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3

Cooperação Sanitária  
Latino-Americana e as Origens 
da Campanha Continental para 
a Erradicação do Aedes aegypti

No dia 16 de março de 1940, Gustavo Capanema, Ministro da 
Educação e Saúde, ofereceu um almoço no Jockey Club Brasileiro para 
celebrar a transferência do Serviço Cooperativo de Febre Amarela (SCFA) 
para o governo brasileiro, ocorrida no ano anterior. Na ocasião, Capanema 
agradeceu a Fundação Rockefeller pelos serviços relevantes prestados ao 
Brasil, “especialmente pelo seu esforço, há tantos anos desenvolvido, na 
profilaxia da febre amarela”. O ministro também destacou a atuação de 
Soper que, “há longos anos, vem dirigindo no Brasil os serviços de profilaxia 
da febre amarela a cargo da Fundação Rockefeller”, e de Bruce Wilson e  
J. Austin Kerr, dois dos seus mais “eficientes colaboradores”.167

De fato, desde 1923 a organização filantrópica norte-americana 
vinha cooperando com o governo brasileiro no combate à febre amarela em 
diversas regiões do país, atuando em duas frentes. A primeira englobava 
as atividades de controle da endemia que, inicialmente, abrangiam apenas 
a região Norte do país, mas que, em 1932, diante dos estragos provocados 
pela epidemia de 1928-1929 no Rio de Janeiro, passaram a ser realizadas 
também na capital federal e, de 1938 em diante, em todo o território 
nacional. Tais atividades consistiam na erradicação do mosquito Aedes aegypti, 
na organização de campanhas nacionais de vacinação e na vigilância e 
mapeamento da extensão da doença no país por meio de uma rede de postos 
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de viscerotomia. Em 1939, o governo federal havia assumido a responsabilidade 
pela implementação de tais medidas, que passaram a ser executadas pelo 
Serviço Nacional de Febre Amarela (SNFA), órgão criado no ano seguinte, 
pelo decreto n. 1.975, de 23 de janeiro de 1940, promulgado por Vargas, e 
subordinado ao Ministério da Educação e Saúde e ao DNSP (Franco, 1969).

A segunda frente dizia respeito às atividades de pesquisa sobre a 
doença, que tiveram início em 1928, com a criação do Laboratório de Febre 
Amarela da Bahia. Dessa data até 1934, amostras de fígado de vítimas fatais 
da doença, coletadas em todo o Brasil por meio da técnica da viscerotomia, 
foram enviadas para esse laboratório. Nesse ano, contudo, uma parte de 
suas atividades foi transferida para o Rio de Janeiro, para um espaço no 
Hospital da Tijuca, cedido pela Fundação Gaffrée e Guinle. Tal situação 
perdurou até 1937, quando foram concluídas as instalações do Laboratório 
de Histopatologia de Febre Amarela, construído no campus do IOC. Assim, 
as atividades dos laboratórios da Bahia e do Rio de Janeiro foram unificadas 
no novo prédio, em Manguinhos (Benchimol, 2001).

Além do trabalho de investigação da doença, especialmente pesquisas 
sobre o vírus, a partir de 1937 o Laboratório de Febre Amarela do Rio 
de Janeiro também passou a fabricar uma vacina antiamarílica, baseada 
nas descobertas de Max Theiler e Hugh Smith, ambos pesquisadores do 
Laboratório Central da Divisão Saúde Internacional (DSI), em Nova York, 
que, no ano anterior, chegaram à cepa 17D do vírus da febre amarela. A nova 
vacina, inclusive, foi testada pela primeira vez no Brasil, ainda em 1937, e em 
1940 um novo estudo foi desenvolvido no sul de Minas Gerais, onde mais de 
cinco mil pessoas foram imunizadas. Posteriormente, a vacina 17D fabricada 
no Brasil foi distribuída para outros países da América do Sul. A Fundação 
Rockefeller participou ativamente desse processo até 1946, na medida em 
que os seus técnicos atuavam tanto no Laboratório de Febre Amarela do Rio 
de Janeiro quanto no criado em Bogotá, na Colômbia, em 1934.168

Em 1939, no entanto, a Fundação Rockefeller reorientou as suas 
atividades no Brasil, afastando-se do combate às grandes epidemias e 
concentrando-se no ensino médico, em pesquisas sobre a etiologia da febre 
amarela silvestre e os seus padrões de transmissão, na produção da vacina 
17D e nas campanhas de vacinação contra a doença, que haviam sido 
iniciadas em 1937. A redução das atividades da Fundação Rockefeller no país, 
contudo, não implicou o fim da Campanha Mundial contra a Febre Amarela, 
que a organização filantrópica norte-americana havia iniciado em 1918.
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Entre o fim dos anos 1930 e meados da década de 1940, a Fundação 
Rockefeller continuou participando diretamente de campanhas de 
erradicação de Aedes aegypti em países como o Peru e a Bolívia. Nesse período, 
os Laboratórios de Febre Amarela localizados no Brasil e na Colômbia, 
inclusive, realizaram uma série de investigações entomológicas e um 
mapeamento da doença em toda a América do Sul, de modo a identificar a 
sua real extensão e, assim, desenvolver formas mais eficazes de combatê-la. 
O SNFA, por sua vez, responsável pela campanha no Brasil, passou a atuar 
em muitos países latino-americanos como consultor e/ou coordenador de 
serviços e campanhas destinados a erradicar Aedes aegypti do continente, 
oferecendo treinamento e capacitando pessoal local (Soper, 1937).169 Assim, 
a luta contra o flagelo amarílico prosseguiu nas Américas nos anos da 
Segunda Guerra Mundial.

Fred Soper desempenhou um papel importante nesse processo ao 
negociar acordos entre os países da região e a Fundação Rockefeller e  
ao viabilizar, junto ao governo brasileiro, o envio de técnicos e especialistas 
do SNFA para várias repúblicas americanas para organizar serviços de febre 
amarela semelhantes àquele existente no Brasil. Assim, um novo modelo 
de combate à doença, baseado na erradicação do mosquito Aedes aegypti e 
no planejamento minucioso de todos os passos da campanha, criado no 
Brasil nos anos 1930, se internacionalizava, sendo exportado para outros 
países do continente.

A crescente cooperação dos países da América do Sul no combate à 
febre amarela levou às primeiras proposições de uma campanha contra o 
vetor da doença em escala continental. Tais proposições evidenciam, ao 
mesmo tempo, o grau de articulação das repúblicas americanas na área da 
saúde e uma compreensão de que o problema da febre amarela só poderia 
ser equacionado se fosse enfrentado de forma conjunta.

O objetivo neste capítulo é analisar a crescente cooperação 
internacional dos países latino-americanos na área da saúde pública, 
no início da década de 1940, em torno da questão da febre amarela, 
relacionando esse processo às primeiras articulações das repúblicas 
americanas para o lançamento de uma campanha para erradicar o mosquito 
Aedes aegypti do continente. Para tanto, em um primeiro momento discutirei 
as propostas iniciais para a eliminação do mosquito e as razões pelas quais 
elas não foram levadas adiante. Em seguida, analisarei a viagem realizada 
por Fred Soper por diversos países da América do Sul, durante a qual 
ele se dedicou a convencer os governos da região acerca da necessidade 
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de uma iniciativa continental visando à erradicação do vetor da febre 
amarela. Os resultados dessa viagem se expressaram na Conferência 
Sanitária Pan-Americana de 1942, realizada no Rio de Janeiro. Nessa 
ocasião, a delegação boliviana apresentou de forma oficial, pela primeira 
vez, uma proposta para que a Repartição Sanitária Pan-Americana (RSP) 
coordenasse uma campanha para erradicar Aedes aegypti das Américas. Este 
é um passo importante para o lançamento da Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti pelo organismo sanitário interamericano alguns 
anos mais tarde. Naquele momento, contudo, os médicos e sanitaristas do 
continente ainda não estavam convencidos da viabilidade da erradicação 
da espécie, apesar da bem-sucedida campanha de erradicação do mosquito 
Anopheles gambiae, desenvolvida conjuntamente pela Fundação Rockefeller 
e o governo brasileiro no Nordeste do país, no fim da década de 1930, sob 
o comando de Soper. Com base nessa experiência, inclusive, nos anos da 
Segunda Guerra Mundial a Fundação Rockefeller intensificou as atividades 
de combate aos insetos transmissores de doenças na Europa, para onde 
Soper foi enviado em 1942. Tais atividades, como veremos na última seção 
deste capítulo, desempenharam um papel importante no fortalecimento 
do conceito de erradicação, contribuindo para que, rapidamente, essa ideia 
ganhasse uma maior aceitação no campo sanitário internacional.

A Proposta Boliviana

No biênio 1932-1933, observou-se no Brasil, pela primeira vez, a 
erradicação de uma espécie de inseto – no caso Aedes aegypti – de algumas 
cidades brasileiras. Assim, em 1934 os funcionários do então designado 
SCFA iniciaram discussões sobre as vantagens de se erradicar o mosquito de 
todo o território nacional. A descoberta da febre amarela silvestre no Brasil, 
Bolívia, Colômbia e Venezuela, no mesmo período, contribuiu para colocar 
na ordem do dia a discussão sobre a erradicação continental do vetor da 
doença. Um plano com esse objetivo, contudo, só seria apresentado em 1941.

