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5

O Novo Cenário Internacional no 
Pós-Segunda Guerra Mundial e  
o Lançamento da Campanha 
Continental para a Erradicação 
do Aedes aegypti

Por Que Erradicar? 

Antes da Segunda Guerra Mundial, o entusiasmo de Soper pelo 
conceito de erradicação não era compartilhado por muitos especialistas 
em saúde pública. Os próprios dirigentes da Fundação Rockefeller o 
aconselhavam a não utilizar o termo quando fosse discutir programas 
sanitários, pois a ideia de uma completa eliminação das doenças havia se 
revelado difícil de ser alcançada, e o conceito servia apenas para chamar a 
atenção para os seus próprios fracassos nessa área (Stepan, 2011).

As campanhas contra a malária no Egito e na Itália, contudo, 
reabilitaram a ideia de erradicação, que se tornou um elemento-chave no 
campo da saúde internacional no pós-Segunda Guerra Mundial. Fred Soper 
participou ativamente de ambas e foi o grande defensor da aplicação da 
filosofia erradicacionista. Ele creditava a si próprio o renovado interesse 
pela erradicação de vetores como mecanismo eficaz para a eliminação de 
doenças como a malária e a febre amarela, opinião que era compartilhada 
por outros especialistas em saúde pública da época. O malariologista Paul 
Russell, por exemplo, que estudou com Soper em um posto de formação de 
pessoal da Fundação Rockefeller na Geórgia, nos anos 1920, e atuou ao seu 
lado nas campanhas contra o tifo e a malária na Itália e no norte da África 
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durante a Segunda Guerra Mundial, como membro do Corpo Médico do 
Exército Norte-Americano, considerava-o o “profeta da erradicação das 
doenças de nossa era” (Farid et al., 1980).

No prólogo que escreveu para o livro de memórias de Soper, Russell 
atribuía os triunfos de seu colega “a uma visão sempre otimista e destemida 
das possibilidades e a uma poderosa força interior que a todo momento 
o impulsionou a seguir adiante” (Soper & Duffy, 1979). Socrates Litsios, 
que conheceu Soper pessoalmente no período de mais de trinta anos em que 
trabalhou na Organização Mundial da Saúde (OMS), também parece 
concordar com o papel atribuído a si próprio pelo médico norte-americano 
ao destacar o orgulho que este nutria por “ter ressuscitado, praticamente 
sozinho, a ideia de erradicação como uma medida de saúde pública digna de 
ser buscada”. Na sua opinião, Soper “desempenhou um papel-chave, senão 
o principal, em defender a ideia de que a malária poderia ser erradicada 
da face da terra” (Litsios, 2000: 167).

As campanhas sanitárias desenvolvidas por Soper, o seu prestígio 
no campo da saúde pública e a sua defesa intransigente do conceito de 
erradicação dos vetores de fato contribuíram para uma mudança de atitude 
em relação a essa ideia. Um exame mais atento, contudo, revela que a 
adoção da estratégia erradicacionista no pós-Segunda Guerra Mundial 
deveu-se a outros fatores, não podendo ser reduzida às atividades de um único 
personagem, por mais influência e poder que tivesse. Mas quais seriam eles?

A Segunda Guerra Mundial pode ser identificada como um dos 
fatores que contribuíram para colocar a ideia de erradicação no centro 
do debate sanitário internacional. As importantes inovações técnicas e 
científicas surgidas no âmbito da medicina e da saúde pública durante o 
conflito contribuíram para forjar um ambiente de “otimismo sanitário”,285 
que rapidamente se disseminaria no plano internacional. No tocante à 
erradicação, uma das mais notáveis invenções do período, decisiva, inclusive, 
para a aceitação do conceito, foi o DDT, um inseticida de ação residual 
que passaria a ser largamente utilizado em campanhas sanitárias em 
diversas partes do mundo. O seu desenvolvimento parecia tornar possível a 
eliminação de insetos transmissores de doenças, especialmente Aedes aegypti 
e os anofelinos transmissores da malária. Como afirma Stepan (2011: 105): 
“Dada a efetividade do DDT na eliminação de insetos vetores de doenças 
(...), direcionar o foco para as doenças transmitidas por vetores em todo o 
mundo quando a guerra terminasse parecia ser a extensão lógica dos novos 
conhecimentos técnico-científicos”.
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O simples desenvolvimento do novo inseticida, no entanto, não explica 
por si só a implementação de campanhas de erradicação no pós-Segunda 
Guerra Mundial e, menos ainda, a seleção das doenças que deveriam 
ser erradicadas. A escolha da malária pela OMS como alvo da primeira 
campanha global de erradicação, por exemplo, evidencia a multiplicidade de 
fatores que pautavam decisões como essa. Já naquela época, a malária era 
considerada por especialistas em saúde pública uma doença cujo controle 
e, mais ainda, a total eliminação, eram objetivos muito difíceis de serem 
alcançados. Nesse sentido, a descoberta de um inseticida eficaz e barato 
como o DDT representou um avanço nas atividades de eliminação dos 
mosquitos. A questão, porém, é analisar por que o DDT se sobrepôs à bem 
estabelecida visão de que a malária não era passível de ser combatida com 
a mesma solução técnica em todos os lugares. Além disso, se a decisão de 
erradicar estava embasada na disponibilidade de soluções técnicas, a varíola 
deveria ter sido a doença escolhida, na medida em que não era transmitida 
por vetores e, portanto, não dependeu do advento do DDT para se tornar 
passível de ser extinta. A varíola, inclusive, já dispunha de uma vacina – a 
mais antiga do mundo – segura e bastante testada em meados do século 
XX. Por volta de 1950, inclusive, a vacinação em massa contra a doença 
havia levado à sua extinção na União Soviética, Estados Unidos, Canadá, 
Filipinas e na maior parte da Europa (Stepan, 2011). Entretanto, quando 
o médico Brock Chisholm, o primeiro diretor-geral da OMS, propôs que a 
varíola fosse a enfermidade a ser combatida em uma primeira campanha 
mundial de erradicação, a sua sugestão foi recusada. Os delegados presentes 
à VIII Assembleia Mundial da Saúde, realizada em Genebra, em 1955, 
rejeitaram a ideia de Chisholm com o argumento de que tal projeto era 
muito ambicioso, caro e cujo sucesso era incerto.286

A questão da febre amarela também nos oferece um panorama dos 
múltiplos fatores que condicionaram a adoção da filosofia erradicacionista 
no pós-Segunda Guerra Mundial. A possibilidade de erradicar Aedes aegypti 
havia sido demostrada pela primeira vez no Norte do Brasil em 1933 e, no 
ano seguinte, a erradicação da espécie de todo o território nacional passou 
a ser a meta do Serviço Cooperativo de Febre Amarela, dirigido por Fred 
Soper. Nos anos 1940, com a saída da Fundação Rockefeller do país, o 
governo brasileiro assumiu a responsabilidade integral pela agência, que 
foi rebatizada com o nome de Serviço Nacional de Febre Amarela (SNFA) e 
passou a colaborar na organização de programas de erradicação do mosquito 
nos países vizinhos. Tais atividades estimularam um crescente intercâmbio 
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sanitário entre as nações da região, forjando uma solidariedade continental 
no campo da saúde pública que seria decisiva para a proposição, em 1947, 
de uma campanha para a erradicação de Aedes aegypti das Américas, que 
teve em Soper o seu maior articulador e entusiasta.

O surgimento do DDT e de outros inseticidas ajudou a fortalecer 
a posição de Soper em defesa da erradicação, mas não explica por si só 
como ele foi capaz de convencer os governos de praticamente todas as 
repúblicas americanas a se comprometerem com a tarefa de eliminar o 
mosquito Aedes aegypti do continente. Além de ser apenas uma solução 
parcial para o problema da febre amarela, o trabalho a ser realizado era 
de grande magnitude, dado o número de países que deveriam participar 
simultaneamente para que a campanha funcionasse e as dificuldades 
inerentes à decisão de exterminar uma espécie de inseto, um dos organismos 
mais resistentes da natureza. Soper foi capaz de convencer até mesmo 
os Estados Unidos a participar da campanha, embora tardiamente e de 
forma relutante. Mais do que a descoberta do DDT ou a crença de Soper 
na efetividade de seus métodos – que vinha desde antes da guerra –, o 
que pesou na decisão de implementar a Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti foram elementos políticos do contexto do 
pós-Segunda Guerra Mundial. Desse modo, como sugere Stepan (2011), o 
triunfo da filosofia erradicacionista no campo da saúde internacional no pós-
guerra não deve ser pensado como uma consequência quase inevitável ou 
predeterminada das inovações científicas ou das novas tecnologias surgidas 
na época – embora elas, certamente, tenham contribuído –, mas sim como 
um resultado de muitos e frequentemente não antecipados fatores muito 
mais políticos do que técnicos ou científicos.

De fato, o imediato pós-Segunda Guerra Mundial constituiu um 
cenário riquíssimo, marcado pela ascensão dos Estados Unidos à condição 
de poder político hegemônico, capaz de financiar e influenciar novas 
instituições de saúde pública tanto no âmbito nacional quanto internacional; 
pela emergência de planos e ideias de desenvolvimento nas Américas; pela 
entrada do continente na Guerra Fria e o consequente fortalecimento do 
pan-americanismo, pela reorganização do campo da saúde internacional, 
com o surgimento de toda uma constelação de organizações internacionais, 
com destaque para a OMS; por disputas no campo sanitário em torno do 
conceito de erradicação; e pela crescente influência dos defensores desta 
ideia, à medida que eles foram adquirindo novas posições de autoridade no 
campo totalmente reconfigurado da saúde internacional.



181

Como a Campanha Continental se insere neste contexto? Como essa 
proposta conseguiu ter uma adesão tão ampla, congregando praticamente 
todas as repúblicas das Américas? Que fatores concorreram para que ela 
fosse rapidamente aprovada e implementada? Em que medida os elementos 
constitutivos do cenário internacional do pós-Segunda Guerra Mundial, 
notadamente a temática do desenvolvimento, foram mobilizados no processo 
de discussão e elaboração da proposta da Campanha Continental em 1947? 
Como a ascensão de Soper ao posto máximo da Repartição Sanitária Pan-
Americana (RSP) consolidou a sua posição como um dos principais líderes do 
campo da saúde internacional, favorecendo a implementação de campanhas 
sanitárias internacionais embasadas na filosofia de erradicação de vetores? 
Essas são algumas das questões que tentarei responder neste capítulo.

Desenvolvimento e Erradicação

A filosofia erradicacionista de Soper se coadunava com a ideologia 
do desenvolvimento, em voga no pós-Segunda Guerra Mundial. Conforme 
aponta Escobar (1995), nos marcos de tal ideologia a ciência e a tecnologia 
passaram a ser vistas como ferramentas de transformação da realidade 
social, ou seja, como os dois principais fatores capazes de tirar a ideia 
de desenvolvimento do campo do discurso para colocá-la em ação. Por 
meio delas, as sociedades capitalistas centrais buscavam reunir condições 
para multiplicar pelo planeta todos os elementos que as caracterizavam, 
quais sejam: industrialização, urbanização, modernização da agricultura, 
infraestrutura, aumento da oferta de serviços sociais, altos padrões de 
produtividade material e elevados níveis de qualidade de vida. Difundiu-se, 
então, a crença de que, cedo ou tarde, todas as nações experimentariam um 
“encontro com o desenvolvimento”. As condições para o desenvolvimento dos 
países de Terceiro Mundo viriam mediante uma “cooperação internacional”, 
dois conceitos forjados neste momento.

Analisando o cenário de expansão das ações em saúde internacional 
no pós-Segunda Guerra Mundial em comparação com o período anterior, 
Packard (1997a) salienta que, nessa transição, a intervenção das potências 
ocidentais nas regiões periféricas foi transformada e despolitizada. Os 
conceitos de saúde e desenvolvimento tornaram-se mais abrangentes, e 
as políticas sanitárias, bem como o discurso, passaram a levar em conta 
a necessidade de fornecer assistência a populações inteiras, e não apenas 
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às comunidades produtoras. Essa mudança implicou uma reconceituação 
do “desenvolvimento” e uma reformulação de seus objetivos, pois agora 
certos tipos de intervenção tornaram-se economicamente viáveis em larga 
escala, em virtude da disponibilidade de tecnologias próprias para controlar 
e eliminar as doenças.

O grande avanço biomédico verificado nas décadas de 1940 e 1950, 
com o aparecimento de drogas como a penicilina e os antibióticos, vacinas 
como a 17D contra a febre amarela e o uso do DDT para a eliminação de 
insetos transmissores de doenças como a malária, forjou um ambiente  
de “otimismo sanitário”, marcado pela crença de que a ciência e as novas 
tecnologias seriam capazes de erradicar as doenças, trazendo progresso. 
Consequentemente, aumentaram os investimentos nas infraestruturas 
sociais e econômicas locais, através de uma série de ações voltadas para 
o desenvolvimento e o bem-estar. Esse contexto, contudo, não alterou o 
fato de os interesses econômicos e políticos das nações industrializadas 
permanecerem como os principais componentes de sua intenção de 
transformar o Terceiro Mundo. Como salienta o autor, mesmo os “parceiros 
para o progresso” – governantes dos países pobres que apoiavam as políticas 
de desenvolvimento das nações ricas em seus países – permaneceram em 
uma situação bastante desigual em relação aos seus colegas dos países 
industrializados, com níveis de informação, conhecimento, tecnologia e 
especialização se movendo predominantemente do mundo desenvolvido 
para o subdesenvolvido. Packard, contudo, matiza essa situação, chamando 
a atenção para um ponto importante: o fato de os governantes dos países 
periféricos terem se apropriado do desenvolvimento para racionalizar 
políticas e programas nacionais.

Assim, mais do que um movimento de viés discursivo, o desenvolvimento 
também se expressou no terreno prático, por meio de projetos e ações.  
A transformação das ideias de desenvolvimento, então em voga, em medidas 
concretas foi realizada, em grande parte, por organizações internacionais 
de tipo funcional como a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco), a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO), a RSP e a OMS,287 entre outras, que, ao 
irradiarem políticas e ações com o objetivo de universalizar o conhecimento 
científico em nome de melhorias das condições de vida, acabaram 
difundindo os benefícios do desenvolvimento econômico em escala mundial.  
O resultado desse processo foi a produção de uma série de saberes e normas, 
bem como formas de intervenção no mundo, que acabaram gerando o que 
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Escobar (1995: 9) chama de “aparato de desenvolvimento”, responsável 
pelo estabelecimento de novos arranjos de conhecimento e poder, novas 
práticas, teorias e estratégias que passaram a pautar as relações entre os 
países centrais e os ditos periféricos nos campos da política, da sociedade, 
da cultura, da economia, da ciência e da saúde.

