durante a Guerra 
Hispano-Americana. Procurando explicações para a anemia que se abatia 
sobre os habitantes de um distrito da ilha, Ashford descobriu os ovos e, 
posteriormente, os vermes do ancilóstomo. Ele levou os espécimes para 
os Estados Unidos para serem examinados por Stiles, que também se 
dedicava a pesquisas sobre a enfermidade, amplamente disseminada entre 
os trabalhadores agrícolas e das fábricas de algodão do sul do país. Stiles 
identificou o verme como uma nova variedade de ancilóstomo, a qual deu 
o nome de Necator americanus. Pesquisas posteriores mostraram, contudo, 
que, na realidade, essa variedade havia sido trazida da África junto com os 
escravos (Benchimol, 2001).

A escolha da ancilostomíase como o primeiro alvo das campanhas 
sanitárias da Fundação Rockefeller deveu-se tanto a razões científicas 
quanto econômicas. No plano científico, pesou o fato de a doença ser 
causada por um agente visível a olho nu e passível de ser eliminado 
de forma relativamente simples. Como os ovos do verme que causa a 
enfermidade estão presentes nos excrementos e podem sobreviver no solo, 
a contaminação ocorre principalmente quando se anda descalço. Dessa 
forma, na visão dos médicos, a solução do problema da transmissão da 
ancilostomíase era simples: para as pessoas infectadas, administração de 
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um vermífugo conhecido como timol, combinado com sais purgativos – os 
sais de Epson –, medida que deveria estar associada ao uso de calçados e de 
outros meios que prevenissem nova contaminação das latrinas. Mais tarde, 
o timol foi substituído por um medicamento de maior eficácia, ainda que 
ocasionalmente tóxico: o óleo quenopódio. No plano econômico, a doença 
era identificada como a causa da baixa produtividade dos trabalhadores 
sulistas, na medida em que enfraquecia consideravelmente os indivíduos 
que a contraíam, reduzindo a sua capacidade de trabalho (Ettling, 1981). 
Como afirma Lowy (2006: 124), “a preguiça natural das populações das 
regiões quentes, sua falta de entusiasmo para o trabalho, especialmente nas 
plantações, encontrou, desse modo, uma explicação científica e a esperança 
de um tratamento eficaz”.

Entre 1910 e 1914, os membros da Comissão Sanitária Rockefeller 
para a Erradicação da Ancilostomíase viajaram por 11 estados norte-
americanos, visitando diversas comunidades rurais. Contando com o 
apoio dos serviços sanitários dos estados do sul e de igrejas locais (Ettling, 
1981), as suas atividades pautaram-se pela tentativa de disseminar entre 
a população as principais formas de tratamento da doença e conscientizá-
la sobre o uso de calçados e a instalação de latrinas, medidas capazes de 
interromper a disseminação da enfermidade (Birn, 1993). Os funcionários 
da Fundação Rockefeller acreditavam que o sucesso do empreendimento 
estava condicionado à sua capacidade de articulação com as instituições 
educacionais e de saúde pública já existentes, que compartilhavam das 
tradições e práticas culturais locais. Mesmo assim o trabalho seria árduo. 
De acordo com informações discutidas em um encontro da organização, 
realizado em junho de 1913, em um universo de mais de dois milhões de 
pessoas infectadas pelo ancilóstomo nos estados do sul, a campanha havia 
conseguido atender cerca de quinhentos mil doentes.35

A campanha contra a ancilostomíase no sul dos Estados Unidos 
articulou, pela primeira vez, elementos-chave da ideologia que orientaria 
as atividades da Fundação Rockefeller no campo da saúde, quais sejam: 
a convicção de que a pobreza está relacionada, antes de tudo, com a 
ignorância e a saúde precária, e pode ser eliminada pela educação; o estreito 
vínculo entre a capacidade de trabalho dos indivíduos e o seu estado de 
saúde e bem-estar; a importância da mudança de hábitos e o abandono 
do estado “selvagem” por parte das populações que vivem em contato 
com a natureza como meios de difusão da civilização; o ideal de pureza 
em substituição à sujeira, encarnado na eliminação das fezes, que servia 
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de equivalente simbólico para a erradicação da doença.36 Calcada nesses 
elementos, a campanha foi considerada um sucesso: quando as atividades 
da Comissão Sanitária Rockefeller para a Erradicação da Ancilostomíase 
foram encerradas, em 1913, a incidência da doença havia diminuído graças, 
sobretudo, a medidas simples como a construção de latrinas, a difusão da 
educação sanitária e o uso de calçados.37

Os resultados da campanha geraram duas convicções: que a Comissão 
Sanitária Rockefeller reunia condições para estender a outros países e 
pessoas o trabalho de erradicação da ancilostomíase e que o seu corpo de 
sanitaristas já dispunha do conhecimento necessário para transformar 
tal tarefa em realidade. A campanha de erradicação da enfermidade foi, 
então, ampliada nos estados do sul e estendida para as colônias britânicas.38 
De acordo com Birn (1993), a extensão e a ampliação do programa original 
foram acompanhadas pela adoção de novas ações, tais como a montagem 
de departamentos locais e permanentes de saúde, treinamento profissional 
e a educação sanitária da população.

Assim, o ano de 1913 assinalou o início dos preparativos para as 
primeiras campanhas sanitárias da Fundação Rockefeller fora dos Estados 
Unidos. De modo a dar suporte a tais atividades, nesse mesmo ano foi criada 
a Comissão de Saúde Internacional (International Health Comission) que, 
em 1916, teria o seu nome alterado para Junta de Saúde Internacional 
(International Health Board), passando a se chamar Divisão de Saúde 
Internacional (International Health Division) em 1927.39 Para a direção do 
novo órgão sanitário da Fundação Rockefeller, a escolha recaiu mais uma 
vez sobre Wickliffe Rose (1913-1923).40 Desde a sua criação, a Comissão/
Junta/Divisão de Saúde Internacional recebeu uma importância crescente 
no campo sanitário. De acordo com Cueto (2007a: 53) “durante a primeira 
metade do século XX, a Fundação Rockefeller e sua poderosa Divisão de 
Saúde Internacional foram praticamente a única instituição filantrópica 
– sumamente influente – a abordar problemas de saúde internacional”.

Em março de 1914, a CSI implementou um programa piloto de 
combate à ancilostomíase na Guiana Britânica e, no ano seguinte, iniciou 
operações na Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicarágua e Trinidade. 
Palmer (2010: 1), que se dedicou a estudar as campanhas implementadas 
nestes seis países em conjunto, sustenta que elas se constituíram “em um 
laboratório para descobrir e testar elementos de um sistema de saúde 
global para o século XX”,41 assinalando o início do que conhecemos hoje 
como saúde global.42
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Como parte do projeto da Fundação Rockefeller de expandir a 
campanha contra a ancilostomíase realizada no sul dos Estados Unidos 
para outras regiões, entre os anos de 1916 e 1929 os seus especialistas 
fizeram um levantamento das condições médico-sanitárias de 15 países 
da América Latina. As informações recolhidas nos campos da medicina, 
educação, pesquisa médica, geografia e condições naturais contribuíram 
para um conhecimento mais apurado da realidade do continente. Os 
norte-americanos, contudo, avaliavam os elementos encontrados nas 
sociedades latino-americanas de forma isolada e superficial, interpretando-
os como fatores indicativos do seu atraso, se comparados aos padrões 
norte-americanos. Uma parte importante das críticas foi direcionada à 
influência europeia nas universidades da região e à forte interferência 
do Estado sobre as atividades acadêmicas. Os funcionários da Fundação 
Rockefeller compartilhavam da ideia de que uma de suas principais tarefas 
era modernizar as instituições e práticas médicas latino-americanas com 
base no modelo oferecido pela própria Fundação, o que evidencia o objetivo 
de introduzir um novo paradigma para as campanhas sanitárias nas 
Américas. Essa atitude influenciou na elaboração dos relatórios, nos quais 
a superioridade dos modelos social e científico dos Estados Unidos diante 
da realidade encontrada no continente era constantemente reafirmada 
(Cueto, 1994b).

Os conhecimentos obtidos nos surveys que a Fundação Rockefeller 
realizou em diversos países das Américas passaram por um processo de 
reelaboração e ressignificação, de modo a se adequar às suas atividades na 
região. Tal fato evidencia que a atuação da organização filantrópica norte-
americana no continente se deu em um espaço dotado de flexibilidade 
e negociação, duas características essenciais para o seu projeto de 
implementar campanhas sanitárias em países com características tão 
variadas do ponto de vista cultural e socioeconômico.43 As diferentes 
realidades latino-americanas, somadas ao fato de a Fundação Rockefeller 
não estar explicitamente ligada ao governo norte-americano e de 
desenvolver programas de saúde sem fins lucrativos, contribuíram para 
facilitar a sua inserção no quadro médico-sanitário da América Latina. Além 
disso, a sua atuação na região ocorreu em um período no qual os governos 
latino-americanos estavam em plena fase de expansão da autoridade estatal. 
Nesse contexto, a Fundação Rockefeller pôde coordenar sistematicamente a 
sua intervenção em campo com os governos locais que, via de regra, estavam 
interessados na cooperação, capaz de facilitar a cobertura de regiões até 
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então pouco atingidas pelas ações sanitárias e pela infraestrutura de saúde 
pública (Castro-Santos, 1989). Cueto (1994b: 2) destaca que “os governos 
latino-americanos foram bem receptivos às atividades da Rockefeller pelo 
fato de estes governos estarem em um processo de expansão da legitimidade 
do Estado em um nível nacional”. Esse projeto de legitimação estatal 
pressupunha a montagem de uma infraestrutura sanitária nacional, para 
a qual o auxílio da Fundação Rockefeller era bem-vindo.

O Lançamento da Campanha Mundial de 
Erradicação da Febre Amarela da Fundação 
Rockefeller e os Conhecimentos sobre a 
Doença nos Anos 1910 e 1920

Em seus primeiros anos de atuação nas Américas, a Fundação 
Rockefeller não definiu os alvos de sua ação sanitária em função do 
perigo que determinadas doenças representavam para a saúde pública  
do continente, preferindo direcionar os seus esforços prioritários para 
aquelas enfermidades cuja causa já era conhecida, que podiam ser 
eliminadas de maneira rápida e espetacular, e – elemento fundamental – 
que prescindissem de um ataque prévio aos problemas econômicos e sociais 
(Lowy, 2006). Uma declaração política da Fundação Rockefeller esclarece 
essa questão:

Outras doenças, como a tuberculose, continuam sendo problemas 
graves de saúde pública, mas a tuberculose presta-se mal a 
demonstrações: os programas de luta contra esta doença são 
complicados, o trabalho é muito caro, os resultados são lentos, difíceis 
de medir, e não instigam a imaginação.44

Assim, embora a CSI tenha-se pautado pela tentativa de estender às 
Américas a campanha contra a ancilostomíase realizada no sul dos Estados 
Unidos, outras “doenças demonstrativas”, como a malária e, principalmente, 
a febre amarela, também mereceram a atenção da organização filantrópica, 
pois se prestavam a uma demonstração da superioridade da saúde pública 
norte-americana.