A proposta inicial para a erradicação de Aedes aegypti das Américas foi 
feita pelo médico boliviano Nemesio Torres Muñoz, diretor do Serviço de 
Febre Amarela da Bolívia. No dia 12 de fevereiro de 1941, ele escreveu uma 
carta para Soper, com cópia para Lewis W. Hackett, chefe do recém-criado 
Escritório Regional da Fundação Rockefeller para o Rio da Prata e Região 
Andina, com sede em Buenos Aires,170 argumentando que 
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O plano de combate ao Stegomyia que estamos desenvolvendo tem um 
ponto fraco, referente ao controle deste vetor nas fronteiras do país, 
que não se pode, nem poderá ser feito, enquanto não houver, a este 
respeito, uma cooperação estreita com as nações vizinhas interessadas 
no problema.171 

Em um cenário no qual o Serviço de Febre Amarela da Bolívia estava 
prestes a erradicar Aedes aegypti de todo o país, Muñoz temia a possibilidade 
de uma reinfestação a partir das fronteiras internacionais, principalmente 
as brasileiras. Isso porque, segundo ele, o Brasil havia fracassado na 
tentativa de eliminar o vetor da febre amarela de localidades limítrofes 
entre os dois países. Embora o governo brasileiro tivesse sido o primeiro 
a organizar uma campanha de erradicação de Aedes Aegypti, e, naquela 
altura, o SNFA estivesse exportando a sua experiência e o seu modelo 
organizacional de combate à doença para as nações vizinhas, o país ainda 
não havia conseguido expandir as atividades para os povoados localizados na 
fronteira com a Bolívia. Diante dessa realidade, Torres Muñoz explicitava 
em sua carta para Soper a maneira pela qual a Bolívia podia cooperar com 
o Brasil e o Peru para evitar a reinfestação do seu território. A sua proposta 
era que o posto de viscerotomia localizado em Corumbá (MS), onde existia 
um serviço de controle, ficasse responsável pela vigilância epidemiológica na 
localidade boliviana de Puerto Suárez, na fronteira entre os dois países, em 
virtude da carência de recursos econômicos na região e das consequentes 
dificuldades para a realização de um controle eficaz sobre ela. Em troca, 
os técnicos do Serviço de Febre Amarela da Bolívia baseados em Puerto 
Sucre e Vila Bella se encarregariam da vigilância sobre as populações de 
Guayaramerin (Bolívia) e das cidades brasileiras de Brasiléia (AC) e Villa 
Murtinho (RO), locais a que os funcionários do setor Amazonas do SNFA 
tinham pouco acesso.

Além disso, como o serviço boliviano tinha planos de fazer um 
levantamento do índice de Aedes aegypti ao longo da margem boliviana dos 
rios Itenez e Acre, Munõz afirmava que, caso fosse do interesse do governo 
brasileiro, a inspeção poderia ser realizada, ao mesmo tempo, na margem 
oposta desses rios, pertencente ao Brasil. A cooperação entre os dois países 
se completaria com a adoção, por parte de cada um deles, de medidas 
destinadas a impedir a navegação pelos dois rios de embarcações que não 
tivessem sido vistoriadas e que, portanto, não estivessem protegidas do 
Aedes aegypti.172
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No que se referia à fronteira com o Peru, a tarefa fundamental era 
assegurar o controle das embarcações que navegavam pela localidade de 
Madre de Dios, vindas de Maldonado, onde poderia ser conveniente a 
instalação de um posto de serviço antilarvário, dada a provável existência 
de Aedes aegypti na região. Na opinião de Muñoz, se Brasil, Bolívia e Peru 
chegassem a um entendimento imediato a esse respeito, o problema do 
vetor da febre amarela nas fronteiras poderia ser liquidado ainda durante 
o ano 1941.173

A carta de Muñoz é particularmente importante porque representou 
a primeira iniciativa visando a uma cooperação sanitária continental para a 
erradicação do mosquito vetor de febre amarela. Soper destacou em seu 
livro de memórias que, “por uma ironia do destino, coube justamente à 
Bolívia, considerada por Gorgas, em 1916, o único país da América do Sul 
sem antecedentes de febre amarela, tomar a iniciativa da eliminação do 
mosquito das suas fronteiras internacionais” (Soper & Duffy, 1979: 360).174 

De fato, por muitos anos a Bolívia não havia figurado entre as preocupações 
da Fundação Rockefeller na América do Sul. Foi somente em 1926 que um 
funcionário da organização filantrópica norte-americana – R. A. Lambert – 
visitou o país pela primeira vez e elaborou um relatório sobre a educação 
médica (Klein, 1992).

A preocupação boliviana com a febre amarela remonta ao ano de 
1932, quando uma séria epidemia da doença ocorreu na cidade de Santa 
Cruz, às vésperas da Guerra do Chaco (1932-1935).175 O surto epidêmico 
teve início entre os soldados que retornavam das províncias de Valle Grande 
e Florida.176 Dada a gravidade da situação, Soper e Allen M. Walcoot, que 
trabalhavam no programa de febre amarela no Brasil, viajaram para a 
Bolívia em junho desse ano para negociar as bases de um acordo entre a 
Fundação Rockefeller e o governo boliviano tendo em vista a instalação de 
um serviço de febre amarela no país e a implementação imediata de uma 
campanha contra a doença. A chegada de ambos ao país e a colaboração 
do IOC à campanha que se desenvolveria na Bolívia foram saudadas pelos 
jornais locais.177

O acordo foi assinado dia 20 de junho, dando origem ao Serviço de 
Febre Amarela da Bolívia que, de acordo com Soper, “durante vários anos 
funcionou como uma extensão e quase como parte do SCFA do Brasil” 
(Soper & Duffy, 1979: 354). De fato, o SCFA enviou equipes formadas por 
profissionais brasileiros para trabalhar na campanha anti-Aedes aegypti em 
Santa Cruz, evidenciando que a experiência brasileira no combate à doença 
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estava sendo exportada para as nações vizinhas. Walcoot, que atuava em 
território brasileiro desde os anos 1920, foi o primeiro diretor do Serviço de 
Febre Amarela da Bolívia (Bevier, Torres-Muñoz & Doria-Medina, 1953).

Zulawski (2007) destaca que a decisão da Fundação Rockefeller de 
iniciar uma campanha antimosquito na Bolívia, em 1932, foi consequência 
direta do seu envolvimento com tais atividades no Brasil. De acordo com 
a autora, a epidemia de febre amarela na Bolívia não apenas colocava em 
risco os esforços de controle da doença realizados no Brasil, dada a fronteira 
entre os dois países, como também representava uma ameaça para todo o 
continente. Além disso, os especialistas da Fundação Rockefeller tinham 
consciência de que a guerra iminente entre a Bolívia e o Paraguai e o grande 
número de pessoas não imunes se deslocando através do território do país 
como resultado da mobilização para o conflito certamente contribuiriam 
para a propagação da doença. Foi também em virtude da Guerra do Chaco 
que a Fundação resolveu organizar, ao mesmo tempo, uma campanha anti-
Aedes aegypti no Paraguai, o outro país beligerante (Farcau, 1996).

Sob a direção de Walcoot e, posteriormente, de Nemesio Torres 
Muñoz, a campanha implementada pelo Serviço de Febre Amarela da 
Bolívia teve um rápido sucesso. No terceiro trimestre de 1940, exames 
laboratoriais realizados nas 140 amostras de fígado enviadas pelos 34 postos 
de viscerotomia existentes no país não revelaram nenhum caso positivo 
da doença. A campanha anti-Aedes aegypti no Departamento de Santa Cruz 
atravessava um período de calmaria. Havia mais de um ano que o mosquito 
não era encontrado na região, com exceção da localidade de Varnes, onde um 
foco do inseto foi identificado no começo de 1940 e rapidamente eliminado. 
As autoridades bolivianas sabiam, contudo, que o índice zero não poderia ser 
mantido por muito tempo enquanto Aedes aegypti continuasse a existir nas 
áreas vizinhas. Desse modo, com o objetivo de completar a erradicação do 
vetor da febre amarela da Bolívia, o governo decidiu fechar todos os postos 
de viscerotomia da província de Santa Cruz, com exceção daquele localizado 
na cidade homônima, e utilizar o pessoal disponível na inspeção das casas 
no interior da área ainda infestada pelo mosquito no Departamento de 
Santa Cruz. Foi estabelecido, assim, um “sítio”, expressão que indicava 
uma área pequena na qual existiam poucas casas, utilizada pelos técnicos 
da Fundação Rockefeller depois da campanha de erradicação do inseto no 
Nordeste do Brasil.178

O êxito alcançado pela campanha em 1940 se relaciona com a decisão 
da Fundação Rockefeller de aumentar a sua participação – tanto no nível 
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técnico quanto financeiro – nas atividades anti-Aedes aegypti na Bolívia, o 
que contrariava a recente postura adotada pela organização diante dos 
problemas sanitários do continente. Desde os anos finais da década de 1930, 
como vimos, a Fundação vinha passando por um processo de reorganização 
interna e de reorientação da sua política para as nações latino-americanas 
onde atuava. A partir do início dos anos 1940, a organização filantrópica 
norte-americana foi se afastando gradualmente do modelo de erradicação 
das doenças e concentrando-se, em vez disso, na concessão de bolsas  
de estudo no exterior para jovens profissionais e no auxílio a instituições de 
pesquisa consideradas competentes o suficiente para realizar pesquisas 
médico-científicas básicas (Cueto, 1990). A transferência do SCFA 
para o governo brasileiro em 1939 deve ser entendida nesse contexto. 
A direção da Rockefeller considerava, contudo, que a Bolívia ainda não 
tinha infraestrutura e um número razoável de cientistas treinados que 
justificassem o tipo de investimento que a organização estava realizando no 
Brasil, no México, na Argentina e no Peru. Uma evidência está no fato de as 
poucas bolsas de estudo concedidas a bolivianos serem limitadas a campos 
relacionados especificamente com saúde pública e não contemplarem o 
treinamento de pesquisadores.179

Zulawski (2007) afirma que o programa da Fundação Rockefeller na 
Bolívia, após 1940, pode ser visto como uma combinação do velho modelo 
de controle da doença com uma abordagem mais holística da saúde pública. 
Desse modo, uma das principais metas da organização no país continuou 
sendo a erradicação de Aedes aegypti de todo o território boliviano. Soper 
e outros funcionários da Fundação esperavam, inclusive, anunciar o 
cumprimento de tal objetivo na Conferência Sanitária Pan-Americana de 
1942. Como forma de alcançá-lo o mais rápido possível, em 1941 Hackett 
chegou até mesmo a propor um desafio ao governo boliviano como um todo 
e a Torres Muñoz em particular. Se o Serviço de Febre Amarela da Bolívia, que 
Muñoz dirigia, conseguisse erradicar Aedes aegypti do país dentro de um ano, 
a contar daquela data, ele se comprometia a transferir o médico boliviano 
para La Paz e nomeá-lo diretor de uma nova divisão de doenças endêmicas.180