Packard (1997a: 97) situa o surgimento das ideias que procuravam 
articular desenvolvimento e saúde nos debates realizados em uma 
conferência sobre os problemas sanitários das indústrias instaladas nos 
países tropicais (Health Problems of Industries Operating in Tropical 
Countries), realizada na Escola de Saúde Pública da Universidade de 
Harvard, em 1950. Dentre os trabalhos apresentados na ocasião, ele destaca 
o do economista norte-americano Charles Edward Amory Winslow (1877-
1957), cuja monografia intitulada O Custo da Doença e o Preço da Saúde (The 
Cost of Sickness and The Price of Health, em inglês) influenciou largamente 
a opinião oficial sobre a necessidade de controle das doenças tropicais.  
Na obra, Wislow (1951: 9) analisou a relação existente entre pobreza e 
doença que, na sua opinião, formavam um “círculo vicioso” no qual “homens 
e mulheres adoecem porque são pobres, empobrecem mais ainda porque 
estão doentes e ficam ainda mais doentes porque estão cada vez mais 
pobres”. Ele afirmava que o projeto de criação de um mundo unido, que 
emergiu no pós-Segunda Guerra Mundial, não poderia ser concretizado 
enquanto existissem nações travadas em seu desenvolvimento pela pobreza 
e pela doença, duas condições que se reforçavam de maneira recíproca.

De acordo com Wislow (1951), o “círculo vicioso de pobreza e doença” 
só poderia ser rompido mediante uma análise dos problemas sanitários 
que mais afligiam cada país em particular e a execução de programas 
de assistência técnica, nos quais as regiões mais prósperas do mundo 
colaborariam com aquelas que se encontravam em um estágio inferior de 
desenvolvimento. Entre as medidas urgentes que deveriam ser adotadas 
concernentes à área do saneamento, ele cita o controle dos vetores das 
enfermidades. Wislow destaca, no entanto, que os objetivos dos programas 
sanitários de meados do século XX não deveriam se limitar ao combate a 
enfermidades transmissíveis específicas. À medida que as principais doenças 
de caráter epidêmico ou endêmico graves estivessem sendo dominadas, os 
planificadores dos programas de higiene e os administradores sanitários 
deveriam direcionar os seus esforços para a elevação geral do nível de vida. 
Dentre os objetivos que um moderno programa de saúde pública devia ter, 
então, ele destaca a higiene pessoal, a nutrição, a temperatura do ambiente, 
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o planejamento das habitações humanas, higiene industrial e higiene 
mental, problemas universais que não somente ficam mais claros em cada 
caso de enfermidade, como impactam diretamente sobre a eficácia de um 
programa de saúde pública.

Wislow sublinha que melhorias na situação econômica geravam 
consequências importantes no campo da saúde, na medida em que 
incidiam sobre a pobreza e conseguiam atenuar o peso imposto pelas 
enfermidades evitáveis. Na sua opinião, os sanitaristas tinham que se dar 
conta das repercussões positivas que a prosperidade econômica exerce 
sobre a saúde pública. Ele afirma que, “em uma determinada região, o 
aumento das fontes de energia ou a melhoria nos transportes podem fazer 
tanto pela saúde pública como a construção de mais clínicas e hospitais” 
(Wislow, 1951: 83). Assim, de acordo com o economista, não basta que o 
administrador sanitário desenvolva o melhor programa em sua própria 
esfera de atuação; é necessário que ele se articule também com especialistas 
em agricultura, em indústria, em economia e em educação, e integre o 
seu plano sanitário específico a um projeto total de reconstrução social e 
econômica. A complexidade e o volume de recursos que tal iniciativa exige 
levaram à elaboração de um programa mundial de cooperação mútua para 
desenvolver essas regiões, denominado Assistência Técnica, com o qual 
se visava solucionar “os problemas internacionais de caráter econômico, 
social, cultural ou humanitário e promover níveis de vida mais elevados, 
trabalho permanente para todos e condições de progresso e desenvolvimento 
econômico e social” (Wislow, 1951: 85).

Contudo, conforme sustenta Finnemore (1996), a relação entre 
desenvolvimento econômico e melhorias nas condições de vida das 
populações não ocorreu de forma imediata, tampouco homogênea. Ao 
analisar o processo que fez com que o tema da redução da pobreza fosse 
incluído na agenda internacional do desenvolvimento, a autora argumenta 
que foi somente nas décadas de 1960 e 1970 que essa temática se tornou 
central. Até então, o combate à pobreza era visto como uma consequência 
secundária àquelas que se constituíam nas principais metas dos planos e 
projetos de desenvolvimento então em curso, quais sejam: o crescimento 
econômico, a modernização da infraestrutura e o aumento do produto 
interno bruto (PIB) dos países periféricos. De acordo com a autora, a 
renovada preocupação com a pobreza e as políticas sociais foi antecipada por 
importantes eventos. O primeiro deles teria sido uma maior preocupação 
por parte do governo norte-americano com temas de política social, 
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sobretudo a pobreza, a partir dos anos 1960. Em segundo lugar, ela aponta 
a elaboração, por parte de alguns economistas do desenvolvimento, como 
o sueco Karl Gunnar Myrdall (1898-1987), então secretário executivo da 
Comissão Econômica para a Europa, de análises críticas sobre os processos 
tradicionais de modernização econômica que, na opinião desses, não teriam 
alterado substancialmente as condições de vida das populações dos países 
periféricos (Finnemore, 1996).

Myrdall foi o responsável pela formulação da ideia de que a saúde 
era um bem de valor econômico e que investimentos em “capital humano” 
eram fundamentais para o desenvolvimento das nações, sobretudo as mais 
pobres, pois contribuiriam para quebrar o que Wislow chamou de “círculo 
vicioso da doença e da pobreza” e que ele designava de “princípio dos efeitos 
cumulativos”, ou seja, os efeitos recíprocos de todos os fatores sociais, que 
se reforçariam mutuamente. De acordo com esse princípio, as precárias 
condições de saúde da população dos países periféricos estariam na raiz da 
pobreza e do subdesenvolvimento, pois, através de um processo cumulativo, 
operariam um rebaixamento contínuo em todos os níveis, constituindo-se 
no fator negativo inicial que era, ao mesmo tempo, causa e efeito de todos 
os outros fatores negativos (Myrdall, 1952).

A teoria de Myrdall sobre a importância econômica da saúde 
pressupunha, por exemplo, que, se o estado sanitário da população de uma 
determinada região sofre uma alteração, mudanças também ocorrerão em 
todos os outros fatores, provocando uma série de reações no curso das quais 
as transformações impressas pela ação de um fator serão continuamente 
reforçadas pelas reações de todos os demais. Desse modo, o conjunto do 
sistema se modificará no sentido da variação inicial, seja ela positiva ou 
negativa. Especificamente no caso do princípio dos efeitos cumulativos, 
existe uma situação na qual as forças em jogo atuam no sentido de um 
rebaixamento geral do nível de vida. Os efeitos de uma melhoria, contudo, 
são igualmente cumulativos, ou seja, um avanço nas condições de saúde 
da população impacta positivamente todos os demais indicadores sociais. 
Nesse sentido, para que os resultados de um plano de desenvolvimento 
sejam satisfatórios, os esforços devem ser distribuídos igualmente entre 
os diversos elementos em jogo no sistema social, ainda mais se o objeto 
dessa política forem os países insuficientemente desenvolvidos, nos quais 
existe um conjunto de condições de vida desfavoráveis e interdependentes. 
Desse modo, para Myrdall, todo esforço de melhoria permanente dos 
níveis de saúde deverá integrar-se a uma política de amplas reformas 



186

sociais e econômicas, de tal modo que as mudanças ocorridas se apoiem 
umas nas outras. Ele defende “uma verdadeira revolução na estrutura 
econômica, social, política e administrativa” de um grande número de países 
insuficientemente desenvolvidos e a necessidade de pesados investimentos 
em educação de base, como condições prévias para um progresso real e 
permanente em qualquer domínio (Myrdall, 1952: 6-7).

A atmosfera de “otimismo sanitário” que se respirava no pós-
Segunda Guerra Mundial e as ideias expressas por homens como Wislow  
e Myrdall contribuíram para o estabelecimento de um vínculo entre saúde e 
desenvolvimento, mediante o qual a saúde pública foi alçada a uma posição 
de destaque na consecução da meta do crescimento econômico, constituindo-
se em uma importante ferramenta para a erradicação de doenças que 
debilitavam os trabalhadores dos países periféricos e contribuíam para a 
pobreza dessas regiões. Ambos os autores destacam que, do ponto de vista 
econômico, as reformas sanitárias em curso não teriam utilidade se não 
fossem acompanhadas pelo desenvolvimento econômico.

Com base no conceito de ciclo vicioso de pobreza e doença, 
disseminou-se, então, a crença de que investimentos em saúde pública 
e educação sanitária seriam capazes de erradicar doenças e promover o 
desenvolvimento. Assim, no pós-Segunda Guerra Mundial, foi gestado 
um ambiente propício à disseminação da filosofia erradicacionista de 
Soper que, no entanto, não pressupunha uma relação direta entre saúde e 
desenvolvimento. A RSP e OMS são uma parte importante desse cenário, na 
medida em que serviriam de esteio, respectivamente, para a implementação 
de campanhas de erradicação de doenças, como a Campanha Continental 
para a Erradicação do Aedes aegypti e o Programa de Erradicação da Malária.

Na qualidade de principal organismo internacional especializado nas 
Américas e integrante, ao mesmo tempo, do sistema interamericano e das 
Nações Unidas, a RSP teria um papel de destaque no processo de produção 
de uma política regional de saúde, inscrita nos marcos da cooperação 
internacional para o desenvolvimento. Em meio ao surgimento de novas 
organizações internacionais no pós-Segunda Guerra Mundial, o organismo 
sanitário interamericano já gozava de legitimidade institucional e de um 
equilíbrio orçamentário. Tal situação não impediu, contudo, que uma série 
de tensões permeasse a sua relação inicial com a recém-criada OMS.

Desse modo, na seção a seguir, analisarei o surgimento da OMS – que 
acabou redefinindo o cenário da saúde internacional no pós-Segunda Guerra 
Mundial – e o estabelecimento de suas relações com a RSP.
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A Reorganização do Campo da Saúde 
Internacional e a Criação da OMS

A mais significativa organização internacional criada no pós-Segunda 
Guerra Mundial foi a Organização das Nações Unidas (ONU), concebida 
para assumir o lugar da finada Liga das Nações. A derrota dos países do Eixo 
(Alemanha, Japão e Itália) em 1945 deixou os Estados Unidos na condição 
de poder dominante, talvez hegemônico, no Ocidente. Esse país, então, 
empenhou todo o seu prestígio e recursos financeiros na criação da nova 
organização e de toda uma constelação de agências técnicas especializadas 
a ela vinculadas. A ONU, diferentemente de sua antecessora, atendia aos 
interesses políticos do governo norte-americano, que a considerava uma 
ferramenta fundamental para garantir a segurança coletiva e o equilíbrio 
de poder em um mundo que já estava dividido em dois campos políticos 
opostos (Mazower, 2009).

A criação de uma organização internacional voltada para a saúde 
não constava da agenda da Conferência sobre Organização Internacional, 
realizada em São Francisco, na Califórnia, de abril a junho de 1945, que 
contou com a participação de cinquenta países e aprovou a Carta das Nações 
Unidas. Entretanto, uma proposta com o objetivo de criar tal organização 
foi apresentada conjuntamente pelo brasileiro Geraldo Horácio de Paula 
Souza – professor do Instituto de Higiene da Universidade de São Paulo – e 
pelo médico chinês Szeming Sze – chefe de assuntos asiáticos da Divisão de 
Saúde da Administração de Assistência e Reabilitação das Nações Unidas 
(UNRRA).288 A trajetória de Paula Souza se confunde com a luta pela 
criação de instituições e serviços de saúde e pela formação de profissionais 
da saúde pública nos planos local, nacional e internacional.

Geraldo Horácio de Paula Souza (1889-1951) diplomou-se pela 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1913. Entre 1918 e 1920, ele 
participou do primeiro curso da então recém-inaugurada Escola de Higiene 
e Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, no estado 
de Maryland, graças a uma bolsa concedida pela Fundação Rockefeller. De 
volta ao Brasil, Paula Souza assumiu a cátedra de Higiene da Faculdade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo (FMCSP), que havia sido criada em 1917, 
mediante um acordo firmado entre Arnaldo Vieira de Carvalho, diretor da 
Faculdade de Medicina, e Richard Pearce, diretor da Divisão de Educação 
Médica da Fundação Rockefeller (1919-1929).
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A cátedra de Higiene seria o núcleo inicial do Instituto de Higiene 
de São Paulo, uma tentativa da Fundação Rockefeller de estabelecer no 
Brasil um centro de ensino e pesquisa em higiene e saúde pública nos 
moldes da Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade Johns 
Hopkins. Paula Souza liderou as negociações com o governo paulista que 
culminaram no decreto n. 2.018 de 26 de dezembro de 1924, oficializando 
a criação do Instituto, que começou a funcionar em 5 de janeiro de 1925, 
sob a sua direção e ainda vinculado à Faculdade de Medicina. Nesse mesmo 
ano, Paula Souza e Borges Vieira apresentaram à Fundação Rockefeller 
um plano de expansão das atividades do Instituto, que pressupunha a 
construção de um prédio próprio, a criação de laboratórios e a compra de 
todos os equipamentos necessários. A Fundação Rockefeller concordou 
com o plano, disponibilizando verbas substanciais para a sua concretização. 
Com a criação da Universidade de São Paulo (USP) em 1934, o Instituto 
de Higiene foi transformado em Escola de Saúde Pública, por iniciativa de 
seus diretores Paula Souza e Borges Vieira, já visando a sua incorporação 
à USP, o que ocorreria em 1945, mediante o decreto-lei n. 14.857, com a 
Escola passando a se chamar Faculdade de Higiene e Saúde Pública (Santos, 
1975; Candeias, 1984; Vasconcellos, 1995; Faria, 2007).