No caso específico da febre amarela, a doença era, há muito tempo, 
um dos principais flagelos que castigavam as regiões tropicais do planeta, 
caracterizando-se por um início súbito, febre alta e vômito preto. Ao lado 
da malária, ela havia condenado a primeira tentativa de construção do 
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Canal do Panamá, em 1880, tendo também um forte impacto na Guerra 
Hispano-Americana, em 1898 (Stepan, 1978). No começo dos anos 1880, 
Carlos Finlay levantou a hipótese de que a enfermidade era causada por 
um germe que passava por transformações no organismo do mosquito Culex 
antes de infectar os seres humanos. O inseto seria, então, na opinião do 
médico cubano, o vetor da doença.45 A hipótese de Finlay, contudo, só foi 
confirmada cerca de vinte anos depois por uma comissão militar liderada 
pelo médico norte-americano Walter Reed.46 As pesquisas realizadas pela 
Comissão Reed atestaram que a febre amarela era transmitida por um 
único vetor – chamado na época de Stegomyia fasciata –,47 que a espécie podia 
transmiti-la a novos hospedeiros cerca de 12 dias após se alimentar de 
sangue contaminado, que o homem era o seu único hospedeiro vertebrado 
e que era possível produzir a enfermidade a partir do sangue de uma vítima 
infectada, desde que coletado até dois dias seguintes à contaminação. Tais 
descobertas foram decisivas para que as forças de saúde pública eliminassem 
a doença de Havana e, em seguida, da Zona do Canal do Panamá, através, 
principalmente, do combate aos mosquitos vetores.48 Além disso, embora 
não tenham sido capazes de identificar com precisão o agente etiológico 
da febre amarela – tentativas de cultivá-lo e de estabelecer uma linha 
de infecção em animais de laboratório falharam –, Reed e sua equipe 
demonstraram que se tratava de um “vírus” ultramicroscópico e filtrável, 
o que estreitou o campo dos possíveis causadores da doença, ao eliminar a 
possibilidade de ela ser causada por microrganismos maiores.49

Nas décadas de 1910 e 1920, a presença endêmica da febre amarela 
nas Américas do Sul e Central representava um obstáculo tanto para o 
desenvolvimento do comércio quanto das viagens internacionais, além 
de se constituir em um perigo permanente para o sul do Estados Unidos. 
A CSI convenceu-se, então, que a erradicação da doença era a primeira 
tarefa sanitária de âmbito mundial que poderia ser implementada com 
a expectativa de se obter resultados duradouros. Nesse quadro, em julho 
de 1914, o diretor da CSI, Wickliffe Rose, e o general William C. Gorgas, 
então cirurgião-geral do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos 
(Surgeon General – United States Public Health Service – USPHS – 1914-
1918), tiveram um encontro no qual começaram a delinear um programa 
de combate à febre amarela em escala mundial.

Gorgas havia-se notabilizado pela organização das campanhas de 
erradicação da doença em Havana, em 1901, e na Zona do Canal do Panamá, 
entre 1912 e 1914. Desde 1909, ele defendia que, mediante a aplicação 
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de medidas sanitárias adequadas e a eliminação sistemática dos focos da 
doença, “a febre amarela desaparecerá do hemisfério ocidental em dois 
anos” (Gorgas, 1909). Rose, por sua vez, tinha acabado de retornar de 
uma viagem ao Oriente, durante a qual constatou o temor das autoridades 
sanitárias britânicas e asiáticas diante da possibilidade de a febre amarela se 
disseminar pelo Extremo Oriente após a abertura do Canal do Panamá, que 
seria inaugurado em 15 de agosto de 1914.50 Embora tivessem permanecido 
livres da enfermidade, as regiões tropicais da Ásia reuniam todas as 
condições para uma epidemia, caso fossem ligadas às áreas infectadas do 
Caribe (Cueto, 1992).

Ainda em 1914, Gorgas e Rose tiveram uma série de encontros 
com notórios especialistas em febre amarela, como Henry Carter, cujas 
pesquisas epidemiológicas haviam contribuído para determinar o papel do 
mosquito na transmissão da doença, e Joseph H. White, responsável pela 
bem-sucedida campanha contra a enfermidade em Nova Orleans em 1905. 
Ambos eram membros do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos.51 
Como resultado dessa articulação, no ano seguinte foi criada a Comissão de 
Febre Amarela (Yellow Fever Commission), composta por Gorgas, Carter, 
White e também por Juan Guiteras (1852-1925), diretor do Departamento 
de Saúde Pública de Cuba.52

Em outubro de 1914, Rose elaborou um memorando intitulado 
“Yellow fever: feasibility of its eradication” (“Febre amarela: viabilidade  
de sua erradicação”), no qual esboçava os parâmetros de uma campanha de 
eliminação da doença em escala mundial e, pela primeira vez, os postulados 
da teoria dos focos-chave (key focus theory), elaborada por Carter. De acordo 
com essa teoria, entre duas epidemias de febre amarela, o seu agente 
etiológico continuava a existir em um número limitado de áreas endêmicas 
– os focos-chave –, em geral cidades nas quais o número de pessoas não 
imunes à doença seria suficiente para garantir sua transmissão de um 
indivíduo a outro através dos mosquitos. Nas palavras de Rose,

Os centros endêmicos são os disseminadores sem os quais uma 
epidemia não é absolutamente possível. Se os centros de disseminação 
forem destruídos, a doença desaparecerá por si mesma de todos os 
outros lugares. Felizmente, esses centros são muito pouco numerosos. 
Uma cidade pequena não pode apresentar condições endêmicas, a 
menos que nela haja um número excessivamente elevado de visitantes 
vindos de fora ou de turistas, pois é preciso um aporte constante de 
não imunes para manter a infecção do mosquito. O mosquito pode 
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ser contaminado unicamente por pessoas infectadas, e a duração de 
sua vida é de 30 a 180 dias (...). Atualmente há apenas cinco ou seis 
focos endêmicos conhecidos, e estes são os únicos lugares que devem 
atrair nossa atenção.53

A teoria dos focos-chave de Carter gerou, então, um entendimento 
de que a febre amarela era uma doença humana dos grandes centros 
urbanos, transmitida somente pelo mosquito Aedes aegypti, uma espécie 
doméstica que se reproduz em reservatórios artificiais de água. Ela também 
estimulou a crença de que comunidades pequenas não mantinham uma 
endemicidade permanente e que, por isso, não precisavam ser tratadas, e 
que a enfermidade se autoconsumia nos pequenos povoados, em virtude do 
esgotamento daqueles que não eram imunes. Os especialistas da Comissão 
de Febre Amarela da Fundação Rockefeller acreditavam, portanto, que 
a redução do nível de infestação pelo mosquito Aedes aegypti a um índice 
inferior a 5% em um pequeno número de cidades consideradas “focos-chave” 
da doença, localizadas no Equador, Colômbia, Peru, Venezuela e Brasil, 
acarretaria sua erradicação das Américas.54 Tal crença se chocava com as 
ideias expostas por muitos médicos latino-americanos, segundo os quais a 
febre amarela mantinha uma endemicidade “silenciosa” em vastas áreas, 
nas quais os recém-nascidos, em razão de sua imunidade muito baixa, 
constituíam-se em um reservatório praticamente inesgotável da doença.55 
Os sanitaristas brasileiros, inclusive, afirmavam que a febre amarela não 
era de modo algum uma doença urbana, sendo endêmica nas áreas rurais.56

Os especialistas da Fundação Rockefeller, por sua vez, convencidos 
de que tinham os conhecimentos epidemiológicos mais avançados sobre 
a enfermidade, praticamente descartaram tais opiniões. Carter chegou a 
descrever os médicos e sanitaristas que defendiam que a febre amarela 
era endêmica em vastas regiões do continente como entusiastas de teorias 
ultrapassadas:

Não temos, evidentemente, por que levar em consideração a velha 
teoria segundo a qual o organismo da febre amarela se mantém nos 
‘fomites’ dos doentes e pode atacar pessoas que forem expostas a 
estes ‘fomites’. E, no entanto, estou convencido de que uma parte 
dessa ideia, a da permanência da febre amarela, sobrevive no conceito 
de ‘febre amarela latente’, uma doutrina desenvolvida pela missão 
do Instituto Pasteur, segundo a qual a febre amarela se mantém 
indefinidamente em focos endêmicos por meio dos ataques recorrentes 
entre os nativos. (Carter, 1920)
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O otimismo acerca da erradicação da febre amarela, embasado pela 
teoria dos focos-chave, levou Rose a estabelecer um objetivo grandioso para 
a campanha da Fundação Rockefeller: a erradicação mundial da doença.  
O plano do diretor da CSI era iniciar as atividades pelas Américas, 
mapeando os “focos-chave” existentes no continente, começando pelo 
Equador e passando, em seguida, para outros países da costa do Pacífico, 
antes de chegar ao Brasil. Uma vez identificados os principais centros 
difusores da febre amarela nas Américas, o passo seguinte seria inventariar 
a situação da doença na costa ocidental da África. A eclosão da Primeira 
Guerra Mundial, no entanto, impediu que a campanha fosse implementada 
imediatamente. Somente em junho de 1916 os membros da Comissão de 
Febre Amarela iniciaram a identificação dos focos-chave no continente 
americano. Nesse ano, Gorgas, Carter, Guiteras, White, W. D. Wrightson e 
os majores T. C. Lyster e E. R. Whitmore embarcaram em Nova York rumo 
a vários países das Américas Central e do Sul.57 Ao término da expedição, 
concluíram que o porto de Guayaquil, no Equador, era o principal foco 
endêmico de febre amarela ativo no continente.58 A Comissão recomendou, 
então, à Fundação Rockefeller, que implementasse nas localidades atingidas 
pela enfermidade uma vasta campanha de erradicação dos mosquitos e 
prosseguisse com a vigilância nas áreas consideradas suspeitas, dentre 
as quais a costa brasileira e o litoral sul do Caribe.59 Em 23 de janeiro de 
1917, a agora designada Junta de Saúde Internacional (JSI) da Fundação 
Rockefeller nomeou Gorgas diretor da Campanha Mundial de Erradicação 
da Febre Amarela da organização, para que fosse atribuída ao general a 
glória pela eliminação da doença.60  Contudo, a entrada dos Estados Unidos 
na Primeira Guerra Mundial, em 1917, obrigou Gorgas a assumir as suas 
funções de cirurgião-geral do Serviço de Saúde Pública do país até se 
aposentar em 1918. Nesse ano, a Fundação Rockefeller enviou a Guayaquil 
outra comissão com o objetivo de investigar aspectos ainda desconhecidos 
da febre amarela, relacionados, sobretudo, à sua etiologia e diagnóstico.61