Assim, uma nova fase de ataque a Aedes aegypti nas áreas rurais da 
Bolívia teve início em agosto de 1940, sendo finalizada com sucesso no ano 
seguinte. O ano de 1941 foi dedicado, então, ao ataque ao vetor da febre 
amarela onde quer que ele fosse encontrado e à inspeção de um grande 
número de localidades que não haviam sido vistoriadas anteriormente. 
Como resultado da visita a 1.216 localidades, totalizando 10.600 casas 
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inspecionadas e 4.600 km viajados, 21 novas infestações de Aedes aegypti 
foram descobertas. Com isso, subiu para 56 o número de localidades 
infestadas no país desde 1932. O Relatório Anual do Serviço de Febre 
Amarela da Bolívia de 1941 classificou esse ano como decisivo na batalha 
contra o vetor da febre amarela: “Uma completa vitória sobre este perigoso 
vetor, exterminando-o totalmente do território boliviano”. De acordo com o 
documento, no fim de 1941 o problema de Aedes aegypti estava resolvido na 
Bolívia, e a única tarefa a ser feita era manter a procura por focos residuais 
que, porventura, ainda pudessem existir e proteger os portos do país de 
modo a evitar a reinfestação vinda das nações vizinhas.181

Desse modo, às vésperas da Conferência Sanitária Pan-Americana 
de 1942, que se realizaria no Rio de Janeiro, o governo boliviano tinha 
resultados expressivos no combate à febre amarela para apresentar aos 
representantes das demais nações do continente. As autoridades sanitárias 
do país, contudo, estavam preocupadas com a possibilidade de Aedes aegypti 
regressar à Bolívia a partir de suas fronteiras com os países vizinhos. A carta 
de Muñoz para Soper refletia essa preocupação e revelava o medo de que 
ocorresse uma reinfestação do território boliviano pelas fronteiras com o 
Brasil. Alguma medida tinha que ser tomada, então, para evitar que fosse 
comprometido o trabalho realizado desde 1932 pelo governo boliviano em 
conjunto com a Fundação Rockefeller.

A Viagem de Soper pela América do Sul

Soper estava na Colômbia quando recebeu a carta de Muñoz. 
Eles haviam se encontrado cerca de duas semanas antes, no dia 25 de 
janeiro, em La Paz, ocasião em que começaram a discutir a organização 
de um serviço anti-Aedes aegypti nas cidades localizadas na fronteira entre 
o Brasil e a Bolívia. Entre janeiro e março de 1941, quando ainda era 
diretor do Escritório Regional da Fundação Rockefeller, no Rio de Janeiro, 
Soper realizou uma viagem por diversos países da América do Sul para 
negociar com os governos da região acordos similares àquele firmado 
entre a organização filantrópica norte-americana e o Brasil. O objetivo era  
criar serviços de febre amarela em cada um deles, inspirados no SNFA.  
O órgão brasileiro, inclusive, deveria fornecer técnicos aos países vizinhos 
para coordenar a campanha contra a febre amarela e treinar pessoal.  
A cooperação entre os governos do Brasil e da Bolívia era justamente umas 
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das prioridades da viagem, conforme Soper relatou ao ministro da Educação 
e Saúde, Gustavo Capanema, em encontro realizado em 17 de janeiro, 
um dia antes do início de sua viagem. Ele aproveitou a oportunidade para 
sugerir que Sérvulo Lima, diretor do SNFA (1940-1941), fosse designado 
para organizar a colaboração entre os dois países, sugestão que foi aceita 
pelo ministro, mas cuja decisão final caberia ao presidente Getúlio Vargas.182

Soper deixou o Rio de Janeiro em direção à Buenos Aires, primeira 
parada de seu tour pela América do Sul, em 18 de janeiro de 1941. Nessa 
viagem, ele teve a companhia de John D. Long, primeiro “representante 
viajante” (travelling representative) da RSP – cargo criado nos anos 1920 – e 
funcionário da organização por mais de 25 anos, durante os quais atuou em 
campanhas sanitárias contra doenças epidêmicas, principalmente a peste 
bubônica.183 Na capital da Argentina, eles conversaram longamente sobre 
a situação sanitária do Equador, e Long fez um apelo para que a Fundação 
Rockefeller assinasse um acordo com o governo equatoriano e passasse a 
colaborar com as atividades sanitárias que estavam sendo realizadas naquele 
país. Soper aproveitou a ocasião para informar Long sobre a situação de Aedes 
aegypti e Anopheles gambiae no Brasil, destacando que as atividades de controle 
do mosquito no país transcorriam tão bem que ele e outros funcionários da 
Fundação Rockefeller estavam convencidos de que era possível erradicar 
ambas as espécies do país inteiro em um período de tempo relativamente 
curto. Ele afirmou que, na próxima Conferência Sanitária Pan-Americana, 
que se realizaria em 1942, no Rio de Janeiro, “nós estaremos em condições de 
apresentar dados que devem convencer todos os delegados de que qualquer 
autoridade sanitária contente em permitir que Stegomyia continue a existir 
em seu território é um criminoso e um traidor”.184

Foi com esse pensamento que Soper desembarcou em La Paz, em 20 
de janeiro de 1941, na companhia de Lewis Hackett, chefe do Escritório 
Regional da Fundação Rockefeller para o Rio da Prata e Região Andina. 
Três dias depois, eles tiveram uma audiência com o presidente da República 
Juan Henrique Peñarada e com autoridades sanitárias do país. Na ocasião, o 
ministro da Saúde Abelardo Ibañez Benavente informou ao presidente que 
a Fundação Rockefeller esperava eliminar Aedes aegypti da Bolívia naquele 
ano, e Peñarada manifestou o seu desejo de ver a organização filantrópica 
norte-americana envolvida também na solução do problema da malária, um 
dos mais sérios do país, aproveitando os conhecimentos de Hackett sobre 
a doença. Ele também sugeriu que a Fundação Rockefeller concedesse 
bolsas para jovens bolivianos estudarem nos Estados Unidos. Sem poder 
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comprometer-se com tais pedidos, Hackett se esquivou dos dois assuntos, 
argumentando que os objetivos daquela viagem eram fazer contato com as 
autoridades do país e conhecer melhor as condições sanitárias da Bolívia. Ao 
fim da audiência, o presidente emitiu o decreto que autorizava a assinatura 
de um convênio com a Fundação Rockefeller para o ano 1941.185

Após uma curta passagem pelo Chile, Soper desembarcou em Lima, 
em 28 de janeiro de 1941, também com o objetivo de mediar um acordo 
entre a Fundação Rockefeller e o governo peruano. No dia 11 de fevereiro, 
ele escreveu uma carta a Sawyer, diretor da DSI, expondo as razões pelas 
quais a organização deveria assumir a administração do Serviço de Febre 
Amarela e do Serviço Especial de Malária existentes no país. Nela, Soper 
destacou que já havia discutido amplamente a situação sanitária do Peru 
com os diretores dos dois serviços, bem como com Constantino J. Carvallo, 
ministro da Saúde, com Alberto Hurtado, diretor do Departamento de 
Saúde, e com outras autoridades sanitárias peruanas, incluindo-se Carlos 
Enrique Paz Soldán.186 Hurtado, até mesmo, havia redigido a minuta de 
um contrato semelhante àquele firmado entre a Fundação Rockefeller e o 
governo brasileiro, em 1938, autorizando a DSI a assumir a responsabilidade 
técnica e administrativa por todas as fases do combate à febre amarela no 
Peru e pelo Serviço Especial de Malária. A proposta já tinha sido aprovada 
pelo ministro da Saúde e dependia apenas da aprovação de Sawyer para 
entrar em vigor.187

A minuta do acordo foi enviada a Sawyer junto com um sumário das 
razões para a sua aprovação, elaborado por Hackett.188 Como forma de 
melhor informar o diretor da DSI, Soper descreveu na carta a situação da 
febre amarela no Peru, procurando relacioná-la com a questão da doença 
no continente como um todo. Assim, após apresentar um histórico do 
aparecimento da febre amarela no país e de sua epidemiologia nas três 
diferentes regiões geográficas que o compõem (a costa do Pacífico, os Andes 
e o vale amazônico), Soper se dedicou a comentar as atividades que vinham 
sendo desenvolvidas contra a doença. Ele salientou que, em sua última 
visita ao Peru, realizada em maio de 1937, havia constatado um temor entre 
as autoridades sanitárias peruanas em virtude do aparecimento da febre 
amarela nas proximidades de Lima. Naquela ocasião, diante dos apelos 
para que a Fundação Rockefeller implementasse uma campanha contra a 
enfermidade no país, Soper havia informado ao ministro da Saúde que a DSI 
não tinha interesse em participar de campanhas anti-Aedes aegypti em outros 
países além daqueles onde já atuava, mas que a organização se dispunha 
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a oferecer treinamento no Brasil ao pessoal necessário à campanha.  
O governo peruano aceitou a sugestão e, algumas semanas depois, o próprio 
ministro da Saúde viajou ao Brasil para conhecer a organização do SCFA e 
se familiarizar com a relação existente entre a DSI e o governo brasileiro.  
O médico Carlos Lazarte (assistente do ministro) também foi enviado 
ao Brasil para receber treinamento. Depois de três meses, ele retornou 
ao Peru para organizar o Serviço de Febre Amarela Selvática, criado em 
janeiro de 1938.