No plano internacional, a trajetória de Paula Souza teve início em 
1927, quando ele assumiu a função de técnico da Seção de Higiene da Liga 
das Nações. Desta data até 1929, o médico brasileiro visitou diversos países 
da Europa e do norte da África, dedicando-se principalmente ao diagnóstico 
e ao combate à febre amarela e à malária (Rodrigues, 2008). Em 1943, ele 
viajou para Washington D.C. para assumir a vice-presidência da Associação 
Americana de Saúde Pública (American Public Health Association – APHA), 
cujo advento, em 1872, foi um marco da profissionalização da saúde pública 
nos Estados Unidos (Duffy, 1990).289 Em 1945, Paula Souza integrou a 
delegação brasileira enviada à Conferência de São Francisco, ocasião em 
que apresentou, em conjunto com a delegação chinesa, uma proposta para 
a criação do que viria a ser a OMS.

A proposição de Paula Souza foi explicitada em um panfleto 
apresentado na Conferência de São Francisco pelo ministro das Relações 
Exteriores do Brasil, José Carlos de Macedo Soares, o que evidencia a 
importância da proposta para a política externa brasileira (Souza, 1948). 
Nele, Paula Souza descrevia a saúde como um elemento fundamental para 
a construção de relações internacionais sólidas e duradouras: “a saúde (...) 
é uma arma poderosa que devemos usar cada vez mais para chegarmos a 
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um melhor entendimento entre as nações e os povos”.290 Nessa perspectiva, 
um memorando elaborado pela delegação brasileira na Conferência 
assinalava que “a medicina é um dos pilares da paz” e que a saúde não 
devia ser considerada uma mera consequência de melhorias nas condições 
econômicas e sociais da população, mas sim um meio para alcançá-las.291 

Em sua justificativa para a criação de um organismo internacional de saúde 
sob os auspícios da ONU, Paula Souza defendeu que só uma entidade como 
essa seria capaz de reconstruir os sistemas de saúde pública em toda a 
Europa, devastados pela guerra, e combater a ameaça mundial da malária, 
da peste, do cólera e da febre amarela. A delegação brasileira propôs, então, 
em conjunto com a delegação chinesa, a convocação de “uma Conferência 
Geral com o objetivo de estabelecer uma organização internacional de saúde 
[que poderia ser] relacionada com o Conselho Econômico e Social”. Essa 
conferência também deveria dar atenção especial ao “relacionamento e 
aos métodos de associação dessa organização com outras instituições, tanto 
nacionais quanto internacionais, já existentes (...) no campo da saúde”.292

Como argumenta Siddiqi (1995: 56), a proposição de Paula Souza e 
Sze foi largamente influenciada pelo progresso científico ocorrido durante 
a Segunda Guerra Mundial. O desejo de estabelecer uma paz firme e 
duradoura vinha acompanhado da expectativa de ver, pela primeira vez, a 
ciência desempenhando um maior papel na construção dessa paz. Nesse 
contexto, a OMS representou a emergência de uma nova perspectiva em 
saúde pública. De acordo com Stepan (2011), a sua criação refletiu tanto a 
urgência das necessidades sanitárias de um grande número de refugiados 
existente no fim da guerra quanto uma maior consciência das possibilidades 
abertas pela aplicação de novas técnicas, medicamentos, inseticidas – da 
ciência em geral – de melhorar a sorte da humanidade.

Em resposta à proposição do Brasil e da China, uma Comissão 
Técnica Preparatória foi organizada pelo Conselho Econômico e Social da 
ONU (United Nations Economic and Social Council – ECOSOC), com o 
objetivo de elaborar a agenda da Conferência. A Comissão era composta 
de 16 especialistas em saúde pública de renome internacional. Dentre 
eles destacavam-se o belga René Sand – eleito presidente da Comissão 
– Andrija Stampar, da antiga Iugoslávia, Brock Chisholm, do Canadá, 
que viria a se tornar o primeiro diretor-geral da OMS, e Thomas Parran, 
cirurgião-geral do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Entre 18 
de março e 5 de abril de 1946, a Comissão realizou mais de vinte reuniões 
em Paris, que resultaram no esboço de uma agenda e em uma série de 
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propostas e resoluções a serem examinadas. Essas reuniões contaram com a 
participação também, na qualidade de observadores, de representantes das 
quatro organizações internacionais de saúde então existentes: a Repartição 
de Paris (Office International d’Hygiene Publique), a Administração de 
Assistência e Reabilitação das Nações Unidas (United Nations Relief 
and Rehabilition Administration – UNRRA), a Organização de Saúde da 
Liga das Nações (OSLN) e a Repartição Sanitária Pan-Americana (RSP), 
que enviou o seu diretor, Hugh Cumming, e o secretário da organização, 
Aristides Moll (Souza, 1948).

A proposta de criação de uma organização internacional voltada 
para a saúde começou a ganhar corpo na Conferência Internacional de 
Saúde – que se constituiu no primeiro congresso internacional realizado 
sob os auspícios da ONU – promovida entre 19 de junho e 22 de julho 
de 1946, em Nova York. O norte-americano Thomas Parran presidiu a 
Conferência, que contou com a participação de países do mundo inteiro, 
tanto os vitoriosos quanto os derrotados na Segunda Guerra Mundial, 
assim como aqueles que se mantiveram neutros. Os itens de destaque da 
extensa agenda da Conferência eram a adoção de uma Constituição para a 
futura Organização Mundial da Saúde (denominação aprovada durante as 
discussões na Comissão Técnica Preparatória); a definição do status futuro 
das organizações sanitárias internacionais então existentes; a formação de 
uma comissão interina para organizar a I Assembleia Mundial da Saúde – 
que deveria estabelecer formalmente a OMS – e para exercer as funções 
mais urgentes dentre aquelas que caberiam à nova organização, até que a 
Assembleia se reunisse (Interin Commission & World Health Organization, 
1946). A Comissão Interina foi composta de delegados de 18 países, entre 
os quais cinco das Américas – Brasil, Venezuela, Peru, Estados Unidos e 
México – e realizou cinco reuniões. Além das funções para as quais havia 
sido criada, a Comissão foi instada a recomendar possíveis sedes para a nova 
organização de saúde. As cidades recomendadas foram Nova York, Paris 
e Genebra, sendo esta última a cidade escolhida durante a I Assembleia 
Mundial da Saúde (Cueto, 2007a). Tal decisão evidenciava uma tentativa 
de aproveitar a experiência da organização que a precedeu, na medida 
em que, como argumenta Stepan (2011: 113), “a OMS, em suma, foi uma 
transmutação da Organização de Saúde da Liga das Nações no novo cenário 
do pós-guerra. Ela manteve a sua sede em Genebra e os funcionários da 
OSLN foram transferidos para a OMS”.293
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A OMS foi idealizada para centralizar as decisões e atividades 
relacionadas ao campo da saúde internacional, de modo que as organizações 
sanitárias internacionais existentes antes da Segunda Guerra Mundial 
deveriam ser substituídas ou absorvidas por ela. Nesse sentido, a Conferência 
Internacional de Saúde aprovou um protocolo recomendando a extinção da 
Repartição de Paris. Ela também havia transferido as funções remanescentes 
da OSLN para a comissão provisória. A UNRRA, por sua vez, teve as suas 
atividades de assistência e reabilitação na Europa suspensas em junho de 
1947 e as suas demais funções foram assumidas pelas agências especializadas 
da ONU (Interin Commission & World Health Organization, 1946). Desse 
modo, como destaca Cueto (2007a), a principal questão a ser resolvida era 
o destino da única organização regional de saúde existente: a RSP.

Criada em 1902, com o nome de Repartição Sanitária Internacional, 
a RSP era a mais antiga organização sanitária internacional existente 
e desempenhava um papel de destaque no campo da saúde pública nas 
Américas. Durante décadas, ela havia sido bem-sucedida na tarefa de 
criar um ambiente institucional no qual médicos, autoridades sanitárias 
e ministros da Saúde das repúblicas americanas trocavam informações 
epidemiológicas e discutiam as principais questões de saúde pública do 
continente. Seu periódico, o Boletim da Oficina Sanitária Pan-Americana 
(BOSP), rapidamente se constituiu no principal veículo difusor das novas 
ideias, descobrimentos, programas, acontecimentos, trabalhos e esforços 
no campo sanitário nas Américas.294 Em suma, a RSP havia contribuído 
para despertar nas nações do continente um sentimento de pertencimento 
a uma comunidade distinta de especialistas em saúde pública que os seus 
membros não estavam dispostos a dissolver.

Nesse contexto, Hugh Cumming, diretor da RSP, já havia manifestado 
a sua intenção de que os organismos de saúde regionais fossem preservados 
dentro de uma organização internacional mais ampla durante as discussões 
travadas na Comissão Técnica Preparatória, no início de 1946. O seu modelo 
acabaria prevalecendo quando da elaboração da Constituição da OMS pela 
Conferência Internacional de Saúde, realizada nesse mesmo ano. O artigo 
54 do documento reconhecia a autonomia da RSP, ao mesmo tempo que 
definia a sua integração à OMS (Parran, 1958). A decisão final, no entanto, 
caberia à I Assembleia Mundial da Saúde, que foi realizada em Genebra, 
em junho de 1948. Enquanto isso, termos como absorção e liquidação de 
todas as organizações de saúde existentes continuaram frequentemente 
empregados. Para muitos especialistas em saúde na Europa e na Ásia, a 
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OMS só seria de fato uma organização internacional se todas as organizações 
sanitárias preexistentes fossem extintas, incluindo a RSP (Cueto, 2007a).

Nas Américas, a direção da RSP e os países-membros acompanhavam 
com atenção as discussões travadas na Comissão Técnica Preparatória, 
criada na Conferência de São Francisco, em 1945, e na Conferência 
Internacional de Saúde, em 1946, que encarregou a Comissão Interina 
da OMS de organizar a I Assembleia Mundial da Saúde. Embora não 
houvesse um consenso, prevalecia entre os latino-americanos a convicção 
de que a RSP deveria ser autônoma. Cueto (2007a) destaca que muitos 
deles acreditavam que os europeus desconheciam a exitosa tradição de 
cooperação sanitária interamericana, construída não apenas em parceria 
com a RSP, como também com a Fundação Rockefeller e o Instituto de 
Assuntos Interamericanos (IAIA) em projetos cuja escala, investimento e 
realizações eram considerados impressionantes para a época. Uma evidência 
dessa cooperação entre as repúblicas americanas na área da saúde foi a 
elaboração, em 1924, do Código Sanitário Pan-Americano, o primeiro acordo 
do gênero e também o primeiro tratado internacional a ser ratificado por 
todos os 21 países-membros da União Pan-Americana.295

Stepan (2011) também ressalta as preocupações dos países da América 
Latina com o destino da RSP após a criação da OMS. A autora afirma que, 
no contexto do pós-guerra, com a Europa devastada, massas de refugiados 
e muitos países do continente necessitando de ajuda, os latino-americanos 
temiam especialmente que as necessidades sanitárias da região ficassem 
em segundo plano, subordinadas àquelas da Europa, caso a RSP viesse a 
desaparecer. A intenção de manter o organismo interamericano de saúde 
intacto também era compartilhada pelos Estados Unidos, cuja influência 
e recursos eram dominantes na nova organização. Além disso, dois outros 
fatores teriam concorrido, na opinião de Stepan, para conferir à RSP uma 
identidade particular e para criar uma ideia de que as Américas estavam 
combatendo as doenças. Primeiro, a longa presença da Fundação Rockefeller 
no cenário da saúde pública latino-americana e, em segundo lugar, o papel 
desempenhado pelo IAIA que, conforme discutido anteriormente, fora 
criado em 1942 como um organismo de emergência em tempos de guerra, 
ligado ao Departamento de Estado Norte-Americano, com o objetivo de 
implementar os Acordos de Washington, promover a saúde entre os países 
da região e combater a propaganda nazista no continente.

As incertezas quanto ao futuro do organismo interamericano de 
saúde, contudo, permaneceram até o início de 1947, quando ocorreu a XII 
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Conferência Sanitária Pan-Americana, considerada histórica no cenário 
da saúde pública do continente. A Conferência foi realizada em Caracas, 
entre 12 e 24 de janeiro daquele ano, e contou com a participação de 
representantes de cada um dos 21 países-membros da RSP, bem como  
de observadores do Canadá, Guiana Inglesa, Jamaica e Trinidad e Tobago 
e de nações europeias que tinham interesses e/ou colônias na região, tais 
como a França (Guiana Francesa, Martinica e Guadalupe) e a Holanda 
(Guiana Holandesa e Curaçao). A delegação norte-americana, chefiada 
por Parran, era uma das maiores da Conferência, totalizando 13 membros. 
O Brasil, por sua vez, enviou três representantes: João de Barros Barreto, 
Almir de Castro e Augusto Leopoldo Ayroza Galvão. A Conferência 
também contou com um número recorde de observadores, dentre os quais 
se destacavam Paula Souza, como membro da Comissão Interina da OMS, 
quatro representantes da Fundação Rockefeller e o número expressivo de 
24 representantes do IAIA, incluindo-se Eugene P. Campbell, chefe do grupo 
de campo do IAIA no Brasil (OSP, 1947). A diferença entre o número de 
observadores da Fundação Rockefeller e o do IAIA evidencia, a um só tempo, 
uma transição entre as duas organizações na implementação de programas 
sanitários no continente, o crescente interesse do governo norte-americano 
no campo da saúde internacional e a importância das discussões que seriam 
travadas na capital da Venezuela. Como afirma Cueto (2007a: 107): “todos 
os presentes tinham plena consciência de que estava em jogo nada menos 
do que o futuro da organização”.