Membro da expedição, o bacteriologista japonês Hydeo Noguchi – 
pesquisador do Instituto Rockefeller – estudou o sangue de pacientes com 
febre amarela na cidade equatoriana. Após alguns meses, ele anunciou 
ter descoberto que uma espiroqueta (pequena bactéria em forma de 
espiral), encontrada em algumas amostras e batizada por ele de Leptospira 
icteroides, era o agente etiológico da febre amarela. O micróbio preenchia 
todos os requisitos para ser incriminado: destruição por aquecimento a 
50ºC, capacidade de passar através de filtros bacterianos e invisibilidade 
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ao microscópio comum. Além disso, havia pouco tempo que outra 
bactéria – Leptospira icterohaemorrhagiae – tinha sido identificada como o 
agente etiológico da doença de Weil, icterícia infecciosa frequentemente 
confundida com a febre amarela. Noguchi afirmou ter provado que a febre 
amarela fazia parte do mesmo quadro de patologias da doença de Weil, que 
a bactéria que descobrira induzia a doença em animais como o porquinho-
da-índia, o cachorro e o macaco, e que havia obtido êxito em sua tentativa 
de transmiti-la pela picada de mosquitos infectados por Leptospira icteroides. 
Ele descreveu ainda um teste imunológico que, conforme acreditava, era 
capaz de detectar a doença, assim como um soro curativo. Nos artigos 
que publicava, todos bastante claros e profissionais, o médico japonês não 
deixava transparecer qualquer sinal de dúvida ou resultados difíceis de 
serem reproduzidos.62 Tais publicações, aliadas à reputação de Noguchi e ao 
seu status no Instituto Rockefeller, contribuíram para que as suas descobertas 
fossem endossadas e adotadas sem reservas pelos especialistas da Fundação. 
Em visita ao Brasil no ano 1923, ele sustentou as suas pesquisas, bem como 
a identidade entre a febre amarela verificada no país e aquela encontrada 
nas demais nações da América Latina.63

Naquela época, a principal dificuldade dos pesquisadores que se 
debruçavam sobre a febre amarela era distinguir a enfermidade de outras 
doenças tropicais que produziam alguns dos mesmos sintomas, como a 
malária. A descoberta do suposto agente etiológico da doença por Noguchi 
resolvia o problema, pois tornava possível estabelecê-la como uma entidade 
clínica específica, à luz da bacteriologia. As descobertas de Noguchi e a teoria 
dos focos-chave de Carter informaram a Campanha Mundial de Erradicação 
da Febre Amarela da Fundação Rockefeller até os anos finais da década de 
1920, gerando um otimismo em relação tanto a um rápido diagnóstico baseado 
em teste imunológico quanto à cura dos casos suspeitos da enfermidade pela 
aplicação do soro curativo desenvolvido pelo médico japonês.

Assim, quando a campanha teve início em Guayaquil, no Equador, 
em 25 de novembro de 1918, todos os aspectos biomédicos da febre amarela 
“pareciam estar cientificamente equacionados” (Cueto, 1992: 2-3). Sob 
a direção de Michael Connor, foi lançado, então, um ataque aos locais 
de reprodução de Aedes aegypti, com a colocação de peixes larvicidas nos 
reservatórios d’água. Também eram realizadas inspeções regulares nas 
residências com objetivo de eliminar as larvas do mosquito em cisternas e 
outros recipientes.64 O resultado da campanha foi considerado espetacular 
(Sawyer, 1937). Seis meses após o seu início, foi registrado o último caso 
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de febre amarela no país.65 Nos 17 anos seguintes, nenhum novo caso da 
doença foi diagnosticado no Equador, o que parecia consagrar os princípios 
estabelecidos pela Comissão de Febre Amarela. Com a eliminação das 
larvas do vetor no foco-chave, o mosquito se extinguiu e a febre amarela 
desapareceu de maneira espontânea das cidades e localidades ao redor 
(Benchimol, 2001).

Com o sucesso alcançado em Guayaquil, a Comissão de Febre 
Amarela da Fundação Rockefeller começou a atacar os outros focos-chave 
da doença no continente.66 Assim, nos anos seguintes, estudos, campanhas 
e serviços direcionados ao combate à febre amarela foram organizados 
na Guatemala (1919), Peru (1920-1922),67 América Central (1921-1922), 
México (1921-1923)68 e na Colômbia (1923)69. Lowy (2006) identifica dois 
modelos nas campanhas contra a doença implementadas nessas regiões do 
continente americano. O primeiro deles se caracterizava por intervenções 
efetuadas de cima para baixo, motivando a resistência dos médicos locais. 
Tal modelo foi aplicado, por exemplo, no Peru e, apesar da resistência da 
população local, foi um sucesso incontestável, interrompendo a epidemia 
da doença que castigava o país e eliminando-a definitivamente das regiões da 
América Latina banhadas pelo oceano Pacífico. O segundo modelo tinha 
como elemento principal a busca por um certo apoio da população local.  
O maior exemplo foi a campanha desenvolvida em Veracruz, no México, 
entre 1920 e 1922, que eliminou a febre amarela do país.70 Um dos responsáveis 
por essa campanha foi Michael Connor, o mesmo dirigente da Fundação 
Rockefeller que havia liderado a bem-sucedida campanha contra a doença 
no Equador alguns anos antes. Dentre as principais medidas desenvolvidas 
por ele no território mexicano, destacam-se: a promoção do saneamento 
das cidades, a colocação de peixes larvicidas nos reservatórios de água e 
a adoção de métodos persuasivos para obter a colaboração da população 
local, ao invés de medidas coercitivas.

Paralelamente ao desenvolvimento das atividades de combate à 
febre amarela em diversos países das Américas, a Fundação Rockefeller 
deu início às investigações sobre a doença na África. Em junho de 1920, nos 
marcos da Campanha Mundial de Erradicação, foi organizada a primeira 
Comissão de Febre Amarela da África Ocidental (West Africa Yellow Fever 
Commission). A Comissão tinha como principais objetivos determinar se 
os casos notificados no continente eram de fato febre amarela, se a doença 
era a mesma encontrada no hemisfério ocidental e, caso a resposta fosse 
positiva, verificar a viabilidade no continente africano das medidas de 
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controle já empregadas nas Américas. A Comissão estava formada por 
Gorgas e por seu antigo auxiliar no Panamá, o também general Robert 
E. Noble, que substituíra Carter no cargo de cirurgião-geral assistente do 
Exército dos Estados Unidos.71 Além dos dois militares, também faziam 
parte dela Juan Guiteras; Adrian Stokes (1887-1927), professor de patologia 
no Trinity College, da Universidade de Dublin; e William Howard Tytler 
(1885-1957), do Conselho de Pesquisa Médica da Grã-Bretanha (Medical 
Research Council). Nas colônias inglesas, juntou-se a eles A. E. Horn, do 
Serviço Médico Colonial (Colonial Medical Service) e, em Dakar, Fernand 
Noc (1875-1924), diretor do Instituto de Biologia da África Ocidental 
Francesa, que, em 1924, passaria a se chamar Instituto Pasteur da África 
Ocidental Francesa.72

O plano da Comissão de Febre Amarela da África Ocidental era se 
reunir em Londres no dia 15 de junho e, de lá, seguir para o continente 
africano. Entretanto, no dia 4 desse mês Gorgas faleceu na capital 
inglesa.73 Enquanto Noble cuidava do translado do corpo do general para os 
Estados Unidos,74 Guiteras assumia o comando da Comissão e concluía os 
preparativos da viagem de seus membros para a África. No dia 17 de julho de 
1920, eles desembarcaram em Lagos, cidade portuária localizada no Golfo 
da Guiné, a oeste do rio Níger, na região sudoeste da Nigéria. De acordo 
com o médico cubano, a escolha da cidade como base da Comissão de Febre 
Amarela da África Ocidental deveu-se ao fato de ela ser, ao lado de Dakar, 
a região que oferecia as maiores facilidades de comunicação com outros 
pontos do litoral e do interior do continente na época; o mais importante 
núcleo de população branca da África ocidental britânica, considerada 
mais suscetível à febre amarela e, ao mesmo tempo, um centro de grande 
atividade comercial. Além disso, Lagos tinha laboratórios, hospitais e outras 
facilidades para a investigação médica e, do ponto de vista epidemiológico, 
era a localidade que mais importava a doença de outras regiões e a que 
melhor revelava o seu status no continente.75

Os membros da Comissão de Febre Amarela da África Ocidental 
dividiram as atividades entre si. Tytler e Horn visitaram a Serra Leoa e a 
Costa do Ouro, enquanto Noble e Guiteras percorreram Daomé, Dakar, 
no Senegal, e os Congos Francês e Belga. Stokes, por sua vez, permaneceu 
no laboratório de Lagos, onde se dedicou a quatro objetivos principais: 
estudar Leptospira de Noguchi a partir de culturas que havia levado consigo, 
tentar identificar Leptospira icterohaemorrhagiae nos ratos nativos, testar as 
reações de imunidade em pessoas que tinham contraído a febre amarela 
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há pouco tempo ou que apresentavam sintomas suspeitos e transmitir 
Leptospira icteroides a cobaias através do mosquito Aedes aegypti. As suas 
pesquisas, contudo, não obtiveram êxito em nenhuma dessas frentes. Os 
demais membros da Comissão, por sua vez, não identificaram nenhum caso 
autêntico de febre amarela nos países visitados, embora tenham encontrado 
evidências de que a infecção pela doença havia ocorrido em algumas regiões 
nos três anos anteriores (de 1917 a 1919).76

Tal fato surpreendeu Guiteras, que escreveu: “Em toda a extensão 
da zona equatorial e subtropical da África até o Atlântico, extensa zona 
chamada endêmica da febre amarela, não encontramos um só caso da dita 
enfermidade”. O médico cubano concluiu, então, que era equivocada a 
suposição de que a costa ocidental da África se constituía em uma área 
extensa e permanente de endemicidade. Na sua opinião, as expedições da 
Comissão de Febre Amarela revelaram justamente o contrário: 

A situação da febre amarela naquela costa é tão precária, que poderia 
muito bem ser possível que se tivesse extinguido totalmente (...) Se tal 
infecção existiu durante o ano passado em alguma parte da extensa 
zona que percorremos, é de supor que tenha sido na forma de pequenos 
focos isolados e contidos por biombos vivos de pessoas imunes.77

A análise de Guiteras corroborava a crença, estabelecida na passagem 
do século XIX para o XX e bastante difundida na época, segundo a qual a 
febre amarela era uma enfermidade originária do continente americano, 
de onde teria se propagado para outras partes do mundo.78 Na opinião do 
médico cubano, e de grande parte dos especialistas da Fundação Rockefeller, 
não existia no continente africano um centro disseminador da doença – um 
“foco-chave”, para usarmos a terminologia da época – do porte de Havana, 
Rio de Janeiro, Veracruz ou Guayaquil. Desse modo, o desaparecimento dos 
focos-chave nas Américas, em virtude do trabalho que estava sendo realizado 
pela Fundação, nos marcos da Campanha Mundial de Erradicação da Febre 
Amarela, não apenas conteve a disseminação da doença no continente como 
também foi o responsável por eliminá-la da costa ocidental da África.79