Soper observou que, apesar da denominação, o serviço era responsável 
pela condução de medidas anti-Aedes aegypti, bem como pelas atividades 
de vacinação e viscerotomia no país. Os recursos necessários ao seu 
funcionamento vinham do governo peruano (72 mil soles) e da DSI (40 
mil soles). O novo acordo propunha um aumento da contribuição da 
agência norte-americana para 6 mil soles por mês, igualando a quantia 
que o Estado peruano destinava ao serviço. Como argumento para que a 
DSI aceitasse o aumento do financiamento, Soper relatou que, em maio de 
1940, teve a oportunidade de acompanhar as atividades anti-Aedes aegypti 
do Serviço de Febre Amarela e que a tentativa de Lazarte de reproduzir no 
país o serviço brasileiro havia lhe causado boa impressão. Entretanto, ele 
retornou da viagem com a convicção de que a erradicação de Aedes aegypti das 
cidades costeiras do Peru não poderia ser alcançada sem adotar regulações 
semelhantes àquelas vigentes no Brasil e sem dar ao serviço uma liberdade 
de ação maior do que aquela que podia ser conseguida sob a organização 
burocrática do Departamento de Saúde peruano.189

Soper terminou a carta para Sawyer afirmando que tinha consciência 
que a sua proposta para que a DSI assumisse a responsabilidade direta 
pela administração do Serviço de Febre Amarela do Peru era contrária às 
recomendações gerais da própria agência no que dizia respeito à organização 
de atividades anti-Aedes aegypti em novos países. Ele argumentou, contudo, 
que a situação atual era completamente diferente daquela verificada pouco 
tempo antes. No seu entendimento, após a descoberta da febre amarela 
silvestre tinha ficado claro que a única maneira eficaz de controlar a 
doença nas cidades era pela manutenção de baixos índices de Aedes aegypti. 
Nesse ponto, ele salientava que a DSI havia realizado um número mais do 
que razoável de demonstrações de atividades de controle do mosquito e 
que, por isso, tinha o direito de insistir para que cada país que se sentisse 
ameaçado pela febre amarela se responsabilizasse pela organização de 
tais atividades. E, de fato, sérias tentativas nesse sentido foram feitas na 
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Colômbia, na Venezuela e no Peru. Esses países, no entanto, embora tenham 
conseguido reduzir os focos do mosquito, não foram capazes de levar o 
trabalho adiante até a sua erradicação. Isso porque as atividades anti-Aedes 
aegypti sempre demandavam vultosos recursos antes que a erradicação fosse 
alcançada e, conforme Soper destacou, era demais esperar que os governos 
da região mantivessem tais atividades permanentemente, sobretudo na 
ausência de epidemias. Assim, embora alguns países tivessem enviado 
profissionais ao Brasil para treinamento e disponibilizados fundos para 
a organização de atividades anti-Aedes aegypti, os esforços realizados não 
resultaram na estruturação de serviços eficientes capazes de implementar 
a erradicação.190Além disso, prosseguia Soper, em meio às tentativas 
de alguns países da América do Sul de organizar campanhas anti-Aedes 
aegypti, tinha ocorrido uma grande mudança de atitude em relação ao 
problema da febre amarela entre os funcionários envolvidos no combate 
à enfermidade no Brasil. Nos anos de 1932 e 1933, o índice zero de Aedes 
aegypti foi alcançado em algumas cidades do país. Como consequência, em 
1934 ganhou força a ideia de que era possível erradicar a espécie de todo o 
território nacional que, no entanto, foi recebida inicialmente com grande 
desconfiança. O rápido progresso feito em alguns estados brasileiros nos 
anos seguintes, entretanto, convenceu os diretores responsáveis pelo SCFA 
que a erradicação de Aedes aegypti poderia ser alcançada em poucos anos. As 
autoridades sanitárias bolivianas, de maneira similar, também acreditavam 
que o vetor da febre amarela poderia ser declarado erradicado do país já em 
1942, dado o progresso da campanha que vinha sendo conduzida no país pela 
Fundação Rockefeller e o governo boliviano desde 1932. Dessa forma, Soper 
argumentava que a reorganização do serviço peruano possibilitaria que, por 
ocasião da Conferência Sanitária Pan-Americana de 1942, a ser realizada no 
Rio de Janeiro, o programa de erradicação já estivesse bem encaminhado. 
O seu plano era apresentar aos delegados presentes à Conferência uma 
bem-sucedida campanha de erradicação de Aedes aegypti nos três países, de 
modo a pressionar as demais nações do continente a também empreender 
a mesma ação em seus respectivos territórios. Nas palavras de Soper,

Brasil, Bolívia e Peru formam uma faixa contínua de território que se 
estende do Atlântico ao Pacífico; um progresso definitivo em direção 
à erradicação nestes três países deve resultar em uma pressão sobre 
os países ainda infestados pelo Aedes aegypti tanto ao norte quanto ao 
sul para se ocupar com a limpeza dos seus respectivos territórios.191
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Embora acreditasse que o programa peruano descrito no novo 
contrato se justificava em virtude das condições locais, Soper destacava 
também que o sucesso do mesmo acarretaria um aumento da demanda 
para que a Fundação Rockefeller colaborasse com os países da região 
no combate à febre amarela e a malária, de modo que a organização 
deveria estar preparada para tal situação. No caso específico da febre 
amarela, ele argumentava que já havia sido amplamente demonstrado 
que a erradicação de Aedes aegypti requeria um tipo de organização muito 
difícil de ser alcançada sem a colaboração direta da Fundação Rockefeller. 
Desse modo, Soper previa uma demanda por pessoal treinado para ajudar 
a organizar o trabalho de erradicação do Aedes aegypti em vários países da 
região, quando o tema voltasse a ser discutido na próxima Conferência 
Sanitária Pan-Americana.192

A carta de Soper para Sawyer evidencia sua estratégia para dar 
prosseguimento à campanha de erradicação do Aedes aegypti em escala 
continental. O plano era que a Fundação Rockefeller aprovasse o acordo 
com o governo peruano e, imediatamente, desse início às atividades de 
erradicação do vetor no país. Paralelamente, a campanha anti-Aedes aegypti 
prosseguiria na Bolívia e no Brasil de modo que, na Conferência Sanitária 
Pan-Americana de 1942, os três países pudessem anunciar a erradicação 
de Aedes aegypti de seus respectivos territórios, influenciando as demais 
nações do continente a também realizar a mesma tarefa. A Fundação 
Rockefeller, por sua vez, financiaria em grande parte a campanha e daria 
o suporte técnico necessário, fornecendo pessoal treinado – em sua maioria 
especialistas brasileiros do SNFA – e ofereceria treinamento no Brasil para 
médicos e sanitaristas latino-americanos. Em suma, a proposta era iniciar 
a erradicação de Aedes aegypti da América do Sul a partir do bloco formado 
por Brasil, Peru e Bolívia, cujos territórios se estendiam do oceano Atlântico 
ao Pacífico. Tal estratégia, na visão de Soper, levaria à erradicação do vetor 
da febre amarela das Américas em pouco tempo, finalizando com êxito a 
campanha contra a doença iniciada pela Fundação Rockefeller em 1918.

Soper parece ter convencido Sawyer, que concordou com os termos 
do contrato. Desse modo, no segundo semestre de 1941 o acordo entre a 
Fundação Rockefeller e o governo peruano foi assinado, com base naquele 
que havia sido firmado entre o Brasil e a organização filantrópica norte-
americana em 1938. A partir desse momento, a Fundação Rockefeller passou 
a manter um Escritório permanente em Lima, vinculado ao Ministério da 
Saúde Pública, Trabalho e Previdência Social, dirigido por Henry P. Carr, da 
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DSI, que acumulava também a função de inspetor-geral do Serviço Especial 
de Febre Amarela e Paludismo. O financiamento da campanha foi dividido 
igualmente entre o governo peruano e a Fundação Rockefeller, conforme 
Soper havia defendido em sua carta.193

Do Peru, Soper seguiu para o Equador e, posteriormente, para a 
Colômbia, onde visitou o Laboratório de Febre Amarela de Bogotá e se 
encontrou com outros especialistas da Fundação Rockefeller, como Hugh 
Smith e John C. Bugher. No dia 28 de janeiro, durante um encontro com 
autoridades sanitárias do país, ele manifestou a sua intenção de que fossem 
feitos arranjos, em um futuro próximo, para eliminar Aedes aegypti da 
localidade de Letícia já nos meses seguintes, de modo a não prejudicar os 
esforços que estavam sendo envidados pelos governos do Brasil e do Peru.

Durán assegurou-lhe que qualquer medida sugerida pela Fundação 
Rockefeller seria bem-recebida pelo governo colombiano, mas que poderia 
ser necessário enviar pessoal para treinamento no Brasil. Também salientou 
que qualquer tentativa de promover atividades anti-Aedes aegypti na 
Colômbia esbarraria na suposição de que tal trabalho era desnecessário, pois 
uma vacina segura e eficiente contra a febre amarela já estava disponível 
no país. Contudo, “se a Fundação pudesse promover uma campanha geral 
para eliminar Aedes aegypti da América do Sul”, Durán acreditava que uma 
“entusiástica cooperação poderia ser obtida”. Soper respondeu que o mundo 
conhecia há mais de cem anos uma vacina contra a varíola, mas que milhares 
de casos da doença ainda ocorriam nos Estados Unidos todos os anos e 
que “o melhor procedimento em saúde pública era depender o mínimo 
possível de vacinas”. Ele concordou, no entanto, que era impossível pensar 
na organização de serviços de controle de Aedes aegypti em qualquer parte 
das Américas se a erradicação da espécie não pudesse ser alcançada em 
um período razoável de tempo.194

No dia 10 de março, após quase três meses de viagem por diversos 
países da América do Sul, Soper desembarcou em Nova York, onde se 
encontrou com Sawyer e com Raymond B. Fosdick, presidente da Fundação 
Rockefeller (1936-1948), para um almoço na sede da organização. Dois 
dias depois, ele se reuniu com Sawyer para discutir os problemas médico-
sanitários da América do Sul e o destino do pessoal da Fundação no 
continente. Soper informou ao diretor da DSI que o Anopheles gambiae não 
era encontrado no Brasil desde novembro do ano anterior e que nenhum 
caso de febre amarela havia sido reportado no território brasileiro em 
1941, embora regiões da Colômbia localizadas na fronteira com o país 
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estivessem infestadas de Aedes aegypti. Ele aproveitou a oportunidade para 
defender que a DSI deveria criar mecanismos capazes de estimular um 
maior interesse dos países das Américas Central e do Sul nas atividades 
de combate ao mosquito. Eles discutiram também os aspectos benéficos de 
tais medidas e da vacina contra a febre amarela e concordaram que esta 
não deveria substituir o trabalho antimosquito. Soper e Sawyer também 
conversaram sobre as possíveis influências da Segunda Guerra Mundial 
sobre as atividades da Rockefeller na América Latina e concluíram que os 
funcionários que estavam na região deveriam permanecer lá por enquanto.