Os trabalhos da Conferência se desenvolveram, pela primeira vez, 
com base em comissões e relatórios. Os delegados de cada uma das 21 
repúblicas americanas representadas foram divididos em nove comissões, 
sendo uma delas extraordinária (Código Sanitário Pan-Americano) e 
uma especial (Reorganização da Repartição Sanitária Pan-Americana).  
Os sete temas das demais comissões evidenciam as principais preocupações dos 
países do continente no campo da saúde, quais sejam: a organização dos serviços 
sanitários (serviços nacionais, serviços regionais e serviços locais); relações 
entre o Seguro Social e os Serviços de Saúde Pública; zoonoses transmissíveis 
ao homem; regulamentação de drogas e alimentos; epidemiologia da 
tuberculose e novas aquisições em matéria de luta antituberculosa; controle 
de enfermidades venéreas; problemas sanitários do pós-guerra, especialmente 
os que se referiam às migrações. É interessante observar que a febre amarela 
não figurava na agenda da Conferência de Caracas, em cuja ata final não se 
menciona a doença uma única vez (OSP, 1947).
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Os debates sobre o destino da RSP após a criação da OMS deram 
a tônica da XII Conferência Sanitária Pan-Americana. Um boletim 
distribuído aos delegados contendo entrevistas e discursos dos participantes 
nos dá um panorama das duas posições existentes sobre o tema. De um 
lado, temos a postura de Hugh Cumming, que era radicalmente contra 
a absorção do organismo que dirigia pela OMS. Na sua opinião, tal fato 
se constituiria em uma interferência abusiva nos assuntos sanitários 
do continente e em uma afronta a uma organização que remontava ao 
início do século XX e que, desde então, havia adquirido uma importância 
crescente como defensora da saúde no continente. Cumming afirmava 
que, caso a OMS viesse de fato a absorver a RSP, esta seria “desfigurada, 
diminuída, destruída, e transformada de estrela luminosa numa lua nova”. 
Ele acreditava que a relação entre a RSP e as suas congêneres europeias 
deveria se basear estritamente na cooperação e que, qualquer outra opção 
seria uma intromissão indevida. Em sua retórica em defesa da autonomia 
do organismo sanitário interamericano, Cumming também mobilizou a 
delicada questão do colonialismo ao afirmar que “o imperialismo nunca 
levantou sua cabeça hedionda entre nós”.296

Posição contrária à de Cumming foi expressa por Thomas Parran. 
Chefe da delegação norte-americana na XII Conferência Sanitária Pan-
Americana e cirurgião-geral do Serviço de Saúde do Estados Unidos, Parran 
tinha desempenhado papéis importantes nas reuniões que antecederam a 
criação da OMS e estava convencido da importância não apenas desta como 
das demais agências especializadas da ONU. Na Conferência de Caracas, ele 
defendeu que os delegados das repúblicas americanas deveriam considerar 
a possibilidade de uma dupla filiação, ou seja, tanto à OMS quanto à RSP. 
Ele alertou ainda que, caso os países do continente optassem por um sistema 
especial, estariam incentivando outras nações a fazer o mesmo, isto é, a 
criar blocos regionais, o que enfraqueceria tanto a ONU quanto a OMS.297

Os representantes latino-americanos presentes na Conferência 
de Caracas dividiram-se entre as posições de Cumming e Parran. 
Alguns, como os argentinos e os peruanos alinharam-se com Cumming, 
defendendo que a autonomia da RSP deveria ser preservada. O peruano 
Carlos Enrique Paz Soldán sintetizou a posição deste grupo ao defender 
a manutenção da “soberania das Américas na saúde pública”, diante da 
ameaça de uma “dependência sanitária” (Paz Soldán, 1949). Por sua vez, 
brasileiros e venezuelanos, por exemplo, apoiaram Parran. Um artigo 
publicado no boletim da Conferência chegou até mesmo a classificar o 
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ideal pan-americano como “uma autocracia indefensável na saúde pública”, 
argumentando que “o Brasil está mais próximo da África que do Peru [de 
modo que] não existe nada que se possa chamar de estilo americano ou 
estilo asiático de combater doenças infecciosas ou promover a saúde”.298 Em 
plena vigência da política da boa vizinhança, Parran e os norte-americanos, 
certamente, não compartilhavam dessa opinião.

Em meio às controvérsias, na resolução final da XII Conferência 
Sanitária Pan-Americana salientou-se a importância da OMS e recomendou-
se aos países latino-americanos que aderissem à nova organização, pois “a 
Organização Sanitária Pan-Americana [nova designação para a RSP adotada 
nesta ocasião] (...) continuará a funcionar com seu caráter continental 
(...) e atuará como Comitê Regional e Escritório Regional da OMS no 
Hemisfério Ocidental”. Pela resolução aprovada, as Conferências e a 
Repartição Sanitária Pan-Americana manteriam os seus nomes, os quais 
seriam seguidos, respectivamente, das designações “Comitê Regional da 
OMS” e “Escritório Regional da OMS”. A Repartição, inclusive, como forma 
de conservar a sua identidade, funcionaria como Secretaria Executiva da 
Organização Sanitária Pan-Americana (OSP). A Conferência de Caracas 
também autorizou o Conselho Diretor a analisar e definir melhor as relações 
entre a agora designada OSP e a OMS.299

A Eleição de Fred Soper para a Direção  
da OSP e as Negociações com a OMS

Outro acontecimento importante na Conferência de Caracas, 
decisivo, inclusive, para o estabelecimento da relação entre a OSP e a OMS 
e de seu papel no novo cenário sanitário internacional, foi a eleição unânime 
de Fred Soper para a direção do organismo de saúde interamericano, no 
lugar de Hugh Cumming (OSP, 1947). Soper soube dos planos para a criação 
da OMS e das discussões em torno dos termos sob os quais a OSP deveria 
ser incorporada à nova organização no verão de 1946, quando realizava um 
tour pelas instituições de saúde dos Estados Unidos. Em Washington D.C, ele 
se encontrou com Cumming e Parran. Foi nessa ocasião que surgiu a ideia 
de sua candidatura para o cargo máximo da OSP. Na época, a organização 
dispunha de um reduzido orçamento para implementar projetos de saúde 
no continente, tinha um corpo de funcionários permanentes pequeno, e a 
continuidade de sua existência no futuro permanecia incerta. Apesar dessa 
situação, Soper se interessou pelo cargo (Soper & Duffy, 1979).
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Sob a direção de Soper, as atividades da OSP se expandiram 
consideravelmente, e a organização cresceu em tamanho e importância. 
Ele levou muitos especialistas em saúde pública latino-americanos para o 
organismo sanitário interamericano, entre os quais o brasileiro Marcolino 
Gomes Candau (1911-1983), que havia trabalhado sob a sua direção  
no Brasil, na campanha de erradicação do Anopheles gambiae empreendida no 
Nordeste do país em 1939-1940. Em 1951, quando era subdiretor-geral da 
OMS em Genebra, Candau foi convidado por Soper para o cargo de diretor 
adjunto da OSP, no lugar do também brasileiro Paulo C. Antunes, que havia 
deixado o posto para assumir a função de diretor da Faculdade de Higiene 
e Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Tendo aceitado o cargo, 
Candau pôde trabalhar novamente com Soper por um breve período, dessa 
vez na OSP, até ser nomeado, em 1953, o segundo diretor-geral da OMS, 
uma posição que ele ocupou por vinte anos (1953-1973) (Stepan, 2011).

Soper também levou para a direção da OSP uma vasta experiência 
em saúde internacional, sobretudo na América Latina, onde havia passado 
23 dos seus 27 anos de trabalho no campo sanitário, como membro da DSI 
da Fundação Rockefeller. Ele fora enviado para a região em 1920, logo após 
se diplomar em medicina pela Universidade de Chicago, lá permanecendo 
até 1942, participando de campanhas sanitárias contra enfermidades 
como a ancilostomíase, a malária e a febre amarela. Após um período de 
quatro anos na Europa combatendo o tifo e a malária no Egito, na Argélia 
e na Itália, Soper retornava às Américas, agora como dirigente máximo 
do mais antigo e importante organismo internacional de saúde da região 
(Waserman, 1975; Cueto, 2007a).

Na época de sua eleição, ele e outros funcionários da Fundação 
Rockefeller especializados em saúde pública estavam migrando para as 
novas organizações internacionais. A razão para esse fato se encontra no fim 
da década de 1940, quando a instituição filantrópica norte-americana mudou 
o foco dos seus programas, passando a se concentrar no desenvolvimento 
agrícola e na chamada Revolução Verde, cujo objetivo era aumentar a 
produção de alimentos nutritivos. Esse processo acabaria contribuindo 
para a decisão da Fundação Rockefeller de fechar a sua DSI em 1951, uma 
medida que, de acordo com Cueto (2007a: 110), “aumentou a estatura 
e o reconhecimento da Repartição Sanitária Pan-Americana, bem como 
sua capacidade de atrair recursos humanos valiosos, a exemplo de Fred 
L. Soper”.
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Até a eleição de Soper, todos os diretores da OSP, desde a sua 
criação, em 1902, haviam sido norte-americanos e tinham acumulado o 
cargo com o de cirurgião-geral do Serviço de Saúde Pública dos Estados 
Unidos, o que corroborava a crença de que a organização nada mais era do 
que um apêndice desse Serviço. Embora fosse norte-americano, Soper se 
tornaria o primeiro diretor da organização a não ocupar também o cargo 
de cirurgião-geral. Parece que com a criação do IAIA alguns anos antes e 
naquele contexto específico do pós-Segunda Guerra Mundial, o governo 
norte-americano optou por não mais misturar os dois cargos. Vivia-se, 
então, sob a égide da política da boa vizinhança e assistia-se aos primórdios da 
Guerra Fria. Nesse cenário, os Estados Unidos buscavam a colaboração dos 
demais países das Américas através das vias político-diplomática, econômica 
e cultural sem, no entanto, lançar mão de seu poderio militar. A figura de 
Soper adequava-se perfeitamente a esse novo contexto. Dos especialistas 
norte-americanos em saúde, ele era o mais latino-americanizado, com mais de 
duas décadas de serviços prestados à saúde pública na América Latina. Além 
disso, falava português e espanhol fluentemente e tinha muitos amigos, 
colegas e admiradores de seu trabalho na região. Não é de se espantar que 
os Estados Unidos tenham apoiado a sua candidatura à direção da OSP. 
Soper também tinha fortes vínculos com a Fundação Rockefeller que, por 
sua vez, tinha todo um histórico de cooperação em campanhas sanitárias 
com os países da região. Essa ligação era tão forte que a Fundação concordou 
em pagar o seu salário no primeiro ano de mandato (Cueto, 2007a).

A trajetória de Soper é um exemplo daquilo que recentes estudos no 
campo historiográfico na Europa e nos Estados Unidos designam identidade 
transnacional. O conceito de transnacionalidade é aplicado como forma de 
relativizar as fronteiras nacionais e a ideia de Estado nacional sem, contudo, 
descartá-las. Na perspectiva transnacional, então, não se ignora a existência 
do Estado e dos condicionantes nacionais, mas se procura ressaltar outras 
lealdades além daquelas advindas do pertencimento à nação. Assim, a 
atuação de Soper não pode ser analisada única e exclusivamente por sua 
condição de “norte-americano”. A sua identidade no campo da saúde pública 
foi forjada na transnacionalidade, ou seja, no diálogo e nas interações 
que ele estabeleceu com os latino-americanos em geral, e os brasileiros 
em particular, o que lhe permitiu, como diretor da OSP, recrutar para 
o organismo sanitário interamericano profissionais com os quais havia 
negociado, trabalhado e interagido no período em que atuou nas Américas 
como membro da DSI da Fundação Rockefeller.



198

A identidade transnacional de Soper configura-se, então, como uma 
instância formada pelas relações, interações, circulação, interdependência e 
diálogos, em um circuito que envolve pessoas, recursos, tecnologias e material 
biológico (espécimes de mosquitos, amostras de fígado, lâminas e inquéritos 
epidemiológicos), que extrapolam as fronteiras de nacionalidade e que, 
portanto, não podem ser dedutíveis dela, constituindo o que tem sido designado 
“ciência transnacional” (Crawford, Terry & Sorlin, 1993: 1).

O transnacional é, portanto, um todo, cuja inteligibilidade vai além 
da soma das partes. A circulação de pessoas, ideias e objetos – que é, a 
um só tempo, material e intelectual – cria algo novo que, no pós-Segunda 
Guerra Mundial, é capitalizado pelos fóruns e agências internacionais que 
estão emergindo. Isso também acontece com os indivíduos que, como Soper 
e tantos outros, formam e são formados nesse processo. De acordo com 
Clavin (2005: 421-422), o transnacionalismo, apesar de sua identificação 
inicial com a transferência ou o movimento de dinheiro e bens está, antes 
de tudo, relacionado a pessoas: “o espaço social que elas vivem, as redes 
que elas formam e as ideias que trocam”. Ao se envolverem em atividades 
internacionais, os atores nacionais se constituem ou se inserem em “redes 
transnacionais”, que possibilitam uma maior interação entre eles e o 
fortalecimento de suas posições no âmbito nacional. A autora utiliza a 
metáfora das colmeias (honeycombs) para sustentar que o transnacionalismo 
é melhor compreendido não como a promoção de redes limitadas, mas sim 
como uma estrutura que sustenta e se conforma às identidades dos Estados 
nacionais, de instituições locais e internacionais e de espaços geográficos e 
sociais particulares. Uma colmeia vincula, mas também tem espaços ocos, 
onde organizações, indivíduos e ideias podem definhar e ser substituídos 
por novos grupos, pessoas e inovações.

A identidade transnacional de Soper contribuiu para conferir novos 
rumos à OSP. A sua gestão (1947-1958) assinalou o início de uma fase de 
transição para a organização, na qual os projetos e interesses dos países 
da América Latina no campo da saúde internacional passaram a ter uma 
maior presença em suas instâncias deliberativas. Esse processo de latino-
americanização culminaria, em 1958, com a eleição do chileno Abraham 
Horwitz para a direção da OSP, o que fez dele o primeiro latino-americano 
a assumir o cargo nos mais de cinquenta anos de história do organismo 
sanitário interamericano.300

Soper assumiu a direção da OSP ciente de que muitos latino-
americanos, assim como ele próprio, desejavam que a organização 
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mantivesse a sua autonomia. Tal intenção devia-se não apenas à desconfiança 
de que a OMS colocaria os interesses europeus em primeiro lugar como 
também ao receio de que a nova organização tivesse um caráter burocrático, 
com muitos comitês “proferindo opiniões pontifícias”, ou gastando o seu 
tempo “patrocinando viagens de higienistas de uma parte do mundo para 
outra”. Na opinião de Soper, esses foram os principais equívocos da OSLN. 
O seu receio era de que a OMS pudesse repeti-los.301 O perfil da nova 
organização, contudo, estava prestes a ser definido.