Criador da teoria dos focos-chave e membro da Comissão de Febre 
Amarela que desde 1916 realizava expedições por diversos países das Américas, 
Henry Carter, no entanto, não compartilhava dessa opinião.80 A partir de suas 
observações no continente americano e dos dados coletados pela Comissão de 
Febre Amarela da África Ocidental, ele realizou uma minuciosa pesquisa 
histórica sobre a doença, que comprovou que ela tinha sido trazida da 
África para as Antilhas pelos espanhóis, no século XVII, de onde alcançou a 
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Península de Yucatán, disseminando-se, em seguida, pelo Golfo do México, 
antes de se estabelecer “definitivamente em Havana”. Posteriormente, a 
febre amarela ingressaria também nos Estados Unidos, se fixaria na costa 
setentrional da América do Sul e atravessaria o istmo do Panamá para, 
finalmente, invadir Guayaquil. Em meados do século XIX, a doença chegou 
ao Brasil, trazida por uma embarcação oriunda de Nova Orleans e, a partir 
da Bahia, teria se expandido para outras regiões do país (Carter, 1931).81

A tese de Carter, segundo a qual a febre amarela tinha se originado 
na África e de lá atingido as Américas, colocava em xeque todo o otimismo 
que cercava a erradicação da doença, calcado na ideia de que o bom trabalho 
desenvolvido nas Américas era o responsável por sua extinção na África. 
A crença geral no início da década de 1920, no entanto, reforçada pelos 
resultados alcançados até aquele momento nas Américas e no continente 
africano, era de que a Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela 
da Fundação Rockefeller estava muito próxima de alcançar o seu objetivo. 
O ato final da Campanha, segundo o planejamento inicial de Rose, deveria 
ocorrer no Brasil. A ideia era transpor para o país as principais medidas de 
combate à enfermidade implementadas anteriormente em outras partes 
das Américas, visando alcançar resultados semelhantes. Naquela altura, no 
entanto, o Brasil já tinha uma importante tradição de estudos e campanhas 
direcionados às “doenças tropicais”. A febre amarela, inclusive, era a base 
de todo o prestígio da medicina e da saúde pública brasileiras no continente 
e do mito de Oswaldo Cruz e de toda aquela geração de sanitaristas das 
primeiras décadas do século XX. Nesse sentido, não foi por acaso o fato de 
a CSI ter deixado o Brasil por último.

A Chegada da Fundação Rockefeller ao 
Brasil e a Implantação da Campanha 
Mundial de Erradicação da Febre  
Amarela no País

A primeira Comissão da Fundação Rockefeller chegou ao Brasil 
em 1915 para estudar a realidade médico-sanitária e a organização da 
saúde pública no país. O objetivo principal dos norte-americanos era 
avaliar as condições para o início das atividades de combate às doenças 
infecciosas. Dentre os importantes representantes da Fundação Rockefeller 
que desembarcaram no Brasil nesse momento se destacaram Wickliffe 
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Rose, diretor da CSI, Lewis Wendell Hackett, coordenador dos primeiros 
trabalhos desenvolvidos no Rio de Janeiro e demais estados (1916-1923), 
e o bacteriologista William Welch. No ano seguinte, chegou ao país uma 
segunda Comissão, composta pelo patologista Richard M. Pearce, professor 
da Universidade da Pensilvânia (1910-1919) e diretor da Divisão de 
Educação Médica da Fundação Rockefeller (1919-1929), John A. Ferrel, 
diretor adjunto da CSI (1913-1944), e o major Bailey K. Ashford, do Corpo 
Médico Naval dos Estados Unidos.82 Em suas primeiras avaliações, os 
especialistas da Fundação Rockefeller traçaram um panorama das regiões 
rurais brasileiras como áreas de extrema precariedade no que tange à 
saúde pública, habitadas por uma população mergulhada em um quadro 
de calamidade absoluta (Faria & Castro-Santos, 2003).

Foi também em 1916 que os membros da Comissão de Febre Amarela 
da Fundação Rockefeller visitaram o Brasil pela primeira vez. As tentativas 
de controle da enfermidade estavam, então, sob a responsabilidade 
da Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP). Naquele contexto, Rose 
acreditava que o controle da ancilostomíase se adequava melhor aos 
objetivos que a organização procurava alcançar no país, na medida em que 
pressupunha uma mudança dos hábitos cotidianos das pessoas e até mesmo 
de localidades inteiras. Desse modo, ainda em 1916, o Rio de Janeiro se 
tornou a primeira cidade do país a ser beneficiada pelos trabalhos da agora 
designada Junta de Saúde Internacional (JSI). No ano seguinte, as atividades 
de combate à ancilostomíase foram expandidas para Minas Gerais e São 
Paulo, consolidando a atuação da Fundação no país.83 Nessa primeira fase, 
que se estendeu de 1916 a 1922 e foi coordenada por Hackett, a campanha 
se limitou basicamente a esses três estados, que eram os únicos que podiam 
arcar com os gastos administrativos relacionados às despesas com pessoal e 
transporte. Os demais estados da federação, incapazes de disponibilizar os 
recursos necessários, não puderam contar com a ajuda técnica e financeira 
da Fundação Rockefeller até o início dos anos 1920, quando o governo federal 
assumiu a responsabilidade pelos custos para que os programas sanitários 
da organização também pudessem ser implementados nessas regiões. Como 
destacam Faria e Castro-Santos (2003), tal atitude revela um crescente 
intervencionismo do governo federal nos estados no tocante às questões 
de saúde pública, assinalando o início de um processo de centralização das 
políticas sanitárias pelo governo federal.

Apesar dos progressos registrados, a campanha da Fundação 
Rockefeller contra a ancilostomíase não levou a uma redução significativa 
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de sua incidência no país, tampouco a uma grande transformação dos 
costumes da população, embora descobertas importantes tenham sido 
feitas.84 Benchimol (2001: 113) credita as dificuldades enfrentadas pela 
campanha à “densidade do campo médico brasileiro e à resistência dos 
sanitaristas ‘nativos’ que, por uma dinâmica própria, já estavam voltados 
para o combate a esta e outras endemias rurais”.

De fato, desde que passaram a atuar no Brasil, os especialistas da 
Fundação Rockefeller enfrentaram uma forte oposição da comunidade 
médica nacional, sobretudo daqueles elementos envolvidos com o chamado 
movimento sanitarista, nome pelo qual ficou conhecida a geração de médicos 
que atuou nas primeiras campanhas sanitárias lideradas por Oswaldo Cruz, 
no começo do século XX, tais como Carlos Chagas, Belisário Penna e Artur 
Neiva. Conhecedores da realidade sanitária do país, esses homens criticavam 
com veemência a ineficiência das políticas de saúde implementadas pelo 
Estado brasileiro85 e as pretensões da Fundação Rockefeller de se instalar no 
país. A atuação deles levou à criação, em 1919, do Serviço de Profilaxia Rural 
e, no ano seguinte, do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP). 
Essa geração também contribuiu para a formação dos médicos-sanitaristas 
que, nos anos 1920, atuaram nos dois órgãos e no ensino de saúde pública 
nas faculdades de medicina (Hochman, 1998a).86

Castro-Santos (1989) destaca que os especialistas norte-americanos 
aportaram no Brasil com uma “ciência da saúde pública” pronta, que, 
inicialmente, não se modificou em contato com a tradição local, e que 
o movimento sanitarista brasileiro dos anos 1916-1920, por sua vez, 
também não foi diretamente influenciado pelas ideias e métodos da 
Fundação Rockefeller. Benchimol (2001) salienta que as principais críticas 
à atuação da organização filantrópica giravam em torno de acusações de 
que ela serviria como um braço médico do imperialismo norte-americano 
no país, que os representantes estrangeiros estavam interessados em 
usar a população brasileira como cobaia para as suas práticas e técnicas, 
que as decisões concernentes à saúde pública no Brasil estavam sendo 
monopolizadas pelos norte-americanos e que os cientistas da Fundação 
Rockefeller que participavam da Comissão de Febre Amarela estariam 
atuando para desacreditar as pesquisas científicas que eram realizadas 
por seus pares brasileiros.

Um exemplo do posicionamento dos representantes do movimento 
sanitarista em relação à atuação da Fundação Rockefeller no país pode ser 
encontrado nas críticas do médico Plácido Barbosa, que havia trabalhado 
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com Oswaldo Cruz na campanha contra a febre amarela realizada no Rio 
de Janeiro em 1904 e considerava as atividades da organização filantrópica 
como a porta de entrada para outras formas de dominação imperialista:

Mas que vergonha! Eles estão nos passando atestado de incompetência. 
Os recursos que estão nos propondo não são dinheiro, mas atividade 
e eficiência. São os nossos ricos vizinhos, orgulhosos, bem-educados e 
cheios de compaixão, que batem à nossa porta para pedir licença para 
limpar nossas casas das pestilências que não conseguimos eliminar. 
Só temos que lhes desejar boas-vindas e aplaudi-los, mas vendo que 
nosso país é obrigado a admitir sua incapacidade de resolver seus 
problemas administrativos, todavia tão pouco complicados, só nos 
resta enrubescer de vergonha. Sentimo-nos mal em pensar que 
um dia possam surgir outros guardiões de nossos negócios, mais 
interessados e menos delicados, e não motivados pela generosidade 
e pelo amor à ciência. Suas ações também poderão ser justificadas 
por nossa negligência, nossa ignorância, nossa fraqueza, nossa falta 
de retidão moral.87

No intenso debate que se estabeleceu acerca da presença dos 
especialistas norte-americanos no país, nem todos, contudo, endossavam 
as posturas nacionalistas contrárias à atuação da Fundação Rockefeller. Em 
reação às críticas de Plácido Barbosa, o médico Carlos Seidl publicou um 
artigo na edição do jornal Correio da Manhã do dia 24 de outubro de 1916, 
no qual afirmava que o seu colega baiano estava exagerando. Ele buscava 
atenuar os temores acerca de um suposto imperialismo da Fundação 
Rockefeller, convidando os leitores a aderirem a uma “nova orientação 
nacionalista”, que procurasse afirmar a “personalidade nacional”, ao 
mesmo tempo que estimulava o início de um processo de “cooperação e 
solidariedade de pessoas civilizadas” (Seidl, 1916 apud Williams, 1994: 27).