O plano de Soper caminhava a contento. A DSI havia concordado 
em participar do programa de combate a Aedes aegypti no Peru, o Brasil 
prosseguia com as atividades antimosquito no interior do país e a Bolívia 
estava próxima de alcançar a erradicação da espécie. No ritmo em que as 
atividades se desenvolviam, a ideia de apresentar resultados expressivos 
do combate ao vetor da febre amarela nos três países já na Conferência 
Sanitária Pan-Americana do Rio de Janeiro, em 1942, parecia perfeitamente 
exequível. Mais do que isso, as articulações realizadas por Soper com alguns 
governos latino-americanos durante a sua viagem pela América do Sul 
serviram de base, como veremos, para uma primeira proposta oficial de 
erradicação continental do mosquito vetor da febre amarela.

A Conferência de 1942 e a  
Proposta Oficial Boliviana 

A XI Conferência Sanitária Pan-Americana foi realizada no Rio de 
Janeiro, entre 7 e 18 de setembro de 1942 (OSP, 1942b). O ministro Gustavo 
Capanema presidiu a sessão solene de abertura no Palácio Tiradentes. 
Durante a sua gestão do Ministério da Educação e da Saúde do Brasil 
(1934-1945) haviam sido criados o SNFA, o Serviço de Malária do Nordeste 
(SMNE) e o Serviço Nacional de Malária (SNM). Capanema também foi 
o responsável por criar as delegacias federais de saúde, por instituir as 
conferências nacionais de saúde e por negociar com a Fundação Rockefeller 
um programa de saneamento da Amazônia, realizações que impressionaram 
as autoridades sanitárias presentes na Conferência. Membro da cúpula 
do Estado Novo (1937-1945), ele conduziu o processo de centralização dos 
serviços de saúde (Barreto, 1943; Gomes 2000; Fonseca, 2007).

O principal responsável pela implementação das reformas na área 
da saúde foi o médico-sanitarista João de Barros Barreto, que havia sido 



131

nomeado para a direção do DNSP195 em fevereiro de 1937, permanecendo 
no cargo até 1945 (Hochman, 2001). Formado pela Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, em 1912, Barros Barreto havia feito cursos 
de aperfeiçoamento em instituições acadêmicas de prestígio nos Estados 
Unidos, como a Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade 
Johns Hopkins (1918), em Baltimore, no estado de Maryland, e a Escola 
de Saúde Pública da Universidade de Harvard (1924-1925), em Boston, 
Massachusetts.196 Já uma figura proeminente no campo da saúde pública 
nas Américas, Barros Barreto foi o organizador e presidente da Conferência 
no Rio de Janeiro, ao término da qual foi eleito presidente de honra da 
RSP (OSP, 1942a).

Realizada no contexto da Segunda Guerra Mundial, a XI Conferência 
Sanitária Pan-Americana contou com a participação de delegados de 
todas as 21 repúblicas do continente que faziam parte da União Pan-
Americana, além de observadores do Canadá. Este país, embora não fizesse 
parte da RSP, participou pela primeira vez de uma conferência sanitária, 
merecendo, inclusive, um voto de aplauso dos delegados por ter afirmado a 
sua “solidariedade continental” (OSP, 1942a).197 Nove ministros da Saúde, 
entre eles Capanema, também estiveram presentes no Rio de Janeiro 
(Cueto, 2007a).

A Conferência Sanitária do Rio de Janeiro também assinalou a 
apresentação da primeira proposta oficial para a erradicação de Aedes 
aegypti em escala continental feita a uma organização internacional. 
O responsável pela proposição foi Abelardo Ibañez Benavente, ministro da 
Saúde da Bolívia e delegado deste país na Conferência, que apresentou um 
projeto de resolução em que recomendava:

Aos governos dos países representados na XI Conferência Sanitária 
Pan-Americana o estabelecimento de serviços simultâneos para 
erradicar o Aedes aegypti em caráter de urgência e com a obrigação 
de mantê-los durante os anos necessários para acabar com a espécie 
nas Américas.198

O projeto de resolução apresentado foi elaborado em conjunto por 
Ibañez Benavente e Soper, com ajuda de John D. Long da RSP,199 com quem 
o médico norte-americano já havia discutido a ideia de uma campanha para 
eliminar Aedes aegypti do continente durante a sua viagem pela América do 
Sul. A proposta apresentada corroborava o plano traçado por Soper nos 
anos anteriores de, com base na apresentação de programas bem-sucedidos 
de combate a Aedes aegypti no Brasil, Peru e Bolívia, compelir os delegados 
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presentes na Conferência Sanitária Pan-Americana do Rio de Janeiro a 
aprovarem a implementação de uma campanha de erradicação do vetor 
da febre amarela em escala continental.

No período que antecedeu a realização da Conferência, Soper havia 
consultado também Thomas Parran, cirurgião-geral do Serviço de Saúde 
Pública dos Estados Unidos (Surgeon General – United States Public 
Health Service – USPHS – 1936-1948), acerca da posição do governo norte-
americano em relação a um programa de extermínio de Aedes aegypti nas 
Américas. Parran disse-lhe que o governo de seu país não se oporia à tal 
iniciativa.200 Já durante a Conferência, Soper fez uma defesa veemente da 
erradicação de Aedes aegypti das Américas, argumentando que a extensão da 
área de combate ao vetor do centro até a periferia era o meio mais eficaz 
e econômico de eliminar a febre amarela do continente:

Não seria prudente recomendar a organização de um serviço 
permanente para combater o Aedes aegypti em todo o continente, com 
o único fim de obter um índice baixo da espécie. Um índice (chamado 
de segurança) inferior a 5% resulta muito mais custoso de manter do 
que um índice zero, e não cabe esperar que os governos continuem os 
serviços para obter nada mais que resultados temporários. Por outro 
lado, a erradicação da espécie permite organizar um (...) ‘serviço 
sentinela’ permanente que resultaria relativamente econômico. 
(Soper, 1942)

Soper e Ibáñez Benavente se conheceram em 1932, quando este era 
chefe do Serviço Médico do Exército da Bolívia e estava preocupado com 
o problema da febre amarela em seu país, tendo em vista que a epidemia 
de Santa Cruz havia começado com um surto entre as tropas (Soper & 
Duffy, 1979). Ainda em 1932, Ibáñez Benavente participaria da Guerra do 
Chaco (1932-1935) como oficial do corpo de saúde do exército boliviano,201 
tendo a possibilidade de observar in loco a devastação causada pela doença. 
Nos dez anos que se seguiram ao encontro entre os dois, a febre amarela 
tinha sido eliminada das cidades e vilarejos das planícies bolivianas, e 
Aedes aegypti estava em vias de ser erradicado de todo o território nacional. 
A febre amarela silvestre, contudo, ainda era um grave problema de saúde 
pública na Bolívia. Nesse sentido, o plano apresentado por Ibáñez Benavente 
visava impedir que, mediante uma possível reinfestação de seu país pelo 
mosquito, epidemias da doença pudessem acometer novamente as grandes 
cidades bolivianas.
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Outro fator que nos ajuda a entender a proposta boliviana e 
a instância na qual ela foi apresentada foi o ressurgimento do pan-
americanismo nos anos da Segunda Guerra Mundial. O cenário das relações 
internacionais nas Américas nesse período foi marcado pela política da 
boa vizinhança, iniciada em 1928 com a eleição do republicano Herbert 
Hoover (1929-1933) para a presidência dos Estados Unidos e consolidada 
durante a administração de Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), o 
seu sucessor do Partido Democrata. Essa política procurava consolidar 
um ideal pan-americano adequado aos interesses norte-americanos, pelo 
estímulo à cooperação entre os países da região, o reconhecimento de sua 
soberania e a identificação dos problemas comuns. Na prática, a política 
da boa vizinhança procurou diminuir as intervenções militares diretas nas 
repúblicas do continente e, consequentemente, o antiamericanismo que elas 
despertavam. Simultaneamente, os Estados Unidos buscavam fortalecer 
a sua influência política e econômica na América Latina, assumindo de 
vez o lugar que fora ocupado pelas potências europeias. Um instrumento 
importante para a consecução desse objetivo foi a criação de uma série de 
programas de intercâmbio voltados para professores e especialistas em áreas 
como administração, educação, agricultura e saúde pública (Wood, 1967).202

A saúde pública era um elemento importante da política da boa 
vizinhança. Nos anos da Segunda Guerra Mundial, popularizou-se nas 
Américas a expressão “defesa continental”, que passou a ser empregada 
pelas autoridades sanitárias da região para se referir à guerra particular 
que elas travavam contra as doenças passíveis de prevenção e as péssimas 
condições de saúde em que vivia a maior parte da população do continente.