A I Assembleia Mundial da Saúde, reunida em Genebra, em junho de 
1948, estabeleceu oficialmente a OMS. Na ocasião, foi eleito para o cargo 
de primeiro diretor-geral da organização o médico Brock Chisholm, um 
psiquiatra canadense que havia sido diretor adjunto de Saúde em seu país 
antes da Segunda Guerra Mundial. Embora Chisholm desempenhasse, 
desde 1946, a função de secretário executivo da Comissão Interina da OMS, 
a sua escolha para a direção da organização, dentre muitos outros nomes, 
surpreendeu os presentes. Em um trabalho sobre o período do canadense à 
frente da OMS (1948-1953), Farley (2008) afirma que ele foi escolhido para 
o cargo porque era o que tinha o menor número de oponentes. No plano 
intelectual, Chisholm estava comprometido com as ideias do médico belga 
René Sand, a maior autoridade no campo da medicina social.302 O primeiro 
diretor da OMS era um internacionalista, que queria associar a organização 
a grandes movimentos políticos como a paz mundial e o governo mundial. 
Entretanto, dados os limitados recursos que OMS dispunha em seus 
primeiros anos, bem como os numerosos pedidos de ajuda que recebia, foi o 
combate às doenças infecciosas que dominou as atividades da Organização 
nas duas primeiras décadas de sua existência.

Soper e Chisholm mantinham uma boa relação profissional e os 
contatos entre eles eram frequentes. Entretanto, os dirigentes máximos das 
duas organizações internacionais de saúde não tinham afinidade ideológica e 
discordavam em um grande número de questões. Cueto (2007a) argumenta 
que o estilo e a carreira de Chisholm diferiam dos de Soper. O diretor-geral 
da OMS havia estudado na Universidade de Yale e na Inglaterra, participou 
de combates na Primeira Guerra Mundial e, com o fim do conflito, passou 
a atuar como psiquiatra em Toronto, no Canadá. Além disso, a ligação de 
Chisholm com a tradição europeia da medicina social aproximava-o muito 
mais da equipe, das atividades e da concepção de saúde da OSLN do que 
das campanhas de saneamento e combate às doenças de feições militares, 
típicas dos Estados Unidos e de suas organizações sanitárias e filantrópicas, 
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que tanto haviam influenciado Soper. Este, por sua vez, não compartilhava 
do interesse de Chisholm em psicologia e medicina social e criticava o fato 
de o canadense não ter experiência na questão das doenças transmissíveis. 
As diferenças entre Soper e Chisholm talvez nos ajudem a compreender as 
divergências iniciais entre as organizações que dirigiam.

Às preocupações de Soper com a manutenção da autonomia da OSP 
somaram-se aquelas relacionadas ao orçamento da organização. Ele sabia 
que a independência de ação do órgão que dirigia dependia do volume de 
recursos que dispusesse para implementar programas e ações sanitárias 
no continente. Nesse sentido, a situação quando ele assumiu o cargo não 
era das melhores. O financiamento da OSP era baseado em contribuições 
dos países-membros, calculadas em relação ao tamanho da população de 
cada um deles. Frequentemente as despesas da organização eram maiores 
que os recursos arrecadados.

Rapidamente, contudo, Soper conseguiu aumentar substancialmente o 
orçamento da OSP, tornando-a uma organização mais ativa. A sua estratégia 
consistiu em negociar o aumento da contribuição para o organismo que 
dirigia diretamente com as autoridades de cada país-membro. Com isso, 
ele praticamente dobrou a contribuição dos Estados Unidos, por exemplo, 
e conseguiu persuadir países como o Brasil, o México e a Argentina a 
realizarem voluntariamente aportes adicionais substanciais. De acordo com 
Lima (2002), o orçamento da organização, que era de US$ 85.000 em 1947, 
quando Soper assumiu sua direção, atingiu o montante de US$ 1.300.000 no 
ano seguinte, graças ao estabelecimento de uma cota de contribuição para 
os países-membros de US$ 1,00 para cada mil habitantes e a contribuições 
voluntárias de Argentina (US$ 400.000), Brasil (US$ 260.000), Chile (US$ 
1.900), República Dominicana (US$ 5.000), El Salvador (US$ 2.500), México 
(US$ 200.000), Venezuela (US$ 75.000) e Uruguai (US$ 50.000). Cueto 
(2007b) destaca que, em 1956, a OSP recebeu três milhões de dólares apenas 
dos Estados Unidos. O orçamento total da OMS, neste mesmo ano, foi de 
13,4 milhões de dólares, o que nos dá uma dimensão do sucesso de Soper 
em garantir recursos para a organização. O quadro de funcionários da OSP 
também cresceu rapidamente sob a sua direção. Em 1946, a organização 
contava com apenas 32 funcionários. Esse número subiu para 171 em 1950 
e 412 em 1954. Em 1959, ano em que Soper deixou a direção da OSP, o 
organismo sanitário interamericano tinha 750 funcionários, entre os quais 
médicos, cientistas, veterinários, enfermeiras e engenheiros sanitários. 
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Mais da metade deles estavam envolvidos diretamente em atividades de 
campo (Cueto, 2007a).

Como destaca Lima (2002), o aumento do orçamento da OSP com 
base na elevação das contribuições dos países latino-americanos foi um fator 
decisivo para a manutenção da sua autonomia. A autora argumenta que, 
diante da escassez de recursos da OMS, a capacidade de financiamento da 
organização interamericana pesou decisivamente na negociação entre as 
duas entidades. Cueto (2007a) afirma que o reduzido orçamento da OMS 
impediu que a organização impusesse à OSP a sua absorção.303 O governo 
norte-americano, por sua vez, tinha interesse que a OSP mantivesse o seu 
caráter de organismo interamericano e permanecesse sob sua influência, 
especialmente com o advento da Guerra Fria e a intensificação das suspeitas 
em relação à União Soviética (Cueto, 2007b).

A Constituição da OMS trazia o princípio da regionalização. 
Entretanto, muito pouco havia sido feito até então para implementá-lo. Aos 
olhos dos idealizadores da nova organização, o mundo se dividia em várias 
regiões além das Américas: Europa, com sede em Genebra (posteriormente, 
Copenhague); Leste do Mediterrâneo, com sede em Alexandria, no Egito; 
Sudeste Asiático, com sede em Nova Déli, na Índia; Pacífico Ocidental, com 
sede em Manila, nas Filipinas; e África, com sede em Brazzaville, no Congo 
(WHO, 1951). Na prática, no entanto, a OSP, nas Américas, era o único órgão 
regional que já se encontrava em operação, o que nos ajuda a entender a 
postura de muitos latino-americanos em defesa da organização.304

Como argumenta Stepan (2011), diante desse cenário, Soper usou 
o período de um ano e meio decorrido entre a sua posse e a assinatura 
do acordo formal entre a OMS e a OSP para resolver os problemas de 
orçamento da organização que dirigia e para expandir as suas atividades, 
de modo que, por ocasião da assinatura do acordo, ele pôde apresentar um 
fato consumado: uma organização regional previamente existente, que 
poderia ser parte da OMS, mas com considerável independência, com um 
orçamento equilibrado e com campanhas e programas de saúde já em curso.

Em 24 de maio de 1949, então, quase um ano após a data prevista 
inicialmente, Soper, representando a OSP, e Brock Chisholm, diretor-geral 
da OMS, se encontraram em Washington D.C. e assinaram o acordo que 
transformava a OSP em Escritório Regional da OMS para o hemisfério 
ocidental (WHO, 1949). O acordo foi ratificado na II Assembleia Mundial 
da Saúde, realizada em Roma, em 1949, e entrou em vigor no dia 1º de 
julho de 1949.305
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Passados mais de cinquenta anos do acordo, a OSP continua sendo 
o mais autônomo dos seis escritórios regionais da OMS espalhados pelo 
mundo. A maior parte das atividades do organismo interamericano de saúde 
é fruto de sua própria iniciativa e constitui-se, frequentemente, em ações nas 
quais a OMS só vai se incorporar posteriormente. Em suma, a OSP conduz 
as suas atividades com pouca referência, e mesmo recursos, da OMS.306 
De acordo com Stepan (2011), essa solução se adequava perfeitamente às 
ambições de Soper, pois conferia à organização que dirigia o prestígio e o 
apoio técnico da OMS, mas também autonomia para seguir o seu próprio 
caminho.

Com a reeleição de Soper para um segundo mandato na OSP em 1950, 
durante a XIII Conferência Sanitária Pan-Americana, realizada na Cidade 
de Trujillo, na República Dominicana, e a eleição de Marcolino Candau para 
a direção-geral da OMS em 1953, as relações entre as duas organizações 
tornaram-se mais próximas e amistosas. Candau havia trabalhado sob a 
direção de Soper anteriormente, primeiro no Brasil e depois na sede da 
OSP em Washington D.C. Com a nomeação do médico brasileiro para o 
cargo de diretor da OMS, Soper ganhou um importante aliado em Genebra. 
Atividades realizadas em conjunto pelas duas organizações, em diferentes 
regiões das Américas, tornaram-se comuns nos anos 1950. A OSP, contudo, 
continuou gozando de ampla liberdade para perseguir os seus próprios 
objetivos no campo da saúde pública.

A eleição de Soper para a direção da OSP e as negociações do 
organismo sanitário interamericano com a OMS ocorreram em um cenário 
marcado por um grande otimismo em relação à capacidade humana de 
resolver os maiores problemas sanitários do mundo e pela formulação da 
“ideologia do desenvolvimento”, que pressupunha que o abismo existente 
entre os países desenvolvidos e periféricos poderia ser superado mediante 
uma cooperação internacional. Farley (2004: 284-285) analisa esse contexto 
histórico através da metáfora dos pêndulos, que representam o movimento 
de ideias de um extremo ao outro. De acordo com o autor, no mundo da 
saúde, o primeiro e maior dos pêndulos se movia da crença que o controle 
ou a erradicação de uma doença transmissível é um pré-requisito para o 
desenvolvimento socioeconômico até a convicção de que o desenvolvimento 
socioeconômico era um pré-requisito para a promoção da saúde e o controle 
das doenças. Estreitamente relacionado ao primeiro, o segundo pêndulo 
se movimentava entre os que acreditavam nas campanhas verticalizadas 
contra as doenças transmissíveis, ou seja, direcionadas para enfermidades 
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específicas, e aqueles que defendiam o modelo horizontal para tais 
campanhas, isto é, que elas deveriam abarcar um conjunto de doenças e 
serem precedidas pela montagem de uma infraestrutura local de saúde. 
No campo do desenvolvimento, um terceiro pêndulo se movimentava 
entre os proponentes dessa ideologia e aqueles que acreditavam que o 
sistema internacional criava e perpetuava o subdesenvolvimento dos países 
pobres. Entre meados dos anos 1940 e o início da década de 1950, todos 
esses pêndulos estavam situados em suas posições extremas. A maioria 
dos especialistas em saúde pública não apenas endossava a ideologia do 
desenvolvimento como concordava com Soper e outros sanitaristas que a 
erradicação das doenças poderia preceder as melhorias sociais e econômicas. 
Eles também acreditavam que as campanhas verticais de combate às 
enfermidades eram a melhor maneira de alcançar tais melhorias.

Tal era o cenário internacional e as ideias em voga no âmbito da 
saúde pública e do desenvolvimento quando a OSP inaugurou a Campanha 
Continental para a Erradicação do Aedes aegypti. O seu lançamento, em 1947, 
representou uma retomada da campanha da Fundação Rockefeller contra 
a febre amarela, desenvolvida nas Américas, nas décadas de 1920 e 1930, 
e a consolidação de um processo de maior cooperação entre as repúblicas 
americanas na área da saúde, que remonta a esse período. Na próxima 
seção, analisarei as articulações que levaram à proposição e ao lançamento 
da Campanha Continental.

A Reconstrução da Campanha contra  
a Febre Amarela no Pós-Segunda  
Guerra Mundial

Os anos 1940 foram marcados por uma crescente cooperação entre os 
países latino-americanos na área da saúde, especialmente no que concerne 
à questão da febre amarela. Datam dessa época as primeiras articulações 
objetivando dar um caráter continental à campanha contra o mosquito Aedes 
aegypti que a Fundação Rockefeller vinha desenvolvendo em diversos países 
da região desde o princípio da década de 1930. Em 1941, como vimos, o então 
diretor do Serviço de Febre Amarela da Bolívia, Nemesio Torres Muñoz, 
sugeriu um plano em carta enviada a Fred Soper. No ano seguinte, coube 
ao ministro da Saúde boliviano, Abelardo Ibañez Benavente, apresentar 
a primeira proposta oficial para que uma organização internacional 
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coordenasse uma campanha nesses moldes, durante a XI Conferência 
Sanitária Pan-Americana, realizada no Rio de Janeiro. Nesta ocasião, foi 
aprovada uma moção para que os governos da região implementassem 
programas de erradicação. Contudo, apesar da recomendação, as atividades 
de erradicação de Aedes aegypti nos países latino-americanos avançaram 
muito pouco nos anos da Segunda Guerra Mundial. A exceção era o Brasil, 
onde, após quase duas décadas de atividades conjuntas da Fundação 
Rockefeller e do governo no combate à febre amarela, a incidência da doença 
era baixa. As autoridades sanitárias brasileiras temiam, no entanto, que 
algumas regiões do país, das quais o mosquito Aedes aegypti já tinha sido 
erradicado, sofressem uma reinfestação procedente dos países vizinhos.

O foco das preocupações brasileiras era o Paraguai. Em 1932, o 
país havia assinado um acordo com a Fundação Rockefeller – nos moldes 
daquele que vigorava no Brasil na mesma época – para o estabelecimento 
de um serviço de profilaxia contra a febre amarela e a implementação de 
uma campanha anti-aegypti.307 O médico Waldemar Sá Antunes, inclusive, 
na época diretor adjunto do Serviço Cooperativo de Febre Amarela do 
Brasil, foi nomeado diretor do Serviço em comissão no Paraguai com a 
responsabilidade de dirigir a campanha contra a doença naquele país.308 
A colaboração entre Brasil e Paraguai, contudo, foi interrompida em 1938, 
em virtude de uma alteração na política da Fundação Rockefeller, que passou 
a não mais aceitar a utilização de funcionários de um determinado país como 
seu representante em outro.309 Desse modo, o programa de erradicação de 
Aedes aegypti no Paraguai não foi concluído, e o país permaneceu como uma 
fonte constante de reinfestação do território brasileiro nos anos seguintes.