Tal era o estado de tensões que permeavam o quadro político-sanitário 
brasileiro quando do início das atividades da Fundação Rockefeller no 
país. O que estava em disputa entre a comunidade médica nacional e 
os representantes da organização filantrópica norte-americana era o 
controle sobre as políticas nacionais de saneamento, implementadas em 
um contexto no qual o governo federal começava a intervir diretamente 
na área da saúde pública. A criação do DNSP, em 1920, foi a expressão 
desse crescente intervencionismo estatal. O novo órgão possibilitou a 
expansão das atividades sanitárias para as áreas rurais do país, abrindo 
novas perspectivas para que as campanhas da Fundação fossem levadas 
para o interior. Entre o fim da década de 1910 e o início dos anos 1920, após 
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travarem um maior contato com a realidade brasileira, os especialistas 
norte-americanos passaram a defender, cada vez de forma mais constante, 
a extensão dos serviços sanitários para as áreas rurais como precondição 
para o sucesso de suas atividades no país. A atenção que os seus membros 
passaram a dispensar à saúde das populações do interior e a meta declarada 
de contribuir para a organização de serviços de saúde pública nas áreas 
rurais criaram uma convergência com a corrente mais nacionalista do 
movimento sanitarista brasileiro, contribuindo para a diminuição das 
críticas e temores da comunidade médica nacional em relação ao trabalho 
desenvolvido pela Fundação Rockefeller no país. Uma evidência nesse 
sentido pode ser encontrada na postura de Belisário Penna e Artur Neiva, 
dois dos principais representantes dessa geração de médicos e sanitaristas 
e notórios críticos da indiferença do Estado brasileiro e da ineficiência das 
políticas de saúde pública voltadas para as populações sertanejas. Já na 
década de 1920, ambos passaram a apoiar de maneira incisiva uma atuação 
estatal urgente capaz de promover a interiorização das ações sanitárias, 
reconhecendo as práticas da Fundação Rockefeller como instrumentos 
importantes para o saneamento físico e moral dos sertões (Faria & Castro-
Santos, 2003).

O cenário de crescente intervenção do Estado brasileiro nas 
áreas rurais do país contribuiu para que, em 1922, a direção regional 
da Fundação Rockefeller determinasse a redução do número de postos 
destinados ao combate à ancilostomíase mantidos pela organização no 
Brasil e começasse a transferir gradualmente as atividades de combate à 
enfermidade ao Serviço de Profilaxia Rural. O resultado dessa orientação 
foi a permanência de apenas cinco postos de combate à doença abertos no 
país em 1923.88 As atividades da Fundação Rockefeller no Brasil foram, 
então, reorientadas para o combate à malária e, principalmente, à febre 
amarela, que demandava custos menores e cuja existência despertava nos 
norte-americanos o medo de uma epidemia de grandes proporções (Cueto, 
1994a). De acordo com Lowy (1999), a erradicação da enfermidade, que 
a partir de 1923 passou a ser o objetivo prioritário da Fundação no país, 
deveria, no entendimento dos seus dirigentes, demonstrar de forma mais 
explícita a eficiência da abordagem científica em saúde pública. A autora 
argumenta que:

Os responsáveis pela Fundação Rockefeller deram-se conta de que esta 
tarefa [o combate à ancilostomíase] demandava um trabalho de grande 
fôlego que não traria resultados imediatos e amplamente visíveis. 
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Redefiniram, portanto, seus objetivos, explicando que a campanha 
não tinha por objetivo a eliminação de uma doença parasitária, mas 
sim o estímulo à construção de serviços de saúde pública modernos no 
Brasil, e que, uma vez retomada, ela seria mais bem conduzida pelas 
instituições brasileiras. A campanha contra a febre amarela, que se 
tornou a principal atividade da Fundação Rockefeller no Brasil após 
1923, devia, nas palavras de seus dirigentes, demonstrar melhor a 
eficiência da abordagem científica em saúde pública. (Lowy, 2006: 140)

Quando a Fundação Rockefeller decidiu reorientar as suas atividades 
no Brasil para o combate à febre amarela, o país já contava com o seu próprio 
programa de erradicação da doença, instituído em 1919. O programa era 
baseado nas Comissões Nacionais de Febre Amarela, organizadas segundo 
as linhas propostas por Gorgas em sua campanha bem-sucedida em Havana, 
em 1901. Com o desaparecimento da enfermidade das estatísticas oficiais 
nos anos 1921-1922, as Comissões Nacionais de Febre Amarela foram 
reunidas no Serviço de Profilaxia Rural. O reaparecimento da doença em 
1923, contudo, motivou o recém-criado DNSP a assinar um acordo com a 
Fundação Rockefeller, normatizando as relações que o governo brasileiro 
vinha mantendo com a organização filantrópica norte-americana desde 
1916.89 O convênio, firmado no dia 11 de setembro de 1923 e homologado 
em 31 de dezembro do mesmo ano, pelo decreto n. 16.300, estabelecia 
que o trabalho de combate à febre amarela no país seria coordenado por 
um Serviço de Profilaxia da Febre Amarela, uma instância dirigida em 
conjunto pela Fundação Rockefeller e o DNSP. A direção do novo órgão 
seria composta por quatro profissionais, dois membros de cada organismo, 
e a sua presidência deveria ser ocupada por um funcionário do DNSP, a 
quem caberia a palavra final em caso de conflito. O corpo de funcionários 
técnico e administrativo seria recrutado pelo DNSP, em comum acordo com 
a Rockefeller, que indicaria um representante permanente para cuidar das 
relações com o órgão sanitário brasileiro. As atividades contra a doença nos 
estados ficariam a cargo do Serviço de Profilaxia Rural. O financiamento da 
campanha seria de responsabilidade da Fundação Rockefeller.90 Com ela, a 
organização buscava repetir no Brasil o sucesso obtido em outros países da 
América Latina, dando prosseguimento à campanha mundial de erradicação 
da doença, planejada por Gorgas e Rose em 1914.91

De acordo com um destacado funcionário da organização no país, 
“a reorganização da campanha de erradicação pela Fundação Rockefeller 
foi essencialmente uma repetição dos esforços precedentes do Brasil”, 
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na medida em que o fracasso da campanha nacional não foi atribuído a 
qualquer fraqueza do plano em si, mas sim “a uma cobertura inadequada 
dos centros endêmicos por um período muito pequeno” (Soper, 1965). 
Benchimol (2001) destaca, no entanto, que, com a assinatura do acordo, a 
JSI da Fundação assumiu a administração do Serviço de Profilaxia da Febre 
Amarela nos estados do Norte e Nordeste do Brasil, estabelecendo as suas 
atividades de modo completamente independente de qualquer outro serviço 
de saúde pública brasileiro. Como afirma Lowy (2006: 150), embora os 
funcionários do órgão fossem, de fato, brasileiros, o planejamento e a direção 
das campanhas eram exclusividade dos especialistas norte-americanos. De 
acordo com Cueto (1996a), duas razões estariam por trás de tal fato: a falta 
de confiança da Fundação nas instituições locais e o desejo de demonstrar 
como funcionava um serviço de saúde pública norte-americano.

Nesse contexto, o aumento do volume de recursos e a prioridade e 
urgência conferidas à questão do saneamento rural pelo governo brasileiro 
contribuíram para a intensificação das atividades de combate à febre 
amarela no país, sobretudo durante o governo de Artur Bernardes (1923-
1926). O Estado brasileiro, contudo, manifestava preocupações quanto ao 
seu próprio papel no campo da saúde pública e com o controle das atividades 
da Fundação Rockefeller. No dia 13 de setembro de 1923, o governo federal 
enviou uma carta a Joseph White – membro da Comissão de Febre Amarela 
e primeiro representante da Fundação Rockefeller no Brasil (1923-1926) – 
na qual buscava explicitar os termos do novo acordo a ser assinado com a 
organização filantrópica norte-americana, resguardando para si o controle 
das operações, através do DNSP:

De modo geral ficará assim formulado o acordo entre a Rockefeller 
Foundation e o Governo Brasileiro: 

1) O serviço de profilaxia da febre amarela será realizado pelo Governo 
da União, por intermédio de uma comissão especial denominada 
‘Comissão de Febre Amarela’ (...). 

Está entendido que a obra desta Comissão será efetuada sob a direção 
deste Departamento Nacional de Saúde Pública com a cooperação 
financeira e técnica da Fundação Rockefeller.92

Além das questões de poder e autoridade, as divergências entre os 
sanitaristas brasileiros e os seus pares norte-americanos giravam em torno 
de dois problemas, um de ordem prática, que consistia no melhor método de 
eliminar o vetor identificado como responsável pela doença – o mosquito 
Aedes aegypti – e outro, de caráter mais abstrato, que versava sobre a teoria 
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dos focos-chave e a visão norte-americana acerca da epidemiologia da febre 
amarela. Com relação ao problema prático, um foco de tensão importante 
ocorreu quando os especialistas da Fundação Rockefeller ignoraram a 
estratégia empregada pelos sanitaristas brasileiros, que utilizavam as 
fumigações de inseticidas como forma de controle dos mosquitos, repetindo 
o método empregado com sucesso por Oswaldo Cruz durante a bem-
sucedida campanha contra a febre amarela no Rio de Janeiro em 1902. Os 
especialistas norte-americanos, no entanto, consideravam que, a não ser em 
períodos de surtos epidêmicos da doença, as fumigações não tinham nenhum 
valor prático, pois os mosquitos retornavam ao local algumas semanas 
depois. Para eles, o ataque às larvas era o único método eficaz de combate 
ao mosquito Aedes aegypti, pois possibilitava a redução de sua densidade a 
um nível extremamente baixo e por um período de tempo suficientemente 
prolongado para interromper a cadeia de transmissão da enfermidade, o 
que a acarretava a sua eliminação de uma determinada região. O combate 
ao mosquito passava, então, pelo controle dos reservatórios de água de uso 
doméstico, o que levou a Fundação Rockefeller a estimular a instalação 
de modernos sistemas de distribuição de água e de esgoto nas cidades. Tal 
iniciativa, que só deu resultados em Salvador, Porto Alegre e Fortaleza, 
constituía-se também em um meio de modernizar o Brasil e estimular a 
disseminação no país de princípios básicos de limpeza e higiene (Lowy, 2006).

O problema não consistia apenas no conflito entre dois métodos 
distintos. De acordo com Williams (1994: 29-30), as fumigações tinham uma 
importância política para os sanitaristas brasileiros. As ações espetaculares 
baseadas nesse método facilitavam a conquista do apoio da população e 
das lideranças políticas. Nesse sentido, as fumigações destinavam-se não 
apenas a eliminar a febre amarela como também a acalmar a população 
irritada com a presença de Aedes aegypti. Para o autor, o sucesso de tais 
ações “reforçava os elos entre faculdades médicas, o patronato público e 
os caciques políticos locais, assegurando o uso continuado destas medidas, 
especialmente durante os ciclos eleitorais”. Ele destaca ainda que esses 
grupos viam com desconfiança a adoção de uma estratégia diferente, com 
a qual os habitantes das cidades não estavam familiarizados, o que poderia 
suscitar revoltas como aquelas que explodiram na capital federal por 
ocasião da aprovação da lei que tornava obrigatória a vacina antivariólica, 
no começo do século XX.