A defesa continental foi um dos temas principais da III Reunião de 
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, 
realizada também no Rio de Janeiro, entre 15 e 28 de janeiro de 1942, 
apenas alguns meses antes da XI Conferência Sanitária Pan-Americana.  
O principal objetivo desse encontro foi a elaboração de uma política conjunta 
das repúblicas americanas, baseada na ideia de uma solidariedade pan-
americana. O governo norte-americano, que convocou a reunião logo após o 
ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, queria que os países 
do continente aprovassem de forma unânime uma resolução prevendo o 
rompimento imediato de relações diplomáticas e comerciais com os países 
do Eixo. Tal objetivo, contudo, não foi alcançado em virtude da recusa dos 
governos da Argentina e do Chile em aderir a tal proposição. Foi aprovada, 
então, uma outra resolução que apenas recomendava o rompimento de 
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relações. Os países latino-americanos, no entanto, se comprometeram 
a fornecer matérias-primas para o esforço de guerra norte-americano, a 
remover as barreiras existentes à livre circulação de capitais e a garantir  
a ordem interna. Tais compromissos foram firmados nos chamados “Acordos 
de Washington”, mediante os quais os Estados Unidos consolidaram a 
sua posição hegemônica no continente, neutralizando, assim, a ofensiva 
comercial e política dos países do Eixo (Cueto, 2007a).203

Conforme sustenta Cueto (2007a: 97), após Pearl Harbor e a entrada 
dos Estados Unidos na guerra, o receio de uma agressão militar por parte 
dos países do Eixo “intensificou o sentimento de que havia uma comunhão 
de interesses pan-americanos que se estendiam do Alasca à Patagônia e 
incluíam todas as ilhas do Caribe (...) um território tão vasto quanto esse 
parecia vulnerável”. Ele afirma que o termo interamericano, inclusive, 
passou a ser utilizado com mais frequência para se referir a congressos e 
reuniões realizadas no continente, como forma de explicitar uma relação 
horizontal entre os países das Américas (Cueto, 2007a).

Nesse contexto, coube à RSP canalizar esse renovado sentimento 
pan-americano para a área da saúde, fortalecendo o conceito de cooperação 
interamericana no campo sanitário e colocando em prática tal ideia. Uma 
evidência nesse sentido foi o estabelecimento, nos anos da Segunda Guerra 
Mundial, das bases do que viriam a ser os primeiros Escritórios de campo da 
organização. O primeiro deles foi criado em 1942, em El Paso, na fronteira 
entre os Estados Unidos e o México. A sua tarefa inicial era combater a sífilis e 
a gonorreia, doenças que existiam dos dois lados da fronteira e de tratamento 
longo e difícil, em um cenário no qual a penicilina ainda não havia sido 
descoberta. No ano seguinte, o trabalho da RSP na região ganhou um reforço 
com a criação da Associação de Saúde da Fronteira México-Estados Unidos 
(Health Association of the United States-Mexico Border), que congregava 
profissionais da saúde dos dois países, estimulava a troca de informações 
entre eles e realizava encontros anuais, alternadamente em cada país.204

O segundo Escritório de campo da RSP foi criado na cidade da 
Guatemala com a tarefa de controlar o tifo exantemático que castigava as 
comunidades indígenas. Em seguida, foi a vez da criação de um Escritório 
em Lima, no Peru, que deveria supervisionar os programas educacionais 
de enfermagem e eliminar a peste bubônica da costa ocidental da América 
do Sul. Por fim, a Jamaica também recebeu o seu Escritório no fim dos anos 
1950, época em que a RSP já havia dado início a um processo de criação 
destas agências em cada um dos seus países-membros (Cueto, 2007a).
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Nesse contexto de renascimento do pan-americanismo e de sua 
tradução em medidas práticas no campo da saúde pública, a proposta de 
Ibáñez Benavente de implementar uma campanha conjunta dos países das 
Américas para erradicar Aedes aegypti do continente teve uma boa acolhida 
entre os delegados presentes à Conferência. Entretanto, após um longo 
debate na Comissão de Votos e Resoluções, foi aprovada uma resolução 
muito menos enérgica do que aquela esperada pelo ministro da Saúde 
boliviano e pelo próprio Soper: 

A XI Conferência Sanitária Pan-Americana, depois de verificar os 
resultados obtidos pelo Brasil, Peru e Bolívia no tocante à erradicação 
do Aedes aegypti, resolve consignar um voto de aplauso para este 
progresso sanitário obtido, que representa uma garantia contra a 
propagação da febre amarela e, ao mesmo tempo, pede aos governos 
dos países em cujos territórios se encontrem os vetores da enfermidade 
que organizem serviços destinados à sua erradicação baseando-se nos 
planos adotados no Brasil. (OSP, 1942a: 1.067)

Assim, ao contrário da ideia original de Soper de comprometer as 
repúblicas americanas com uma campanha de erradicação de Aedes aegypti 
em escala continental, os delegados presentes à Conferência Sanitária Pan-
Americana do Rio de Janeiro apenas reconheceram o trabalho de combate 
ao vetor da febre amarela que vinha sendo realizado por Brasil, Peru e 
Bolívia, em conjunto com a Fundação Rockefeller, e recomendaram aos 
demais países do continente que seguissem o exemplo dos governos peruano 
e boliviano e também organizassem serviços destinados à erradicação do 
mosquito, com base no SNFA brasileiro. Os planos de Soper foram adiados 
momentaneamente, mas não esquecidos.

A Segunda Guerra Mundial e as Novas 
Prioridades da Fundação Rockefeller

Soper não acompanhou os desdobramentos das discussões sobre 
a erradicação continental de Aedes aegypti. No fim de setembro de 1942, 
logo após a XI Conferência Sanitária Pan-Americana, ele deixou o Rio de 
Janeiro sem planos definidos quanto ao seu futuro. Aos 49 de idade, então, 
ele havia trabalhado para a Divisão de Saúde Internacional da Fundação 
Rockefeller na América do Sul por 23 anos ininterruptos, 15 dos quais 
como chefe do Escritório Regional da organização no Rio de Janeiro. Toda 
a sua carreira havia sido construída na região, coordenando atividades e 
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investigações da Fundação Rockefeller em conjunto com os governos locais 
(Soper & Duffy, 1979).

Quando da saída de Soper do Brasil, a febre amarela já não se 
constituía em um grave problema na América do Sul, a vacinação 
antiamarílica da população das áreas rurais estava em curso, e a Fundação 
Rockefeller havia se comprometido, como vimos, com a erradicação de 
Aedes aegypti em alguns países da região. No Brasil, o Serviço Cooperativo 
de Febre Amarela havia passado para a responsabilidade do governo federal, 
transformando-se em Serviço Nacional de Febre Amarela (SNFA), criado 
em 1940. A Fundação Rockefeller, contudo, mantinha a colaboração com 
o país, supervisionando a condução de exames laboratoriais, investigações 
epidemiológicas e a fabricação da vacina 17D no Laboratório de Febre 
Amarela do Rio de Janeiro. O Anopheles gambiae, por seu turno, havia 
sido erradicado do Nordeste após uma campanha fulminante conduzida 
conjuntamente pelo governo brasileiro e a Fundação Rockefeller, sob a 
direção de Soper. Em junho de 1942, no entanto, o Serviço de Malária do 
Nordeste (SMNE) foi fechado.

O Escritório Regional da Rockefeller no Rio de Janeiro, por sua vez, já 
não era mais responsável pelos programas da organização desenvolvidos fora 
do Brasil. Um novo Escritório Regional tinha sido estabelecido em Buenos 
Aires para coordenar as atividades da Fundação nos países da América do 
Sul de língua espanhola, cobrindo um território que se estendia desde a 
Colômbia até a Argentina e o Chile. Os estudos sobre a febre amarela na 
Colômbia também já não dependiam mais do Laboratório do Rio de Janeiro, 
na medida em que a Fundação Rockefeller havia criado um Laboratório de 
Febre Amarela em Bogotá, em 1934. Como consequência desse cenário, as 
funções do Escritório Regional da Fundação no Rio de Janeiro, que Soper 
dirigia, eram mínimas no começo dos anos 1940 (Soper & Duffy, 1979).

As atividades da Fundação Rockefeller no continente também tinham 
começado a sofrer a concorrência do recém-criado Instituto de Assuntos 
Interamericanos (IAIA), um órgão do governo norte-americano que se 
constituiria em um elemento-chave para a promoção da política da boa 
vizinhança na América Latina durante a administração Roosevelt (1933-
1945) (Blumenthal, 1968). Embora tenha sido fundado oficialmente em 
março de 1942, em resposta à entrada dos Estados Unidos na Segunda 
Guerra Mundial poucos meses antes e à necessidade de matérias-primas e 
aliados daí decorrentes, as raízes do IAIA remontam a junho de 1940. Neste 
mês, o jovem empresário e político Nelson A. Rockefeller, neto de John D. 
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Rockefeller, magnata do petróleo e criador da Fundação batizada com o 
seu nome, encaminhou a Roosevelt um memorando intitulado “Política 
econômica do hemisfério”, no qual defendia uma intensa colaboração 
cultural e comercial entre as Américas e a modernização das economias 
latino-americanas como forma de combater a influência nazifascista no 
continente.205

Após a leitura do memorando de Rockefeller, Roosevelt emitiu um 
decreto no qual ordenava que o Conselho de Defesa Nacional se encarregasse 
da criação de um Escritório para a Coordenação das Relações Comerciais 
e Culturais entre as Repúblicas Americanas (Office for the Coordination 
of Commercial and Cultural Relations between the American Republics). 
Nelson Rockefeller foi nomeado coordenador do novo órgão que, em 1941, 
foi rebatizado de Escritório do Coordenador de Assuntos Interamericanos 
(Office of the Coordinator of Inter-American Affairs – OCIAA), passando 
para a jurisdição do Departamento de Estado Norte-Americano. O IAIA 
foi criado no âmbito desse Escritório, em março de 1942, com o objetivo 
de implementar os “Acordos de Washington”, firmados dois meses antes 
(Rowland, 1947).

Soper participou das discussões que levaram à criação do IAIA. Entre 
19 e 22 de dezembro de 1941, logo após o ataque japonês à base norte-
americana de Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na Segunda 
Guerra Mundial, ele foi convocado a Washington D.C, onde se reuniu com 
um pequeno grupo de especialistas para assessorar a criação da nova agência 
do governo norte-americano.206 Na ocasião, o grupo discutiu um prospecto 
sobre a situação sanitária nas Américas, preparado por Nelson Rockefeller, 
no qual o coordenador de assuntos interamericanos propunha um programa 
quinquenal para melhorar as condições de saúde no continente a um custo 
de 150 milhões de dólares para o governo norte-americano. Ao fim da 
reunião, os participantes propuseram o nome de Soper para dirigir o projeto. 
Em seu livro de memórias, ele afirma que essa foi a primeira proposta séria 
que recebeu para deixar de trabalhar no Escritório Regional da Fundação 
Rockefeller no Brasil (Soper & Duffy, 1979).