Diante dessa situação, o governo brasileiro decidiu propor a inclusão 
no projeto de orçamento para o ano 1944 de um financiamento de 1200 contos 
de réis destinado à implementação de um programa de erradicação de Aedes 
aegypti naquele país. A verba acabou não sendo aprovada pelo Congresso 
Nacional, mas a simples tentativa de incluí-la revela a preocupação do 
Brasil com a situação da febre amarela no Paraguai (Soper & Duffy, 1979).

O fantasma da reinfestação continuou assombrando o governo 
brasileiro nos anos seguintes contribuindo para que, em 1º de outubro 
de 1946, o SNFA, a esta altura dirigido por Waldemar Sá Antunes (1941-
1953), fizesse uma proposta à Fundação Rockefeller de implementação de 
um programa cooperativo para a erradicação de Aedes aegypti do Paraguai. 
O Plano de Combate ao Stegomyia no Paraguai foi elaborado por Octavio 
Pinto Severo, então chefe do SNFA para a região Sul do Brasil, com base 
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nos acordos celebrados entre a Fundação Rockefeller e o governo brasileiro 
nas décadas de 1920 e 1930. De acordo com o plano, a erradicação do vetor 
da febre amarela do Paraguai poderia ser alcançada em um período de 
quatro anos, dos quais dois seriam dedicados ao ataque ao mosquito e os 
outros dois à vigilância e consolidação dos resultados alcançados. O governo 
brasileiro arcaria com a maioria das despesas e ficaria responsável pela 
execução da parte técnica, pela organização do escritório em Assunção 
e pela disponibilização de pessoal. O governo paraguaio, por sua vez, se 
responsabilizaria pelos assuntos administrativos, devendo também facilitar 
a execução de todas as exigências técnicas. Já a Fundação Rockefeller 
se encarregaria das negociações para o estabelecimento do acordo e 
supervisionaria a parte técnica, “agindo como agente de ligação entre o 
governo brasileiro, por intermédio do Ministério da Educação e da Saúde 
do Brasil, representado pelo SNFA, e o governo do Paraguai, representado 
pelo órgão competente”.310

Octavio Pinto Severo argumenta que o Brasil, ao eliminar o 
mosquito Aedes aegypti da parte sul do seu território e ao se prontificar a 
contribuir técnica e financeiramente para a consecução do mesmo objetivo 
no Paraguai, dera o primeiro passo para a implementação de um plano 
integral de erradicação do referido inseto no sul do continente. O sucesso 
do combate ao mosquito naquele país dependia, contudo, da adoção de 
medidas semelhantes por todas as nações da bacia do rio da Prata, “pois 
serão sempre precários os resultados obtidos em campanhas parciais”. 
Nesse sentido, o governo brasileiro esperava que o êxito do programa a 
ser desenvolvido no Paraguai despertasse o interesse dos seus dois outros 
vizinhos – a Argentina e o Uruguai – na adoção de medidas idênticas que 
levassem à erradicação do vetor da febre amarela da região. Como observou 
Severo: “seria sobremodo aconselhável que tal campanha antiestegômica 
se fizesse de maneira integral e concomitante, obedecendo a um plano 
articulado entre todos os países interessados”.311

Entre as medidas preliminares a serem tomadas no caso da 
aprovação do acordo entre as três partes figurava o envio para o Paraguai 
de profissionais brasileiros, “de escritório e de campo”, para permanecerem 
naquele país durante a fase de organização da campanha, “treinando 
elementos paraguaios”. Entre esses profissionais, seria necessário enviar do 
Brasil, “no mínimo, um bom secretário, um encarregado de contabilidade, 
um estatístico e um encarregado de viscerotomia para o escritório, e um 
guarda-chefe geral, dois guardas-chefes e dez guardas complementares para 
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o serviço de campo”.312 Com relação ao financiamento, o custo estimado 
da campanha, nos seus quatro anos de duração, seria de cerca de Cr$ 
5.100.000,00. Desse total, o governo paraguaio e a Fundação Rockefeller 
contribuiriam, cada um, com a quantia de Cr$ 1.275.000,00, e o governo 
brasileiro com o dobro desse valor, ou seja, Cr$ 2.550.000,00.

A contribuição do governo paraguaio, no entanto, visava “aumentar 
o interesse na aplicação do plano, dando maior autoridade moral à atuação 
de suas autoridades”, de modo que, caso o país não tivesse condições de 
arcar com a sua parte, “dois terços das despesas poderão correr por conta 
do governo brasileiro e o terço restante doado pela Fundação Rockefeller”. 
O Brasil contribuiria, então, no total, com Cr$ 3.400.000,00 e a Fundação 
Rockefeller com Cr$ 1.700.000,00.313

A inclusão no plano de despesas com viscerotomia e o fato de não 
haver nenhuma previsão de gastos com vacinação antiamarílica mereceram 
uma explicação de Severo. Nas “considerações finais” do documento, ele 
afirma que a administração de vacinas não era necessária em virtude do 
número reduzido de habitantes do Paraguai expostos ao vírus. Com relação 
à viscerotomia, no entanto, o médico brasileiro argumentou que, embora em 
uma campanha contra um vetor “não há razão para outras medidas senão as 
que dizem respeito à sua eliminação”, no que concerne às medidas contra 
a febre amarela, “devemos querer sempre ter em vista a possibilidade 
da presença, ou certeza da ausência da doença, e esta convicção, só um 
serviço organizado de punções nos pode dar”. A viscerotomia se constituiria 
também, na opinião de Severo, em um “ótimo meio de propaganda junto 
às autoridades sanitárias e à classe média”, na medida em que contribuiria 
para aumentar “o prestígio necessário à aplicação das medidas contra o 
mosquito”. Além disso, as amostras de fígado recolhidas seriam de grande 
utilidade para a elaboração de inquéritos epidemiológicos em torno da febre 
amarela. Desse modo, prossegue ele, “em lugares mais indicados, onde 
ainda não houver, poderemos instalar e intensificar um número de postos 
que, dada a população do país, não deverá ultrapassar vinte”.314

O plano do SNFA era ambicioso e o governo brasileiro estava disposto 
a financiar até dois terços do custo das operações no país vizinho, além 
de disponibilizar equipes técnicas. A direção da Fundação Rockefeller, no 
entanto, não compartilhava do mesmo entusiasmo. Lewis W. Hackett, que 
em 1940 tinha sido transferido para Buenos Aires para assumir o cargo de 
diretor do Escritório Regional da Fundação Rockefeller para o Rio da Prata 
e Região Andina, não aprovou o programa proposto. Ele argumentou que a 
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obtenção de um resultado satisfatório no Paraguai, por si só, não resolveria 
o problema da febre amarela no sul do continente, apenas transferiria o 
campo de batalha contra Aedes aegypti da fronteira do Brasil com o Paraguai 
para a fronteira deste com a Argentina. Na sua visão, enquanto o vetor 
da febre amarela continuasse existindo na Argentina, a ameaça de uma 
reinfestação continuaria pairando sobre o Paraguai (Soper & Duffy, 1979).

Na realidade, a recusa da Fundação Rockefeller em estabelecer 
uma nova parceria para a erradicação de Aedes aegypti do Paraguai deve ser 
entendida como parte da nova estratégia da organização de se concentrar 
em atividades de pesquisa e ensino, abandonando as atividades práticas 
de saúde pública. Além disso, com o início da Segunda Guerra Mundial, as 
atenções da organização filantrópica norte-americana tinham se voltado 
para a Europa.315 Embora tenha recusado o plano do SNFA de promover 
uma campanha conjunta contra o mosquito, Hackett sugeriu que o governo 
brasileiro procurasse a OSP, que, na sua opinião, era a única capaz de 
cooperar sem obstáculos com todos os países do continente infestados pelo 
mosquito (Soper & Duffy, 1979).

De fato, a eleição de Soper para a direção da OSP, em janeiro de 
1947, havia fortalecido a posição daqueles que defendiam uma incitativa 
conjunta das repúblicas americanas em prol da erradicação do vetor da 
febre amarela do continente. A implantação de campanhas sanitárias 
internacionais de grande magnitude, baseadas na filosofia de erradicação 
de vetores, fazia parte da sua estratégia de fortalecer o organismo sanitário 
interamericano e, assim, afastar de vez qualquer possibilidade da OSP 
perder a sua autonomia e ser incorporada à OMS. O governo brasileiro, 
por sua vez, diante da possibilidade cada vez mais real de uma reinfestação 
das cidades e portos do país por Aedes aegypti, estava disposto a seguir a 
recomendação de Hackett e levar a questão de forma oficial à OSP. Essa 
coincidência de interesses estimulou o início das articulações que levariam 
à proposição da Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti.

Em encontro com as autoridades brasileiras, realizado em 22 de 
abril de 1947, Soper afirmou que uma proposta para a erradicação continental 
de Aedes aegypti seria melhor recebida pelos países da região se fosse 
apresentada pelo Brasil e não por ele próprio.316 A sua sugestão pode ser 
interpretada como um sinal do prestígio que a medicina e a saúde pública 
brasileiras gozavam naquele momento, sobretudo em virtude das atividades 
de combate ao mosquito Aedes aegypti que o SNFA vinha desenvolvendo em 
alguns países da América do Sul, em cooperação com os governos locais, 
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desde o início dos anos 1940. Ela também evidencia a importância que a 
OSP adquiriu como espaço internacional de disputa e negociação, bem 
como de conformação de redes transnacionais.

No pós-Segunda Guerra Mundial, a OSP, sob a direção de Soper, foi 
ocupada por uma rede transnacional constituída por médicos e sanitaristas 
latino-americanos que haviam participado das atividades da Fundação 
Rockefeller no continente, nas décadas de 1920 e 1930, sob a liderança do 
médico norte-americano. Alguns brasileiros tiveram um papel de destaque 
na formação e consolidação dessa rede, tais como Paula Souza, Marcolino 
Candau, Octavio Pinto Severo, Waldemar Sá Antunes, Manuel Ferreira 
e Paulo C. Antunes. Participantes das campanhas e dos projetos médico-
sanitários que a organização filantrópica norte-americana implementou no 
país, muitos deles ex-bolsistas da Fundação Rockefeller, com passagem pela 
Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, esses personagens 
assumiriam postos-chaves nas novas organizações internacionais de saúde, 
bem como em importantes órgãos sanitários do Estado brasileiro. Nesse 
contexto, alguns deles lideraram o processo de reconstrução da campanha 
contra a febre amarela que seria relançada, em 1947, sob os auspícios 
da OSP e com a nova denominação de Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti. O responsável pela formalização da proposta, 
em nome do governo brasileiro, foi o médico Heitor Praguer Fróes, outro 
personagem de destaque da rede transnacional.

Heitor Praguer Fróes (1900-1987) formou-se pela Faculdade de 
Medicina da Bahia em 1922. Entre 1925 e 1926 – período no qual a 
medicina e a ciência alemãs eram influentes nos círculos médicos e 
científicos brasileiros317 – ele frequentou o Instituto Tropical de Hamburgo, 
diplomando-se em patologia tropical e parasitologia médica. De volta ao 
Brasil, Praguer Fróes assumiu a cátedra de Clínica de Doenças Infecciosas 
da Faculdade de Medicina da Bahia. Em novembro de 1945, ele foi nomeado 
secretário de Educação da Bahia pelo governador João Vicente Bulcão Viana 
(1945-1946) e, em março de 1946, diretor-geral do Departamento Nacional 
de Saúde (DNS), órgão do Ministério da Educação e Saúde ao qual o SNFA 
estava subordinado. Fróes permaneceu nesse cargo até 1952.

Em 1943, no contexto da política da boa vizinhança e quando já era 
um cientista de prestígio e presidia a Associação Cultural Brasil-Estados 
Unidos, Heitor Praguer Fróes recebeu um convite da Divisão de Relações 
Culturais do Departamento de Estado Norte-Americano para uma viagem 
de intercâmbio cultural àquele país. Assim, entre julho e outubro de 1943, 
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ele viajou por 30 cidades norte-americanas, localizadas em 14 estados 
diferentes (além de San Juan, em Porto Rico), conhecendo as principais 
universidades e instituições médicas do país e proferindo 24 conferências 
sobre assuntos médicos e sanitários, além de outras 8 sobre assuntos 
literários e temas gerais. A febre amarela foi o tema de 7 dessas palestras, 
realizadas nas Universidades de Howard, Pensilvânia, Boston, Loyola, 
Califórnia, na Johns Hopkins e no Rice Institute. Nesse período, ele enviou 
ao Brasil 21 crônicas e impressões de viagem para serem publicadas em 
jornais da Bahia. De volta ao país, proferiu 7 conferências e palestras no Rio 
de Janeiro e na Bahia sobre a sua experiência nos Estados Unidos, durante 
a qual estabeleceu contato com importantes membros da comunidade 
médica e política norte-americana. O relatório que escreveu sobre a viagem, 
endereçado ao Departamento de Estado Norte-Americano, ao ministro das 
Relações Exteriores do Brasil e ao Ministério da Educação e Saúde é um 
documento importante para compreendermos as teias que Fróes estabeleceu 
com médicos, sanitaristas e políticos do continente, relações que o ajudariam 
a ocupar importantes cargos na burocracia do Estado brasileiro, tanto em 
nível estadual quanto federal.318

Considerado uma autoridade no campo da medicina e da saúde pública, 
Fróes desembarcou em Miami, no estado da Flórida, no dia 13 de julho de 1943, 
sendo recebido por um representante do Departamento de Estado, órgão 
responsável pela implementação da política da boa vizinhança na América 
Latina. De lá, ele seguiu para Washington D.C., onde se encontrou com Leo 
S. Rowe, diretor da União Pan-Americana, e com Aristides Moll, secretário 
da OSP. Fróes visitou também a Universidade de Georgetown, onde 
ministrou uma conferência intitulada “Antigas e novas doenças tropicais 
no Brasil”, e a Faculdade de Medicina da Universidade de Howard, onde 
deu uma palestra sob o título “O problema mundial da febre amarela”. Sua 
visita à capital norte-americana foi noticiada pelo jornal Washington Post, na 
edição de 23 de julho de 1943, que assim se referiu ao médico brasileiro: 
“Ser proficiente em dois assuntos tão amplamente distintos como a medicina 
e a literatura é incomum, para dizer o mínimo. Mas o dr. Heitor Praguer 
Fróes, da Bahia, Brasil, parece ter dominado os dois ramos do saber com 
igual sucesso”.319