O combate extensivo ao mosquito Aedes aegypti, contudo, não fazia 
parte da estratégia dos norte-americanos, que orientavam as suas ações pela 
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teoria dos focos-chave, de acordo com a qual seria possível erradicar a febre 
amarela pela redução do índice do mosquito a 5% apenas em algumas poucas 
cidades consideradas centros endêmicos e disseminadores da enfermidade 
por amplos territórios. Os métodos baseados nessa teoria já haviam sido 
empregados com sucesso em outros países latino-americanos e estavam em 
sintonia com o que se conhecia na época acerca dos padrões de transmissão 
da febre amarela. Desse modo, em consonância com os pressupostos da 
teoria dos focos-chave, no lugar da tradicional fumigação das residências, 
recorreu-se à colocação de peixes larvicidas ou de uma fina camada de óleo 
nas águas suspeitas de servirem de criadouros de mosquitos, método que 
chegou, inclusive, a ganhar o apoio de alguns sanitaristas brasileiros.93

Em um memorando sobre os métodos de trabalho da Fundação 
Rockefeller no Brasil, Joseph White teceu as seguintes considerações sobre 
as atividades de combate à febre amarela no país, baseadas na teoria dos 
focos-chave:

Nosso método de combate à febre amarela é muito simples. Nós 
escolhemos como nosso campo de operação apenas os grandes centros 
da população e não dispensamos atenção para as pequenas cidades. 
Exatamente apenas como o lago de uma montanha fornecerá água 
para manter muitas pequenas árvores ao longo das margens nas 
montanhas, as grandes cidades alimentam infecções nas pequenas 
cidades, e pari passu, assim como as pequenas árvores deixam de existir 
quando o lago seca, as pequenas cidades deixam de ter febre quando 
as grandes cidades estão completamente limpas.94

Nessas maiores cidades, os funcionários da Fundação Rockefeller 
estabeleciam um zoneamento das áreas nas quais as ações contra a febre 
amarela seriam implementadas. Depois de contabilizado o número total 
de residências de uma determinada cidade, ela era dividida em zonas de 
quatrocentas casas. Cada uma dessas zonas tinha que ser visitada pelo 
inspetor e o seu assistente em um período máximo que variava de cinco a 
seis dias. Nessas visitas, porções de querosene eram diluídas nos depósitos 
de água com o objetivo de eliminar as larvas de Aedes aegypti, em um processo 
conhecido como petrolagem, que era complementado pela colocação de 
peixes larvicidas. O equipamento utilizado pelos funcionários da Fundação 
Rockefeller nessas operações consistia em um recipiente d’água com os 
peixes, querosene e uma bandeira do “quadro de saúde”, que era pendurada 
em cada casa visitada. A supervisão das atividades realizadas nos centros 
urbanos era feita por um revisor, que fiscalizava o trabalho dos inspetores 
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em cada vinte ou trinta unidades de trabalho. Nas maiores cidades, a 
Fundação nomeava um inspetor-geral para coordenar as atividades dos 
revisores.95 A estrutura hierarquizada dos serviços e a racionalidade das 
ações empreendidas pela Fundação Rockefeller tinham como objetivo 
eliminar rapidamente os focos de transmissão da febre amarela ao menor 
custo possível (Faria, 1995).

Apesar das críticas a ela direcionadas e dos conflitos com os 
funcionários brasileiros, a campanha da Fundação Rockefeller calcada 
no ataque às larvas de Aedes aegypti nas capitais dos estados do Norte e do 
Nordeste do país produziu resultados rápidos. Já em 1925, o número de 
casos de febre amarela diminuiu consideravelmente, desencadeando uma 
onda de otimismo acerca da iminência de sua erradicação. Nem mesmo 
casos da doença verificados em 1926 nos estados da Bahia e Sergipe foram 
capazes de abalar a confiança dos norte-americanos e das autoridades 
brasileiras. Tais episódios foram atribuídos à passagem por esses estados 
de tropas federais recrutadas em São Paulo, em setembro desse ano, para 
combater a Coluna Prestes. O surto de febre amarela nos dois estados foi 
rapidamente controlado no ano seguinte (Franco, 1969). Em sua mensagem 
ao Congresso Nacional no fim de 1926, o presidente Artur Bernardes afirmou 
que a doença estava erradicada do litoral brasileiro e que a cooperação com 
a Fundação Rockefeller não seria mais necessária no ano seguinte.96 Em 
um período de 11 meses, contados a partir do retorno das tropas federais, 
nenhum caso de febre amarela foi notificado no país, o que motivou o 
fechamento de 61 postos de combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o 
território nacional (Lowy, 1999).

Convencidos do sucesso da campanha, Michael Connor – que em 
novembro de 1926 havia substituído Joseph White no cargo representante 
da Fundação Rockefeller no Brasil – e outros especialistas norte-americanos 
passaram a acreditar que a febre amarela já podia ser declarada extinta 
do país e do continente, e que, em breve, a Fundação poderia concentrar 
os seus esforços na erradicação da doença da África.97

O otimismo dos norte-americanos, contudo, não era compartilhado 
pelos médicos e sanitaristas brasileiros que também participavam das 
atividades antiamarílicas e continuavam contestando o saber e as práticas 
introduzidos no país pela Rockefeller. Sebastião Barroso, por exemplo, ex-
diretor do Serviço de Saúde Pública da Bahia, se opunha categoricamente à 
ideia de que a febre amarela já tinha sido erradicada do Brasil ou mesmo que 
estava em vias de ser, argumentando que a enfermidade estava disseminada 
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por vastas áreas do interior. Em um artigo publicado em agosto de 1926, 
ele denunciava o aparecimento de vários casos da doença na região Norte, 
afirmando que esse fato invalidava as promessas dos especialistas norte-
americanos de erradicar a febre amarela do país em um curto espaço de 
tempo. Barroso também aconselhava o governo federal a refletir melhor 
antes de conferir a Fundação Rockefeller amplos poderes para intervir 
diretamente na vida privada da população brasileira (apud Labra, 1985).

Outro médico, Maurício de Medeiros, descreveu uma epidemia de 
febre amarela na localidade de Pirapora (MG), argumentando que casos 
como esse eram bem mais frequentes do que se supunha. Ele fez constantes 
apelos para que o DNSP abandonasse a “política de braços cruzados” em 
relação aos surtos epidêmicos que atingiam o interior do país se quisesse 
prevenir uma epidemia de grandes proporções nas maiores cidades 
brasileiras (Medeiros, 1926 apud Labra, 1985).98

Otto Schmidt, estudante de medicina baiano e autor de uma tese 
sobre a febre amarela na Bahia em 1926, explicou em seu trabalho como a 
doença havia chegado ao estado logo após a passagem das tropas federais 
que combateram a Coluna Prestes no interior do país o que, na sua opinião, 
evidenciava que a enfermidade estava intensamente disseminada nas áreas 
rurais. As principais críticas de Schmidt foram direcionadas ao desinteresse 
da Fundação Rockefeller pelas pequenas localidades do interior (Schmidt, 
1926 apud Labra, 1985). Em 1928, foi a vez de Sebastião Barroso voltar à 
carga contra a Fundação ao comentar as expedições que os seus especialistas 
estavam realizando na África. Na opinião do médico baiano,

Os trabalhos visam unicamente os europeus e não se interessam pelos 
habitantes da região, permitindo, assim, que o germe da febre amarela 
se mantenha indefinidamente, visto que uma profilática incompleta 
é ineficaz do ponto de vista da eliminação definitiva do flagelo. 
Entretanto, o combate à febre amarela é empreendido até agora 
unicamente nos lugares que são importantes para os dominadores, 
abandonando-se os outros lugares à sua própria sorte. (Barroso, 1928 
apud Labra, 1985: 241)

As denúncias dos médicos brasileiros contribuíram para que, em 1928, 
Michael Connor empreendesse uma expedição pelo Rio São Francisco, 
de Juazeiro do Norte (CE) a Pirapora (MG). Na viagem, o representante 
da Fundação Rockefeller no país não encontrou nenhum caso de febre 
amarela, o que aumentou a sua convicção de que a doença estava em vias 
de ser erradicada das Américas, na medida em que o Brasil era o palco da 
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última fase da Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela no 
continente (Benchimol, 2001). A Fundação Rockefeller festejou porque 
entendeu o acontecimento como uma confirmação dos pressupostos da 
teoria dos focos-chave (Soper, 1965).

Analisando a campanha da Fundação Rockefeller contra a febre 
amarela no Brasil, nos anos 1920, Lowy (2006) destaca que a primeira fase, 
dirigida por Joseph White (1923-1926), não obteve sucesso total, já que 
foram informados casos da doença em várias localidades e os movimentos 
das tropas federais e dos rebeldes da Coluna Prestes não foram aceitos 
como uma justificativa adequada para tal situação. A campanha dirigida 
por Michael Connor, entre novembro de 1926 e março de 1928, por seu 
turno, reuniu todas as características de um sucesso, na medida em que as 
cidades litorâneas do país permaneceram livres de Aedes aegypti e não foram 
registrados novos casos de febre amarela. 

Com a certeza de que o desaparecimento da doença das Américas 
era uma questão de tempo, a Fundação voltou suas atenções para a 
África. Dakar, Luanda, Freetown, Costa do Ouro e Serra Leoa eram as 
regiões que deviam ser atacadas quando houvesse condições de estender 
a Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela para o outro 
lado do Atlântico.99 No continente africano, no entanto, os especialistas 
norte-americanos fariam novas descobertas que colocariam em xeque as 
antigas certezas sobre a epidemiologia e os mecanismos de transmissão 
da doença. Simultaneamente, os pressupostos da teoria dos focos-chave, 
que embasavam a crença de que a febre amarela estava em vias de ser 
erradicada do Brasil e, consequentemente, das Américas, também se 
revelariam equivocados. Desse modo, no fim da década de 1920, uma série 
de acontecimentos na África e no Brasil alterariam definitivamente os rumos 
da Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela, que a Fundação 
Rockefeller desenvolvia desde 1918.
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Descobertas na África, Epidemia no Brasil: 
do sucesso inicial ao fim da era das certezas 
sobre a febre amarela (1925-1928)