Soper, contudo, não aceitou o cargo porque considerava um erro do 
governo norte-americano intervir na execução de programas de saúde 
na América Latina com propósitos políticos. Ele afirmava que, como 
representante da Fundação Rockefeller no continente, havia participado da 
organização e administração de programas sanitários em muitos países, mas 
que não estava disposto a fazer o mesmo como representante do governo 
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dos Estados Unidos. Estava bem viva em sua memória a experiência que 
tivera no Norte do Brasil quando, na condição de primeiro representante 
residente da Fundação Rockefeller na área, enfrentou diversas acusações, 
tais como a de que a organização filantrópica norte-americana era uma 
instituição de proselitismo religioso ou mesmo uma agência secreta do 
governo norte-americano para a penetração comercial no continente. Soper 
argumentava que tinha demorado muitos anos para construir a imagem 
da Fundação Rockefeller como uma organização independente do governo 
dos Estados Unidos e que, por esse motivo, seria muito difícil converter-se 
em representante de tal governo sem suscitar dúvidas acerca de suas reais 
intenções e daquelas da instituição que representara nos anos anteriores 
(Soper & Duffy, 1979).

Soper enumera ainda outras objeções importantes que tinha em 
relação ao projeto do governo norte-americano, entre as quais a sua 
oposição à ideia de se desembolsar uma soma elevada para ser aplicada 
em um curto espaço de tempo. Ele considerava praticamente impossível 
que uma instituição pudesse gastar 150 milhões de dólares em um prazo de 
cinco anos em programas de saúde nas Américas. O seu parâmetro eram 
os três milhões de dólares anuais, que a Fundação Rockefeller destinava 
aos seus programas sanitários em todo o mundo. Além disso, “posto que o 
objetivo dos Estados Unidos consistia em obter a boa vontade dos países 
latino-americanos”, Soper acreditava que o diretor do programa não gozaria 
da independência técnica necessária para determinar quais seriam as 
atividades sanitárias que deveriam ser apoiadas. Também seria difícil para 
um serviço orientado politicamente manter a eficácia administrativa e a 
orientação científica que, na sua opinião, haviam caracterizado as atividades 
da Fundação Rockefeller na América do Sul (Soper & Duffy, 1979).

A segunda oferta para que Soper deixasse o Brasil viria seis meses 
depois de sua recusa em participar do IAIA. Em junho de 1942, as Forças 
Armadas norte-americanas estavam à procura de um consultor de febre 
amarela e malária transmitida por Anopheles gambiae para atuar no norte 
da África, como parte das operações dos Aliados naquela área de influência 
britânica. Soper foi indicado para desempenhar tal função, em virtude da 
experiência que havia adquirido no Brasil no combate às duas enfermidades 
e de sua habilidade em negociar acordos de cooperação com governos locais 
e torná-los efetivos. A sua missão consistiria em evitar a ocorrência de 
surtos das duas doenças que pudessem afetar as atividades militares dos 
Aliados na região. Para cumpri-la, ele contaria, além de sua capacidade de 
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persuasão, com uma patente de tenente-coronel, com a qual seria agraciado. 
Em suas memórias, ele confessa que não ficou muito entusiasmado diante 
da perspectiva de ser consultor em uma área violentamente castigada 
pela malária, sobretudo porque não iria dispor dos meios necessários para 
organizar unidades especiais de combate à doença, mas que estava disposto 
a desempenhar a tarefa como forma de contribuir com o esforço de guerra 
do seu país. Soper, contudo, não foi aprovado nos exames médicos, o que 
levou o exército norte-americano a retirar o convite que fizera. O diretor 
da DSI Wilbur Sawyer no entanto, lhe ofereceu o cargo de consultor civil da 
organização em febre amarela e malária no continente africano. Soper 
deveria regressar ao Brasil para preparar a sua partida em definitivo do 
país, de modo a poder dar início às suas atividades na África.207

Ao retornar a Nova York, no começo de outubro de 1942, vindo do 
Brasil, Soper foi informado, contudo, que o plano de Sawyer de enviá-lo 
para a África não fora aprovado pela direção da Fundação Rockefeller. Em 
compensação, os coronéis James S. Simmons e Stanhope Bayne-Jones, do 
gabinete do cirurgião-geral do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, 
haviam consultado o diretor da DSI sobre a possibilidade de contar com os 
seus serviços no oeste do Pacífico, para onde ele seria enviado com as forças 
do general Douglas MacArthur para combater a malária. Soper, no entanto, 
não aceitou a proposta, pois não se considerava uma malariologista, nem 
competente o suficiente para prestar consultoria nesse campo. Foi nesse 
momento que Sawyer chamou a sua atenção para os problemas sanitários 
que se abatiam sobre a Europa, em consequência da Segunda Guerra 
Mundial, com destaque para o tifo. O diretor da DSI sugeriu, então, que 
Soper participasse da luta contra o piolho transmissor da enfermidade, 
de modo a impedir que se repetissem as grandes epidemias de tifo que 
haviam ocorrido na Europa Oriental e na Rússia durante a Primeira Guerra 
Mundial. Consciente dessa ameaça, Sawyer já havia começado a preparar 
a participação da Fundação Rockefeller na prevenção da enfermidade no 
continente europeu desde o início da guerra. Em 1940, inclusive, a DSI 
recrutou um reduzido grupo de especialistas na doença para realizar 
pesquisas no Instituto Rockefeller sobre vacinas e inseticidas capazes de 
combatê-la. A convite de Sawyer, Soper visitou o “Laboratório de Piolhos” 
durante sua passagem por Nova York em julho de 1942 (Soper & Duffy, 1979).

Quando a Segunda Guerra Mundial teve início, em setembro de 
1939, a Fundação Rockefeller tinha mais de cem projetos em operação na 
Europa, que esperava continuar desenvolvendo. A organização filantrópica 
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norte-americana não tinha intenção de se retirar do continente e resolveu 
salvar o quanto fosse possível das atividades que estavam em andamento. 
Ao contrário do que havia ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, 
contudo, a Fundação decidiu não se envolver nas atividades emergenciais 
provocadas pela guerra. Em reunião ocorrida em dezembro de 1939, a 
direção da organização concluiu que, se os recursos fossem utilizados “para 
reduzir o sofrimento humano causado pela fome, inundações, terremotos ou 
qualquer outra calamidade, nossos fundos logo se esgotariam sem nenhum 
resultado permanente”. Esse era o pensamento vigente quando a DSI 
recebeu da Cruz Vermelha norte-americana um pedido de ajuda de vinte 
milhões de dólares para financiar, justamente, a realização de atividades 
de emergência no continente europeu. Nesse momento Sawyer e George 
K. Strode, respectivamente diretor (1935-1944) e diretor adjunto da DSI 
(1938-1944), decidiram que um programa geral de guerra, destinado a 
ajudar organizações de saúde governamentais, fazia-se necessário. Nascia, 
assim, com sede no Escritório Regional da Fundação Rockefeller em Paris, 
a Comissão de Saúde na Europa (Health Commission in Europe), tendo 
Sawyer como diretor e Strode como diretor assistente. No ano seguinte, o 
nome Europa foi retirado do título da comissão de modo a permitir que 
o novo órgão realizasse atividades também fora do continente europeu.208

A Comissão de Saúde na Europa, criada com o objetivo de realizar 
atividades emergenciais no contexto da guerra, permitiu que a DSI 
continuasse se dedicando aos projetos já em curso e às metas que havia 
estabelecido para eles antes do conflito. Como observou Soper, a nova 
comissão “estava livre de muitos dos controles burocráticos da Divisão de 
Saúde Internacional” (Soper & Duffy, 1979: 273-274). Farley (2004) destaca 
que a Comissão de Saúde na Europa tornou-se, basicamente, uma sucursal 
europeia da DSI durante a Segunda Guerra Mundial e pôde se envolver em 
atividades que a organização matriz não tinha autorização para participar. 
Assim, o novo órgão estava livre para cooperar com a Cruz Vermelha e com 
as Forças Armadas dos Estados Unidos e dos países Aliados em atividades 
de emergência relacionadas à guerra.

O convite de Sawyer era para que Soper participasse de tais atividades, 
inclusive de uma das mais importantes delas: os primeiros testes de campo 
com o DDT (diclorodifeniltricloretano), um novo inseticida de ação residual. 
Sintetizado pela primeira vez em 1874, as propriedades inseticidas do 
DDT, contudo, só foram descobertas 65 anos mais tarde, em 1939, pelo 
químico suíço Paul Hermann Müller, o que lhe valeria o Prêmio Nobel de 
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Medicina no ano 1948.209 Experimentos para avaliar as potencialidades 
do novo inseticida foram, então, realizados no Reino Unido e nos Estados 
Unidos nos anos 1942 e 1943. Descobriu-se que o DDT era extremamente 
eficiente contra um número considerável de insetos e que, pelo que pôde 
ser avaliado em um curto período de testes, parecia não ser prejudicial aos 
seres humanos, ao menos nas quantidades necessárias para as atividades 
de saúde pública. A principal virtude do DDT, se comparado com outros 
inseticidas, era que ele podia ser facilmente pulverizado e tinha efeitos 
residuais, ou seja, a sua capacidade de eliminar insetos permanecia ativa 
semanas ou até mesmo meses após a pulverização. O DDT também era 
eficaz na eliminação das larvas dos insetos e podia ser aplicado em poças e 
águas estagnadas. Diante das potencialidades do novo inseticida, em 1943 
teve início a sua fabricação em larga escala para ser distribuído entre as 
forças armadas.210 O DDT seria usado pela primeira vez contra o tifo no 
norte da África e na Itália, e, posteriormente, contra os vetores da malária 
nessas mesmas regiões, como parte das operações militares do exército 
norte-americano na região do Mediterrâneo.