Após Washington D.C., Fróes viajou para a Bethesda, no estado de 
Maryland, onde visitou o Hospital e a Escola de Medicina da Marinha (Navy 
Hospital e Navy Medical School), que naquela época ministrava cursos 
sobre doenças tropicais e epidemiologia para os jovens médicos da marinha 



210

norte-americana. Já em Baltimore, no mesmo estado, ele aceitou o convite 
feito por Aristides Moll para proferir uma palestra na Universidade Johns 
Hopkins sobre “A febre amarela no Brasil”. A doença seria o tema de outra 
palestra sua, intitulada “Febre amarela urbana e silvestre” e proferida 
na Universidade da Pensilvânia, localizada na cidade da Filadélfia. Fróes 
visitou também a Faculdade de Medicina de Nova York (New York Medical 
College), onde falou sobre as suas “Observações pessoais sobre a malária 
no Brasil”.320

Ainda na costa leste dos Estados Unidos, Heitor Praguer Fróes visitou 
a Universidade de Harvard, no estado de Massachusetts. Na ocasião, ele 
conheceu o Departamento de Parasitologia e a Escola de Saúde Pública 
(Harvard School of Public Health). Seguindo para Boston, Fróes ministrou 
duas palestras na cidade. A primeira delas no Tufts Medical College, 
intitulada “O azul de metileno no tratamento e na diagnose da malária”, e 
a outra na Universidade de Boston, onde falou sobre a “Profilaxia da febre 
amarela no Brasil”.321

Ainda no estado de Massachusetts, Fróes visitou a cidade costeira de 
New Bedford, onde existia uma numerosa colônia portuguesa. Interessante 
destacar que os dois principais jornais da cidade – o Standard Times e o 
Diário de Notícias (este editado em português) – publicaram numerosas 
notícias sobre a sua visita. O Standard Times, inclusive, publicou um editorial 
intitulado “Seja bem-vindo, vizinho” (“Welcome, Neighbor”) em sua edição 
de 20 de agosto de 1943, o que nos dá uma dimensão da importância da 
política da boa vizinhança para os Estados Unidos:

Hoje New Bedford tem um visitante, que merece as mais sinceras 
saudações da cidade. Trata-se do Dr. Heitor P. Fróes, do Brasil, um 
cientista especializado em doenças tropicais e um escritor que está 
interessado em aprender sobre os Estados Unidos. Dr. Fróes merece 
as mais calorosas boas-vindas de New Bedford por duas boas razões. 
Como cientista, ele tem trabalhado para vencer as doenças tropicais 
que são pouco conhecidas em nosso país, exceto para os nossos milhares 
de combatentes agora expostos a elas, à medida que avançam para 
as numerosas áreas tropicais de batalha envolvidas nesta guerra. 
Como autor e palestrante, dr. Fróes tem compartilhado os frutos de 
sua pesquisa com cientistas norte-americanos, da mesma forma como 
ele poderá levar de volta para o Brasil as observações e impressões 
de sua visita a nós. Quando um homem de tal eminência dedica o 
seu tempo e as suas habilidades ao estudo dos seus vizinhos, nós 
podemos ter certeza de que a causa da política da boa vizinhança e 
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do estabelecimento de melhores relações mundiais está avançando. 
Pois aqui está um perito na observação, na investigação, na ação e 
reações humanas que muito pode fazer para aproximar pessoas de 
diferentes origens.322

Fróes ainda visitaria alguns estados da costa oeste, incluindo a 
Califórnia onde, em 7 de setembro de 1943, em uma recepção oferecida 
pelo cônsul Sabóia Lima, em Stanford, encontrou-se com o general Eurico 
Gaspar Dutra, então ministro da Guerra do Brasil.323 Alguns anos mais 
tarde, já como presidente da República, Dutra seria o responsável pela 
nomeação de Fróes para a direção do DNS.

De volta ao Brasil, onde desembarcou em 15 de outubro de 1943, após 
quase cem dias de viagem aos Estados Unidos, Fróes passou a defender 
uma maior aproximação entre os dois países no contexto da política da 
boa vizinhança. Isso fica claro no próprio relatório que escreveu, no qual 
agradeceu ao Departamento de Estado por lhe proporcionar “tão agradável 
quanto útil e proveitosa viagem aos Estados Unidos” e manifestou o seu 
empenho em, a partir daquele momento, aproximar culturalmente Brasil 
e Estados Unidos:

Não representa a feitura deste relatório o cumprimento de um dever 
funcional nem a satisfação de um compromisso assumido; atesta 
simplesmente o desejo de demostrar aos que o lerem – principalmente 
às altas entidades a quem foi dirigido, meu empenho constante e 
precípuo em cooperar honesta e patrioticamente na grande obra de 
aproximação cultural entre o Brasil e os Estados Unidos.324

Em março de 1946, Fróes foi nomeado diretor do DNS, participando 
ativamente das articulações para a implantação de uma campanha para 
a erradicação de Aedes aegypti das Américas. Em 27 de maio de 1947, ele 
escreveu uma carta para Soper, na qual manifestou o seu interesse na 
questão da febre amarela e a sua concordância com a ideia de que a 
doença deveria ser considerada um problema continental. Na carta, Fróes 
informava a Soper que havia tido uma longa conversa sobre uma possível 
campanha continental contra o mosquito com o diretor do SNFA Waldemar 
Sá Antunes e que este havia, inclusive, elaborado um relatório sobre a 
questão. O documento tinha sido discutido com o ministro da Educação e 
Saúde, Clemente Mariani (1946-1950), que concordou com a posição de 
ambos sobre a necessidade da campanha. O diretor do DNS mostrava-se 
entusiasmado com o sucesso das articulações:
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Como você pode entender do documento do dr. Antunes, nós podemos 
assumir a responsabilidade de uma campanha continental, sob os 
auspícios e orientação da Organização Sanitária Pan-Americana, e os 
nossos técnicos estão aptos a estender esta colaboração para outros 
países das Américas, como temos feito, até o presente, desde que nós 
estendamos a nossa ajuda e cooperação (não oficialmente, mas de 
forma eficiente) para alguns vizinhos da América do Sul. Eu estou 
certo de que seremos capazes de iniciar, em um futuro próximo, a 
campanha continental de erradicação do Aedes aegypti, como a iniciativa 
número um da Organização Sanitária Pan-Americana nesta nova fase, 
sob sua direção (...).325

Fróes termina a sua carta propondo que, por ocasião da visita de 
Soper ao Brasil, antes da I Reunião do Conselho Diretor da OSP, que se 
realizaria em Buenos Aires, em setembro de 1947, ambos discutissem o 
assunto oficialmente com Mariani e também com Raul Fernandes (1946-
1951), ministro das Relações Exteriores.326

O relatório elaborado por Waldemar Sá Antunes, de fato, não 
deixava margem para dúvidas. Nele, o diretor do Serviço Nacional de 
Febre Amarela afirmava que o órgão reunia todas as condições para 
assumir a responsabilidade técnica por uma campanha para a erradicação 
de Aedes aegypti das Américas e também para, no caso de a campanha ser 
implementada, disponibilizar a cooperação de seus técnicos e especialistas. 
Na sua opinião, o trabalho desenvolvido pelo SNFA no Brasil vinha 
demonstrando que o controle da febre amarela transmitida por Aedes 
aegypti era possível, técnica e economicamente, desde que a campanha 
fosse baseada em um programa permanente de erradicação da espécie. 
Essa orientação já era seguida no Brasil há pelo menos uma década e o 
resultado era a ausência do mosquito em oito estados e três territórios. 
Ele afirma, contudo, que a completa eliminação do vetor do Brasil não 
poderia ser alcançada enquanto os demais países do continente também 
não organizassem programas de erradicação, sobretudo ao longo das 
fronteiras, que se constituíam em uma constante fonte de reinfestação de 
inúmeras localidades do território brasileiro. Nesse sentido, o SNFA já vinha 
cooperando com alguns países da região para a consecução desse objetivo, 
treinando médicos estrangeiros nas modernas técnicas de profilaxia da 
febre amarela, disponibilizando a assistência técnica de médicos brasileiros, 
fornecendo material e equipamentos necessários à campanha nesses países 
e analisando amostras enviadas por eles no Laboratório de Febre Amarela 
do Rio de Janeiro.327
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Entretanto, Antunes salienta que, embora a cooperação entre os países 
da América do Sul já existisse, ela não tinha, até aquele momento, um caráter 
oficial, sendo fruto das aproximações entre as autoridades sanitárias de cada 
um deles. Desse modo, prossegue o diretor do SNFA, a organização de uma 
campanha continental para a erradicação do Aedes aegypti – tal como planejada 
pelo DNS – traria benefícios para o Brasil e o continente, na medida em que 
impediria a eclosão de epidemias de febre amarela transmitida por Aedes 
aegypti. Na sua opinião, uma campanha nesses moldes era “inteiramente 
viável”, pois a possibilidade de erradicação de vetores de doenças havia 
sido demostrada na bem-sucedida campanha contra o Anopheles gambiae no 
Nordeste do Brasil, conduzida por especialistas da Fundação Rockefeller e 
do SNFA no fim da década de 1930. Assim, Antunes afirmava que o órgão 
que dirigia estava apto para assumir a responsabilidade pela campanha e 
que os seus especialistas estavam dispostos a enfrentar todos os desafios 
“quando o DNS julgar oportuno, conveniente e necessário”.328

Como podemos ver, às vésperas da I Reunião do Conselho Diretor da 
OSP, que se realizaria em setembro de 1947, em Buenos Aires, as articulações 
entre as autoridades sanitárias brasileiras e Soper, agora dirigente máximo 
da OSP, estavam bem encaminhadas. O cenário havia-se alterado bastante 
desde 1942 quando, durante a XI Conferência Sanitária Pan-Americana, 
foi aprovada uma resolução recomendando a erradicação de Aedes aegypti em 
escala continental. Naquela altura, os países do continente se mostraram 
incapazes de implementar um empreendimento de tal magnitude, em grande 
parte em razão das dificuldades de coordenação entre eles e da recusa da 
Fundação Rockefeller em assumir tal papel, dado o seu crescente desinteresse 
na questão da febre amarela. Ao contrário daquela época, as repúblicas 
americanas dispunham agora da OSP que, sob a direção de Soper, estava 
disposta a assumir a responsabilidade pela coordenação e implementação de 
uma campanha continental contra o vetor da febre amarela. O cenário era 
favorável. A cartada decisiva seria dada em Buenos Aires. 

A I Reunião do Conselho Diretor da OSP e 
o Lançamento da Campanha Continental 
para a Erradicação do Aedes aegypti

A XII Conferência Sanitária Pan-Americana, realizada em Caracas, 
em janeiro de 1947, havia decidido reorganizar e dinamizar a Organização 
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Sanitária Pan-Americana, de modo a ampliar as suas funções em um cenário 
marcado por avanços no campo da saúde pública e da medicina e por uma 
maior demanda dos países-membros por cooperação sanitária. A decisão 
implicava o fortalecimento econômico da OSP, que deveria dedicar-se a 
“lutar contra as enfermidades, prolongar a vida e promover o bem-estar 
físico e mental do homem americano mediante os esforços coordenados 
de todos os países desse continente”. Para tanto, deveria ser adotado um 
novo programa, com maior amplitude, que abarcasse “os aspectos médico-
sanitários da prevenção, assistência e previdência social”. Para implementar 
essa agenda, a Conferência de Caracas aprovou a criação do Conselho 
Diretor da OSP, que deveria ser constituído por delegados de todos os 
países do continente, e marcou a realização de sua primeira reunião para 
Buenos Aires, entre 24 de setembro e 2 de outubro de 1947, apenas alguns 
meses após a eleição de Soper para a direção da organização (OSP, 1947).329

A I Reunião do Conselho Diretor da OSP foi inaugurada em 24 de 
setembro de 1947, na capital da Argentina, com uma cerimônia de abertura 
na sede da Confederação Nacional de Beneficência, presidida por Ramón 
Carrillo, secretário de Saúde Pública do país, e que contou também com 
a participação do ministro das Relações Exteriores Juan Atillo Bramuglia. 
Dentre os presentes, destacavam-se Fred Soper, diretor da OSP, Thomas 
Parran, cirurgião-geral do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, 
James A. Doull, chefe de Relações Exteriores do Serviço de Saúde Pública 
dos Estados Unidos, Lewis W. Hackett, diretor do Escritório Regional da 
Fundação Rockefeller para o Rio da Prata e Região Andina, Brock Chisholm, 
secretário executivo da Comissão Interina da Organização Mundial da 
Saúde, além de ministros e diretores de serviços de saúde de todas as 
21 repúblicas americanas. Heitor Praguer Fróes representou o Brasil na 
Reunião, ao lado de Waldemar Sá Antunes, diretor SNFA.330

A agenda da Reunião era extensa e previa a discussão de temas 
como um plano de reorganização da OSP; a elevação da cota por mil 
habitantes que os países do continente pagavam ao organismo sanitário 
interamericano e o aporte de contribuições voluntárias suplementares; a 
aprovação da constituição da organização, bem como de seu regulamento 
e estatuto; alterações no Código Sanitário Pan-Americano; cooperação da 
organização com outros organismos interamericanos com atividades afins; 
relações da OSP com a OMS; política a ser adotada em relação aos vários 
comitês pan-americanos; e a eleição dos dois países-membros que deveriam 
suceder a Argentina e o Chile no Comitê Executivo.331
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Os trabalhos da Reunião foram organizados em três comissões: 
Finanças e Reorganização, composta de delegados da Argentina, Paraguai, 
El Salvador, Peru, Guatemala, República Dominicana e Panamá; Comissão 
de Constituição, formada por Bolívia, Estados Unidos, Colômbia, Haiti, 
Costa Rica, Uruguai e Chile; e Comissão de Relações com a OMS e outras 
organizações, composta por Brasil, México, Cuba, Venezuela e Honduras. 
Também foi formado um Comitê de Redação, do qual participavam o 
presidente do Conselho Diretor Alberto Zwanck, o vice-presidente Heitor 
Praguer Fróes, e os delegados da Costa Rica e do Panamá.332