Com o problema da febre amarela supostamente resolvido nas 
Américas, a JSI da Fundação Rockefeller passou a concentrar os seus 
esforços na África, onde a Campanha Mundial de Erradicação também 
deveria ser implementada para que em pouco tempo a doença pudesse ser 
declarada erradicada do planeta. As incógnitas acumuladas desde a primeira 
Comissão enviada ao continente fortaleceram a suspeita de que a febre 
amarela africana era diferente da americana, podendo até mesmo vir a se 
constituir em uma outra doença dos pontos de vista clínico, epidemiológico 
e etiológico. Assim, em 1925 foi formada uma segunda Comissão de Febre 
Amarela da África Ocidental, dirigida por Henry Beeuwkes, com o objetivo 
de realizar uma investigação mais profunda sobre as características e a 
epidemiologia da doença na região, de modo a determinar a sua relação com 
a febre amarela encontrada nas Américas, isolar o seu agente etiológico, 
descobrir o mecanismo de transmissão e identificar as regiões do continente 
africano onde ela era endêmica. Para alcançar tais metas, nesse mesmo 
ano foi fundado um Laboratório de Febre Amarela na cidade de Lagos, na 
Nigéria, o primeiro do gênero criado pela Fundação.100

No fim de 1926, o médico norte-americano Wilbur Augustus Sawyer 
foi enviado para a Nigéria para assumir temporariamente o cargo de diretor 
da Comissão de Febre Amarela da África Ocidental, no lugar de Beeuwkes, 
que havia tirado uma licença de seis meses. Formado em medicina, em 1906, 
pela Harvard Medical School, Sawyer havia ingressado na JSI em 1919 e, 
desde 1924, ocupava o cargo de diretor do Serviço de Laboratório de Saúde 
Pública da Fundação. Assim que chegou à Nigéria, ele se uniu ao pequeno 
grupo de pesquisadores do Laboratório de Febre Amarela de Lagos, que 
investigava a doença na região.101 Embora até aquele momento Sawyer 
nunca tivesse trabalhado com a febre amarela, nos dez anos seguintes ele 
dedicaria a maior parte do seu tempo à realização de pesquisas sobre a 
doença, da qual se tornaria um dos maiores especialistas.102

Em meio às funções administrativas que desempenhava, nos seis 
meses em que ocupou o cargo de diretor da Comissão de Febre Amarela da 
África Ocidental, entre 1926-1927, Sawyer investigou relatos de casos da doença 
entre a população local, estudou os seus possíveis vetores no continente e 
ajudou a testar uma variedade de animais potencialmente suscetíveis à 
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enfermidade (Sawyer & Bauer, 1928). Até mesmo um estudo exaustivo de 
67 casos chegou a ser realizado, mas os pesquisadores não conseguiram 
isolar Leptospira icteroides, a bactéria que Noguchi havia incriminado como 
agente etiológico da febre amarela, o que suscitou as primeiras dúvidas 
acerca da teoria do médico japonês (Strode, 1951).

Durante o ano 1927, ocorreram vários surtos de febre amarela no 
continente africano, incluindo duas epidemias na Costa do Ouro, o que 
possibilitou aos pesquisadores da Fundação obter amostras de sangue de 
vítimas da doença nos primeiros dias de contaminação. Como o Laboratório 
de Lagos ficava distante da região onde os casos de febre amarela vinham 
tornando-se frequentes, foi criado um laboratório auxiliar em Acra, na 
Costa do Ouro, sob o comando do médico Alexander F. Mahaffy. Dois 
pesquisadores da Fundação – Edward J. Scanell e Allen M. Walcott – com 
experiência de trabalho na América do Sul, inclusive no Brasil, foram 
enviados para lá.103

Pouco tempo antes, o Laboratório de Lagos tinha recebido uma 
nova remessa de animais, que incluía alguns macacos rhesus.104 Adrian 
Stokes, Johannes Bauer e Paul N. Hudson iniciaram, então, no Laboratório 
de Acra, pesquisas visando à domesticação do agente etiológico da febre 
amarela, empenhando-se em descobrir um animal suscetível à doença. Os 
animais de laboratório usuais (ratos, camundongos, cães e gatos) tinham 
se mostrado refratários à febre amarela africana, o que estava dificultando 
as investigações. O grupo da África ocidental, no entanto, obteve sucesso 
em sua tentativa de infectar experimentalmente o macaco rhesus com o 
sangue de uma pessoa que havia sobrevivido a um ataque da doença, um 
africano de 28 anos chamado Asibi, residente na Costa do Ouro (Strode, 
1951). Em poucos meses, Stokes, Bauer e Hudson confirmaram que a 
doença era causada por um vírus ultramicroscópico e filtrável, capaz de ser 
transmitido entre os macacos e que podia ser transportado pelo mosquito 
Aedes aegypti (Stokes, Bauer & Hudson, 1928a, 1928b).

Entretanto, como destacam Benchimol e colaboradores (2009), 
os pesquisadores ainda precisavam de um caso fatal e indiscutível da 
doença em um ser humano, produzido pelo vírus que tinham conseguido 
transmitir de macaco para macaco e desses para os mosquitos, para 
confirmar definitivamente que o mesmo era de fato o agente etiológico 
da febre amarela. A possibilidade de realização de experiências com seres 
humanos chegou, inclusive, a ser discutida entre os dirigentes da Fundação 
Rockefeller, mas a ideia não foi adiante. Uma fatalidade, no entanto, 
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acabaria ajudando a confirmar a transmissão da enfermidade do macaco 
rhesus para o homem. No dia 19 de setembro de 1927, Adrian Stokes faleceu 
após ter sido contaminado acidentalmente no laboratório pelo vírus da 
febre amarela.105 A sua morte comprovou que a doença humana e aquela 
desenvolvida pelo macaco eram idênticas. Tal comprovação sustentava-se 
em três elementos: o papel do mosquito Aedes aegypti na transmissão da 
doença, a presença da icterícia no macaco e a semelhança entre as lesões 
patológicas encontradas nas vítimas fatais de febre amarela e nos animais 
mortos em decorrência da infecção experimental.106

No ano seguinte, Bauer descobriu que outras espécies do mosquito 
Aedes existentes no continente africano, mas não encontradas nas Américas, 
também podiam transmitir a doença, o que sugeria que a sua epidemiologia 
podia ser bem mais complexa do que se acreditava (Bauer, 1928). Até então, 
a teoria que predominava, baseada nas experiências de Reed e Gorgas, era 
de que a febre amarela era uma doença urbana, transmitida apenas por 
Aedes aegypti e que exigia uma densa população de hospedeiros humanos 
não imunes para a sua propagação.

A autópsia realizada no corpo de Stokes não revelou a presença  
de Leptospira icteroides, o que suscitou mais questionamentos acerca da 
teoria de Noguchi.107 A possibilidade da bactéria apontada pelo médico 
japonês não ser a causadora da enfermidade já havia sido levantada por 
Max Theiler (1899-1972) e Andrew Sellards (1884-1942), pesquisadores 
da Escola de Medicina Tropical da Universidade de Harvard (Harvard 
School of Tropical Medicine). Em 1926, eles publicaram um trabalho, 
no qual sustentavam que Leptospira icteroides e Leptospira icterohemorrhagiae 
eram microrganismos idênticos (Theiler & Sellards, 1926), o que dava a 
entender que a febre amarela e a doença de Weil eram etiologicamente 
idênticas ou, em um outro extremo, que Leptospira icteroides descrita por 
Noguchi não era o agente etiológico da febre amarela (Sellards, 1927). No 
ano seguinte, em novo artigo, Sellards e Theiler (1927) foram mais longe, 
afirmando categoricamente que as bactérias Leptospira icteroides e Leptospira 
icterohemorrhagiae eram o mesmo organismo. Ainda em 1927, Gay e Sellards 
(1927) demonstraram que as duas bactérias (na verdade, a mesma de acordo 
com eles) não podiam sobreviver ou serem transportadas pelo mosquito 
Aedes aegypti, demonstração que desqualificou a teoria de Noguchi.

Em uma tentativa de defender a sua teoria, em novembro de 1927 
Noguchi viajou para Acra, na Costa do Ouro, seguindo, em 9 de maio 
de 1928, para a Nigéria, com o objetivo de realizar novas pesquisas no 
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Laboratório de Lagos que comprovassem que outro microrganismo, e não a 
bactéria Leptospira icteroides, era o causador da febre amarela africana e que 
a doença encontrada na África era diferente daquela verificada na América 
do Sul, o que explicaria a ausência da bactéria no sangue de Stokes e de 
outras vítimas fatais da doença no continente africano. O médico japonês, 
no entanto, acabou contraindo a enfermidade e falecendo em Acra, no 
dia 21 de maio de 1928, aos 51 anos de idade.108 Poucos dias depois, em 29 
de maio, o patologista William Alexander Young (1889-1928), diretor do 
Instituto de Pesquisas Médicas de Acra, também morreu em decorrência 
da doença, em virtude do manuseio de materiais orgânicos contaminados 
no laboratório de Noguchi.109

Lowy (2006: 157) destaca que, ainda que embaraçoso, o episódio 
Leptospira icteroides não provocou maiores alterações na condução da 
Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela, cujas atividades, 
àquela altura, se concentravam no Brasil. Ela argumenta que o combate 
à doença no país estava voltado exclusivamente, como vimos, para a 
eliminação das larvas de Aedes aegypti nas cidades tidas como focos-chave da 
enfermidade, uma estratégia que já havia sido implementada com sucesso 
no Equador, no México e em outras repúblicas americanas. Os testes 
sorológicos, por sua vez, tiveram, na opinião da autora, uma importância 
apenas relativa e o soro de Noguchi não chegou a ser utilizado em larga 
escala no país.

Lowy subestima a importância e os impactos dos acontecimentos 
ocorridos na África ocidental. A descoberta de que um vírus ultramicroscópico 
e filtrável era o agente etiológico da febre amarela, e não Leptospira 
icteroides, e a morte de Noguchi quando tentava defender os seus estudos 
representaram um duro golpe na Campanha Mundial de Erradicação da 
doença, desenvolvida pela Fundação Rockefeller desde 1918. Não foram 
apenas as teorias do médico japonês que começaram a desabar como 
consequência das pesquisas realizadas no continente africano a partir de 
1925, mas sim todo um conjunto de ideias epidemiológicas basilares sobre 
a febre amarela que havia sido assentado no continente americano na 
passagem do século XIX para o XX, tais como a de que o mosquito Aedes 
aegypti era o único vetor da enfermidade e o homem o seu único hospedeiro 
vertebrado. Com a descoberta de que outros mosquitos eram transmissores 
na África e que o macaco rhesus também servia de hospedeiro da doença, 
todas as convicções existentes acerca da febre amarela desmoronaram 
(Sawyer, 1931; Lowy, 2006).
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As descobertas realizadas no continente africano também contribuíram 
para que a Fundação Rockefeller iniciasse, a partir de 1927, um processo 
de reorganização interna, que conferiu à pesquisa científica um lugar de 
destaque e relegou a saúde pública ao segundo plano de suas atividades 
filantrópicas. Uma evidência nesse sentido foi o encerramento das 
campanhas contra a ancilostomíase que a organização filantrópica norte-
americana desenvolvia em diversos países das Américas desde a década 
de 1910. No plano organizacional, a Fundação Rockefeller passou a contar, 
a partir de 1927, com cinco divisões: Artes, Ciências Sociais, Ciências da 
Natureza, Ciências Médicas e a Divisão de Saúde Internacional (DSI), 
denominação adotada no lugar de Junta de Saúde Internacional (JSI). A nova 
orientação da Fundação se refletiu na criação, em 1928, de um Laboratório 
de Febre Amarela no Brasil, localizado no estado da Bahia, que centralizaria 
as investigações sobre a doença na América do Sul110 e realizaria um intenso 
intercâmbio de pesquisas, amostras e dados com o Laboratório de Lagos, na 
Nigéria, contribuindo para um melhor entendimento sobre a epidemiologia 
da doença nos continentes africano e americano.