A Ida de Soper à Europa e o Combate  
ao Tifo em Nápoles (1943-1944)

Em 1941, ano em que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra 
Mundial, o tifo era epidêmico na Itália e no norte da África. Mais de 77 mil 
casos da doença tinham sido reportados nas áreas de influência francesa 
do continente africano e outros 23 mil casos no Egito, constituindo-se 
claramente na maior ameaça para as tropas aliadas na região (Farley, 2004). 
Embora o número de casos nessa época não fosse grande, se comparado 
com o da população total dessas regiões, os índices de mortalidade eram 
extremamente altos, o que levou os militares norte-americanos a temerem 
que o movimento de tropas e a situação de privação da população civil 
pudessem ocasionar severas epidemias da doença, tal como havia ocorrido 
durante e após a Primeira Guerra Mundial. Para tentar controlar a situação, 
em janeiro de 1942 as Forças Armadas dos Estados Unidos adotaram a 
vacina contra o tifo desenvolvida pelo bacteriologista norte-americano 
Herald Rea Cox. Entretanto, o acesso a inseticidas contra o piolho que 
transmitia a doença, como o piretro, por exemplo, que era fornecido pelo 
Japão, foi interrompido durante a guerra. O mesmo valia para a quinina, 
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utilizada no combate à malária, uma vez que os japoneses haviam impedido 
o acesso dos Aliados às plantações na ilha de Java, na Indonésia. Desse 
modo, havia a necessidade de se encontrar substitutos, e testes com novos 
inseticidas tinham que ser realizados com urgência (Stepan, 2011).

Nesse contexto, em dezembro de 1942 o presidente Franklin D. 
Roosevelt estabeleceu a Comissão de Tifo do Exército Norte-Americano 
(U.S. Army’s Typhus Commission), com o objetivo de estudar e controlar a 
enfermidade. Em janeiro de 1943, então, dois meses após as tropas aliadas 
se estabelecerem na Argélia e no Marrocos, alguns membros da Comissão 
desembarcaram no Cairo com a intenção de testar a eficácia da vacina 
contra o tifo desenvolvida por Cox e dos novos inseticidas na população 
civil da região. Entre eles estava Soper, que havia sido convidado pelo 
próprio diretor da Comissão de Tifo, o almirante Charles Stephenson, para 
integrá-la como consultor da Secretaria da Guerra dos Estados Unidos. 
No exercício dessa função, ele teria de se ocupar dos problemas que ainda 
existiam concernentes à prevenção da enfermidade e colaborar com os 
governos locais, como já havia feito, durante tantos anos, nas Américas 
(Bayne-Jones, 1943).

Os métodos de prevenção do tifo utilizados nesse momento eram os 
mesmos que haviam sido empregados durante a Primeira Guerra Mundial 
e consistiam basicamente em procedimentos de despiolhamento. Além 
de complicados e caros, tais procedimentos eram também ineficazes, na 
medida em que, mesmo quando realizados de maneira satisfatória, tinham 
um caráter provisório, pois uma reinfestação podia ocorrer com facilidade. 
Embora nada soubesse sobre a enfermidade, Soper era um especialista no 
uso de inseticidas no controle de doenças, o que explica o seu ingresso na 
Comissão de Tifo. Ele acreditava que a maneira mais eficaz de prevenir 
uma epidemia da doença era através de um ataque químico direto contra 
o piolho. Soper também encarava a sua participação no combate ao tifo no 
norte da África e na Europa nos anos da Segunda Guerra Mundial como uma 
oportunidade de aplicar a filosofia de erradicação a uma doença diferente 
da malária e da febre amarela, em uma região geográfica distinta e em 
um novo contexto. Por isso, ele aceitou a proposta (Soper & Duffy, 1979).

A presença de Soper na Comissão de Tifo, no entanto, foi marcada 
por conflitos e divergências com os demais integrantes, em virtude de sua 
“teimosia” e do seu espírito “sempre armado”. Afinal, a personalidade de 
Soper assemelhava-se a de um “comandante”, muito mais afeito a dar 
ordens do que a obedecer.211 O fato é que, como membro da Comissão, 
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Soper foi um dos primeiros especialistas em saúde pública a observar in loco 
a superioridade do DDT sobre todos os demais inseticidas então conhecidos. 
Observando a utilização do DDT em testes para a redução de piolhos 
entre a população civil, ele encontrou uma forma de modificar as bombas 
de pulverização de inseticidas de tal modo que as pessoas podiam ter os 
piolhos removidos de seu corpo sem que tivessem que tirar as suas roupas, 
o que era um aspecto muito importante para as mulheres muçulmanas de 
países como a Argélia e o Egito e em situações de emergência em qualquer 
outra parte do mundo (Soper & Duffy, 1979; Farley, 2004).

A importância dessa ideia ficou patente no inverno de 1943-1944, 
quando, como se temia, uma violenta epidemia de tifo explodiu em 
Nápoles, na Itália, onde a população vivia em péssimas condições, e a 
fome rondava com uma intensidade cada vez maior após anos de guerra. 
Diante da gravidade da situação, em dezembro de 1943 Soper foi enviado 
à região juntamente com um carregamento de DDT que estava destinado 
a uso militar. De acordo com dados fornecidos pelo próprio médico norte-
americano, em um período de cinco meses, entre dezembro de 1943 e 
maio de 1944, cerca de 84 toneladas de DDT foram usadas para despiolhar 
3.266.000 pessoas durante a epidemia (Soper et al., 1947). Anos mais 
tarde, Soper recordaria que, na época, tinha sido dada pouca atenção aos 
potenciais riscos do DDT para os seres humanos e que os participantes da 
campanha não hesitaram em aplicar o inseticida sobre as roupas de cerca 
de três milhões de pessoas.212

Mesmo assim, ele reconheceu a importância da campanha contra o 
tifo em Nápoles:

Nápoles foi um ponto crítico na história da luta do homem contra 
as doenças infecciosas. Nesta cidade, não só teve lugar a primeira 
demonstração do controle rápido de uma epidemia de tifo bem 
arraigada no começo do inverno, como também se aplicou, igualmente 
pela primeira vez, o DDT em larga escala, na forma de um inseticida 
de ação residual para a prevenção de uma enfermidade humana. 
(Soper & Duffy, 1979: 326)

A bem-sucedida campanha contra o tifo em Nápoles foi seguida 
imediatamente pelo primeiro uso em larga escala do DDT contra a malária, 
em uma campanha que contou novamente com a participação de Soper, 
trabalhando sob a direção de seu colega da Fundação Rockefeller, o médico 
Paul Russell, um especialista na doença servindo, então, no Corpo Médico 
do Exército Norte-Americano (U.S. Army Medical Corps). O contexto era 
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uma epidemia aguda da enfermidade que ocorreu durante a retirada das 
tropas alemães da Itália, diante do avanço dos Aliados, recém-chegados à 
região. Em seu livro sobre a história da malária na Itália, Snowden (2006) 
relata que, quando os alemães recuaram para o norte de Roma, no verão 
de 1944, eles sabotaram deliberadamente as bombas que haviam sido 
instaladas pelas autoridades italianas nas décadas anteriores para drenar 
os pântanos da região de Pontine e, assim, controlar a malária. O principal 
objetivo dos nazistas era causar inundações e, com isso, retardar o avanço 
das tropas britânicas e norte-americanas. Entretanto, o ato alemão também 
provocou uma crise de saúde pública, na medida em que criou condições 
propícias para a reprodução dos vetores da malária na região. Como 
consequência, uma grande epidemia da doença se abateu sobre a população 
civil. Snowden estima que tenham ocorrido cem mil casos da enfermidade 
em uma população de 245 mil pessoas.213 Esse ressurgimento da malária 
na Itália interrompeu décadas de redução da incidência da doença no país.

Seguindo as recomendações de Russell e Soper, a Comissão de 
Controle dos Aliados (Allied Control Commission) decidiu pulverizar 
DDT por via aérea sobre uma grande área para reduzir os índices de 
contaminação por malária na população. A pulverização das casas também 
foi empregada. A urgência da malária sob as condições de guerra e a 
capacidade do DDT de matar rapidamente os mosquitos deixavam em 
segundo plano, uma vez mais, considerações referentes à segurança do 
inseticida. Snowden (2006) afirma que as consequências do DDT para a 
saúde dos seres humanos eram simplesmente desconhecidas na época.  
O fato é que os mosquitos começaram a desaparecer e, consequentemente, 
a transmissão da malária diminuiu. O sucesso da campanha com base no 
DDT em interromper a epidemia de malária teve como efeito imediato a 
conversão dos italianos ao que ficou conhecido como “método americano” 
de lidar com a doença pelo extermínio do mosquito. Depois da guerra, os 
italianos anunciaram o seu objetivo de eliminar a malária de todo o país.214

Como membro da Comissão de Tifo do Exército Norte-Americano, 
Soper foi o responsável pela implementação de importantes campanhas 
contra essa doença e a malária no norte da África e na Itália nos anos da 
Segunda Guerra Mundial. A campanha contra o tifo em Nápoles, na Itália, 
entre 1943 e 1944, inclusive, marcou a primeira aplicação bem-sucedida 
do DDT e de outros inseticidas de ação residual, que depois seriam 
utilizados também no ataque ao vetor da malária no Egito e na Sardenha. 
Nessas campanhas, Soper teve a oportunidade de testar a sua filosofia 
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erradicacionista em diferentes enfermidades e localidades do planeta. 
Desse modo, mesmo distante do continente americano, a experiência de 
Soper na Europa foi importante para a posterior proposição da Campanha 
Continental para a Erradicação do Aedes aegypti.

Tais campanhas, que serão analisadas em mais detalhes no capítulo 4, 
foram fundamentais para a reabilitação do conceito de erradicação e para sua 
posterior aplicação em campanhas sanitárias no pós-Segunda Guerra Mundial.