Frederick F. Russell, que havia assumido o cargo de diretor da agora 
designada DSI (1923-1935), no lugar de Rose, acreditava, no entanto, que os 
vírus da febre amarela da África e da América do Sul deveriam ser reunidos 
em um laboratório central – longe dos laboratórios de campo da Nigéria 
e do Brasil – e testados para imunidade cruzada. Sawyer, que durante o 
processo de reorganização da Fundação Rockefeller havia assumido o cargo 
de diretor adjunto da DSI (1927-1935), foi o escolhido para dirigir o novo 
empreendimento. Desse modo, em junho de 1927, um pouco antes de 
descobertas inovadoras sobre a doença serem feitas na África, ele deixou 
o continente e retornou aos Estados Unidos. No ano seguinte, Sawyer foi 
nomeado diretor do novo Laboratório Central de Febre Amarela da DSI 
(1928-1935), criado no Instituto Rockefeller, em Nova York. Em junho 
de 1928, ele e três outros pesquisadores – Wray Lloyd, Stuart Kitchen e 
Martin Frobisher Jr.111 – iniciaram ali o perigoso trabalho de pesquisa sobre 
a doença, que já havia custado as vidas de Stokes, Noguchi e Young.112

As pesquisas desenvolvidas no Laboratório Central de Febre Amarela 
da DSI estavam baseadas nas descobertas realizadas no continente africano. 
Sawyer, Lloyd, Kitchen e Frobisher coletaram três cepas do vírus da doença, 
duas africanas – o “Asibi” (enviado pela Comissão de Febre Amarela da 
África Ocidental) e o “francês” (que Andrew Sellards tinha obtido de 
um paciente no Instituto Pasteur de Dakar) – e uma da América do Sul, 
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o “brasileiro”, enviado por Henrique Aragão, pesquisador do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC). O primeiro desafio com o qual os pesquisadores se 
defrontaram dizia respeito à preservação do vírus em amostras de sangue 
e tecido durante a longa viagem para os Estados Unidos. Eles descobriram, 
no entanto, que era possível preservá-lo por um tempo prolongado se o 
sangue do macaco infectado fosse liofilizado (processo de secagem a vácuo 
por congelamento) e colocado em tubos de vidro hermeticamente fechados 
(Sawyer, Lloyd & Kitchen, 1929a).113 Superado o obstáculo, já no primeiro 
ano de atividades do laboratório, os pesquisadores comprovaram, através 
de testes de imunidade cruzada, que as três cepas de vírus produziam 
anticorpos protetores no macaco rhesus, o que significava que os vírus 
eram idênticos ou, na pior das hipóteses, muito semelhantes. Outros testes 
demonstraram que a doença causada por Leptospira icteroides de Noguchi 
não era febre amarela, mas sim a doença de Weil, que também provoca 
icterícia, confirmando a teoria de Theiler e Sellards (Sawyer et al., 1930).

Enquanto isso, no Brasil, cada vez mais denúncias eram feitas por 
médicos e sanitaristas sobre a existência de casos de febre amarela nas 
áreas rurais de estados como a Bahia e Pernambuco. Tais relatos colocavam 
em dúvida a eficácia da teoria dos focos-chave, um modelo de intervenção 
sanitária que, como vimos, não era de todo aceito pelos profissionais da 
saúde pública brasileiros em virtude da convicção compartilhada por muitos 
deles de que a doença era endêmica no interior do país, região que não era 
o alvo principal das ações da Fundação Rockefeller (Franco, 1969).

As maiores preocupações dos sanitaristas brasileiros se concentravam 
no intenso deslocamento de migrantes do interior para as cidades 
litorâneas. Salvador, com uma população de 350 mil habitantes e uma 
movimentação anual de mais de cinquenta mil retirantes, estava no centro 
das preocupações. Temia-se que a capital baiana viesse a se constituir em 
um foco endêmico de febre amarela, capaz de contaminar outras cidades 
brasileiras. Ninguém suspeitava, no entanto, do perigo iminente que 
rondava o Rio de Janeiro. Acreditando que a Fundação tinha a situação 
sob controle, Carlos Chagas e o médico baiano Clementino Fraga, que em 
1926 o substituiu na direção do DNSP, haviam reduzido as ações destinadas 
ao combate ao mosquito Aedes aegypti na capital federal, extinguindo-as por 
completo em janeiro de 1928 (Williams, 1994).

Como consequência, em maio de 1928 o Rio de Janeiro foi 
repentinamente acometido por uma severa epidemia de febre amarela, 
depois de vinte anos sem a presença de Aedes aegypti e quando não havia 
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nenhuma região endêmica próxima à cidade. Além da capital federal, 
outras 43 localidades do estado também foram atingidas. Controlada 
no ano seguinte, a epidemia deixou um rastro de mais de 800 casos 
e 436 mortes.114 Os dirigentes das principais organizações sanitárias 
internacionais da época – a “Repartição de Paris” (Office International 
d’Higiène Publique), a Organização de Saúde da Liga das Nações (OSLN) 
e a Repartição Sanitária Pan-Americana (RSP) – manifestaram grande 
preocupação com a epidemia,115 assim como alguns países vizinhos que 
chegaram, até mesmo, a anunciar restrições às atividades comerciais com 
o Brasil enquanto a epidemia não fosse controlada.116 Em carta publicada 
pelo jornal argentino La Nación, Clementino Fraga demonstrou toda a sua 
contrariedade com a situação, argumentando que as quarentenas eram 
ineficazes e anacrônicas.117

Quase ao mesmo tempo, foram reportados novos casos na Bahia, 
em Recife e em Belém. A eclosão da epidemia na capital federal suscitou 
uma grave crise política, durante a qual críticas contundentes foram 
direcionadas ao governo de Washington Luís (1926-1930), a Clementino 
Fraga e à própria Fundação Rockefeller, cujas teorias e métodos de trabalho 
foram considerados ineficazes. Nesse contexto, intensificaram-se tanto as 
opiniões nacionalistas contrárias à presença da Fundação Rockefeller no 
país quanto as comparações entre a bem-sucedida campanha de saneamento 
do Rio de Janeiro empreendida por Oswaldo Cruz no início do século XX 
e a ineficiência daquela conduzida por Fraga e o DNSP na década de 1920. 
De acordo com Benchimol (2001), os médicos e sanitaristas brasileiros 
estavam defendendo uma tradição médica consolidada, que tinha na febre 
amarela um de seus domínios mais importantes. Para ele, “a intromissão 
de estrangeiros nesse domínio, na cabeça urbana do país, era encarada 
como um atentado não apenas à soberania da nação mas aos lauréis mais 
resplandecentes da ciência brasileira” (Benchimol, 2001: 121-122).

Diante do volume de críticas a sua gestão no DNSP e da severidade da 
epidemia de febre amarela, em agosto de 1928 Clementino Fraga reconheceu 
a possibilidade de casos da doença também serem diagnosticados em outros 
estados, passando a defender que a questão fosse considerada em toda a sua 
gravidade para a saúde pública nacional. O diretor do DNSP argumentava 
que a situação de calamidade sanitária que o país atravessava em virtude da 
epidemia demandava crescentes esforços dos governos estaduais e federal 
em prol do combate à febre amarela e também o comprometimento e o 
apoio dos órgãos da imprensa na divulgação de medidas profiláticas contra 
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a doença para o conjunto da população. Fraga não poupava críticas ao 
modelo de combate à enfermidade então vigente no país, que privilegiava 
as grandes cidades, afirmando que “há urgência de ação, e que todo o 
território brasileiro susceptível de ser infestado pela febre amarela deverá 
ser considerado como um problema único e tratado simultaneamente em 
todos os pontos”.118

Acuado pelas críticas da imprensa e de setores da oposição política, 
pela opinião pública e por Michael Connor, que discretamente o pressionava 
para transferir o controle das operações no Rio de Janeiro à Fundação 
Rockefeller (Williams, 1994), Clementino Fraga mobilizou mais de dez mil 
homens com o objetivo de sufocar a epidemia de febre amarela que havia 
se abatido sobre a capital federal.119 A sua campanha contou, inclusive, 
com a adesão de vários setores da sociedade civil (Benchimol, 2001). As 
atividades desse verdadeiro “exército de mata-mosquitos”, dirigido por 
estudantes de medicina, baseavam-se na pulverização de uma solução 
de flit – um preparado à base de piretro – para eliminar os mosquitos 
adultos, na aplicação de inseticidas nas caixas d’água e na utilização de 
peixes larvicidas. Para facilitar as pulverizações, a companhia Standard 
Oil forneceu bombas de ar comprimido (Fraga Filho, 1971). Tais medidas 
revelaram-se eficazes e a epidemia foi controlada no verão de 1929.120 
Os navios e mercadorias brasileiras puderam voltar a circular livremente 
depois que os países vizinhos revogaram as medidas de quarentena que 
haviam sido implantadas.121

A epidemia do Rio de Janeiro, em 1928, representou o ápice de um 
processo de desabamento das certezas sobre a febre amarela, que havia se 
iniciado alguns anos antes, com as descobertas realizadas no continente 
africano. Os eventos dramáticos do fim da década de 1920, na África e no 
Brasil, puseram em xeque as principais ideias epidemiológicas sobre a 
doença, bem como as teorias e práticas sobre a melhor forma de combatê-la, 
que sustentavam a Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela, 
lançada em 1918, por Rose e Gorgas. No plano das pesquisas sobre a doença, 
a Fundação Rockefeller procurou responder aos novos desafios, dando 
início a um processo de reestruturação interna e investindo na criação de 
laboratórios na África, no Brasil e nos Estados Unidos. No terreno prático, 
no entanto, a campanha precisava ser reorganizada com base nos novos 
conhecimentos que emergiam sobre a doença.

A transição da década de 1920 para os anos 1930 assistiu, então, 
ao desmoronamento das antigas certezas que existiam em relação à 
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febre amarela e ao recrudescimento dos estudos sobre a doença. Os 
acontecimentos e as descobertas realizadas nesse período levariam à 
reorganização da Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela da 
Fundação Rockefeller ao longo da década de 1930. O palco desse processo 
foi o Brasil, país que desde 1923 concentrava as atividades da Campanha 
nas Américas e onde o combate à doença entraria em um novo patamar, 
como veremos no próximo capítulo.