No discurso de abertura da Conferência, o secretário de Saúde 
Pública da Argentina Ramón Carrillo destacou que o presidente Juan 
Domingo Perón (1946-1955) havia enviado uma mensagem ao parlamento 
do país solicitando 1,5 milhão de pesos argentinos anuais para reforçar o 
orçamento da OSP, “porque sabe que sua ação sanitária não pode limitar-se 
às fronteiras do país”, na medida em que “os limites dos Estados são limites 
histórico-políticos, mas não limites sanitários”. Ele afirmou ainda que as 
Américas estavam unidas para a sua segurança contra toda agressão armada 
externa e que havia chegado o momento de tal união se traduzir também em 
um “plano orgânico” e em uma “ação concertada” visando a defesa sanitária 
do continente. Para tanto, as repúblicas americanas deviam, antes de tudo, 
fortalecer o organismo pan-americano de saúde de que dispunham, “sem se 
preocupar com sacrifícios pecuniários e sem economizar esforços”. Segundo 
Carrillo, a unidade sanitária do hemisfério não podia mais continuar sendo 
um sonho e um tema de discursos em congressos médicos no continente. 
Era preciso que ela se realizasse.333

Presente à Reunião de Buenos Aires, Thomas Parran, cirurgião-geral 
do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, falou sobre a importância 
da cooperação internacional. Na sua opinião, o campo da saúde era o 
mais fértil para tal cooperação, na medida em que padrões mais elevados 
de saúde incrementam o comércio, aumentam o poder aquisitivo e a 
produtividade das nações, além de não suscitar “o tipo de rivalidade que 
pode levar a tensões nas relações internacionais”. Como evidência disso, ele 
salientou que o Código Sanitário Pan-Americano era o mais antigo tratado 
interamericano em vigor e também o primeiro a ter sido ratificado por todos 
os países do continente.334 No cargo de cirurgião-geral desde 1936, Parran 
havia participado das discussões que levaram a um maior envolvimento do 
governo norte-americano nas questões sanitárias do continente. Ele estava 
atento às possibilidades que o campo da saúde pública oferecia para uma 
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maior aproximação dos Estados Unidos com os países latino-americanos, 
em um contexto marcado pela política da boa vizinhança, pelas demandas da 
região por desenvolvimento e pelas tensões iniciais da Guerra Fria.

No dia 25 de setembro de 1947, o presidente da Argentina Juan 
Domingo Perón recebeu em audiência especial na Casa Rosada os delegados 
presentes à Reunião do Conselho Diretor da OSP. Depois de ter sido 
apresentado aos integrantes das delegações por seu secretário de Saúde 
Pública Ramón Carrillo, Perón proferiu um discurso no qual procurou 
relacionar desenvolvimento econômico com melhorias nas condições 
sanitárias da população. Ele destacou as medidas que o seu governo vinha 
adotando para “elevar o nível sanitário da Nação”, sintetizadas na criação 
da Secretaria de Saúde Pública. O novo órgão, no entanto, teria uma 
importância reduzida se não estivesse conjugado a outros fatores que, 
no entendimento do presidente, contribuíam para “a solução natural dos 
problemas de saúde pública”. Na concepção de Perón, existia uma escala 
para “a defesa do potencial material e humano da Nação” que referenciava 
as atividades do seu governo. Segundo essa escala era preciso lidar primeiro 
com as exigências econômicas para, em seguida, abordar as sociais, que 
possibilitariam o alcance de um melhor grau de “saúde física e moral”, ou 
seja, a defesa integral da saúde da população. Seguindo esse raciocínio, 
Perón destacou que havia adotado medidas destinadas a promover melhorias 
nas condições econômicas da população, de modo a elevar o seu nível de 
vida, e que, com isso, “a saúde tem melhorado extraordinariamente”. Em 
sintonia com a ideia do “ciclo vicioso de pobreza e doença”, defendida pelo 
economista Charles E. A. Wislow, Perón destacou que “só o feito da elevação 
do nível de vida da população tem permitido já uma melhora natural no 
estado de saúde da mesma”.335

O discurso de Perón evidenciava a crença disseminada na época 
segundo a qual o desenvolvimento econômico era a “solução natural” para as 
péssimas condições de saúde em que vivia grande parte da população latino-
americana. Os países da região buscavam, então, consolidar a cooperação 
interamericana nas áreas econômica, política, cultural e sanitária, iniciada 
nas décadas anteriores, de modo a resolver os principais problemas do 
continente de forma conjunta.

Foi nesse cenário que Heitor Praguer Fróes, diretor do Departamento 
Nacional de Saúde e representante do Brasil na I Reunião do Conselho 
Diretor da OSP, propôs que a campanha mundial contra a febre amarela, 
lançada em 1918 pela então designada Junta de Saúde Internacional 
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(JSI) da Fundação Rockefeller, sob a liderança de Wycliffe Rose, fosse 
retomada, no pós-Segunda Guerra Mundial, sob a direção da Organização 
Sanitária Pan-Americana e com o novo nome de Campanha Continental 
para a Erradicação do Aedes aegypti (Fróes, 1947). Em sua defesa para que 
a organização interamericana adotasse uma resolução sobre o tema, Fróes 
argumentou que as populações do interior eram mais vulneráveis à febre 
amarela do que aquelas localizadas no litoral e, de um modo geral, nos 
centros urbanos. Em relação à febre amarela silvestre, ele destacou que a 
única medida profilática de que se dispunha era a vacinação específica, ao 
passo que, nos centros urbanos, a doença só podia ser evitada mediante a 
erradicação de Aedes aegypti. Os argumentos utilizados por Fróes em defesa 
de sua proposição também evidenciavam que a proposta de uma cooperação 
continental em torno da questão da febre amarela refletia as preocupações 
do governo brasileiro com uma possível reinfestação das maiores cidades 
do país por Aedes aegypti a partir das fronteiras com os países vizinhos. 
De acordo com ele, a Campanha Continental era uma das quatro medidas 
que deveriam ser adotadas urgentemente para solucionar o problema da 
febre amarela no Brasil:

(a) erradicação do Aedes aegypti em todo o território nacional, o que 
evitará a ocorrência de surtos urbanos e rurais da epidemia; (b) 
vacinação de todos os habitantes de regiões endêmicas e de sua 
vizinhança, bem como de todos que por elas passem; (c) controle 
sanitário dos veículos aéreos, terrestres, marítimos e fluviais que 
possam transportar mosquitos e, portanto, dar origem a novos focos, 
reinfestando o país; (d) acordos com os países ou regiões limítrofes para que 
tomem precauções idênticas, pois assim deixariam de representar possíveis fontes de 
reinfestação, suscetíveis de anular os trabalhos de erradicação do Aedes aegypti 
realizados por seus vizinhos. Isto se aplicaria, de um modo geral, aos demais países 
e regiões das Américas, que têm motivos para estar diretamente interessados neste 
problema, o qual necessita de uma solução continental, e não somente de soluções 
nacionais, necessariamente parciais e incompletas. (Fróes, 1947: 842-843, 
destaques meus)

Como podemos perceber, o projeto de uma Campanha Continental 
para a Erradicação do Aedes aegypti, apresentado por Fróes, foi idealizado com 
a preocupação principal de evitar que o território brasileiro fosse reinfestado 
pelo mosquito, o que ficou ainda mais patente no balanço que o diretor do 
DNS fez do combate à doença em cada um dos países da América do Sul e 
dos seus impactos sobre diferentes regiões do Brasil. Ao se referir à Guiana 
Holandesa, por exemplo, ele afirmou tratar-se “de uma fonte habitual de 
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infestação do território brasileiro, pois não se tem podido tomar, todavia, as 
medidas necessárias para a erradicação de Aedes aegypti; por isso, continuam 
chegando a Belém embarcações infestadas” (Fróes, 1947: 843).

Para apreciar a proposta de Fróes, em 27 de setembro foi realizada 
uma sessão plenária, de caráter privado. Nessa ocasião, o diretor do DNS 
explicou por que os focos de febre amarela em sua forma silvestre, ainda 
existentes em diversas partes do continente, representam uma ameaça 
e salientou a importância de uma atuação conjunta dos países da região 
para a erradicação do vetor da enfermidade. Em seguida, praticamente 
todos os delegados presentes à reunião fizeram uso da palavra para apoiar 
a proposta do médico brasileiro. Cada um deles expôs os dados existentes 
sobre a febre amarela em seus respectivos países, que eram cuidadosamente 
anotados por Soper e pelo próprio Fróes. Ao término das discussões, os 
participantes decidiram designar uma comissão composta por Carlos 
M. Ramirez Boettner, diretor do Hospital de Enfermidades Infecciosas 
e Tropicais do Paraguai; Arturo Pinto Escalier, enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário da Bolívia no Uruguai; Waldemar de Sá Antunes, 
diretor do SNFA; e Carlos Alberto Alvarado, diretor de Paludismo e Doenças 
Tropicais da Secretaria de Saúde Pública da Argentina, para que opinassem 
sobre o projeto e propusessem a resolução final. Ao término da sessão 
plenária, o delegado do Chile propôs que se fizesse uma homenagem aos 
precursores da luta contra a febre amarela no continente, ao que todos 
se postaram de pé em memória de Carlos Finlay, William Gorgas, Walter 
Reed, Aristides Agramonte e Oswaldo Cruz.336

Na manhã do dia 2 de outubro foi realizada a última sessão da I 
Reunião do Conselho Diretor da OSP, na qual a sua ata final foi aprovada 
por todos os delegados presentes. Sobre as relações entre a OSP e a OMS, 
ficou estabelecido que o organismo sanitário interamericano cooperaria com 
a entidade mundial sem, no entanto, perder a sua autonomia decisória e de 
ação no enfrentamento dos principais problemas sanitários do continente. 
Quanto à organização interna da OSP, o Uruguai e a Venezuela foram os países 
escolhidos para substituir a Argentina e o Chile no comitê de sete membros 
que integrava o Conselho Diretor. Também foram aprovados o Estatuto e a 
Constituição da OSP, bem como a proposta orçamentária feita pela Comissão 
de Finanças. Por fim, decidiu-se que a próxima Reunião do Conselho Diretor 
deveria ocorrer em setembro de 1948, na Cidade do México.337

Ao término da sessão final, Fróes e Soper conversaram com os 
jornalistas presentes acerca das principais deliberações do Conselho Diretor 
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da OSP. Fróes falou sobre os conhecimentos atuais relativos à febre amarela, 
tecendo considerações sobre o tipo de ação a ser desenvolvida para erradicar 
o vetor da doença das Américas. Soper, por sua vez, fez um histórico da 
OSP, destacando a importância da organização como coordenadora na troca 
de informações entre os países da região sobre a existência de doenças 
como a febre amarela e a peste bubônica, especialmente nos portos, que 
constituíam a via de propagação mais perigosa. Na sua opinião, as decisões 
do Conselho Diretor equivaliam às de uma Convenção Pan-Americana e 
fortaleceram a decisão da Conferência de Caracas de ampliar o programa 
da OSP, de modo a incluir entre as suas finalidades tudo o que concerne à 
saúde, assistência médica e problemas médico-sociais das populações do 
continente. Soper afirmou que a OSP atuava, desde a sua criação em 1902, 
com limitados recursos, mas que, naquela altura, os planos da organização 
podiam ser ampliados consideravelmente graças ao apoio dos países-
membros. Especificamente, ele destacou o notável aumento do aporte 
argentino para o organismo interamericano de saúde e salientou que o 
Brasil estava discutindo a adoção de uma medida análoga, que ele esperava 
que fosse imitada pelos demais países. Com relação à febre amarela, Soper 
considerou o tema um dos mais importantes entre aqueles discutidos na 
Reunião e assinalou que o Brasil e a Bolívia eram os países que mais tinham 
envidado esforços para erradicar o mosquito transmissor da enfermidade no 
seu aspecto urbano. Por fim, o diretor da OSP manifestou a sua confiança 
na organização de campanhas para erradicar o vetor da doença da zona 
do rio da Prata.338

No que concerne à proposição de Fróes sobre o lançamento de uma 
Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, os delegados 
presentes à I Reunião do Conselho Diretor da OSP aprovaram o parecer 
favorável da comissão que havia sido constituída para analisar o tema, 
concordando em: 

1 – Encomendar à Oficina Sanitária Pan-Americana a solução 
do problema continental da febre amarela urbana, baseada 
fundamentalmente na erradicação do Aedes aegypti, sem prejuízo de 
outras medidas que as circunstâncias regionais indicarem, e;

2 – Desenvolver o programa sob os auspícios da Organização Sanitária 
Pan-Americana que, em concordância com os países interessados, 
tomará as medidas necessárias para resolver os problemas que possam 
surgir na campanha contra a febre amarela, sejam eles sanitários, 
econômicos ou legais.339
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A decisão das repúblicas americanas de implementar uma Campanha 
Continental para a Erradicação do Aedes aegypti constituiu-se em um divisor 
de águas no campo da saúde internacional. Pela primeira vez, no pós-Segunda 
Guerra Mundial, um organismo sanitário assumia a responsabilidade de 
solucionar um problema de saúde que afetava um continente inteiro. Logo 
após a aprovação da Campanha pelo Conselho Diretor, Soper publicou um 
artigo no Boletim da Oficina Sanitária Pan-Americana, no qual ressaltava que, se 
o mosquito Aedes aegypti fosse erradicado das Américas, ele não reapareceria, 
mesmo quando medidas de controle deixassem de ser implementadas 
(Soper, 1947).

Alguns meses depois, na Assembleia Mundial da Saúde, realizada em 
maio de 1948, em Washington D.C., Soper voltou a defender a erradicação da 
espécie. Na ocasião, ele salientou que, embora no fim dos anos 1940 algumas 
nações da região estivessem próximas de erradicar o mosquito de seus 
respectivos territórios, o risco de uma reinfestação continuaria existindo se 
algum dos países com os quais fizesse fronteira também não eliminasse o vetor 
da febre amarela. Para ilustrar o seu ponto de vista, Soper citou o exemplo 
do Brasil, que faz fronteira com dez países na América do Sul, argumentando 
que, apenas se os seus vizinhos também erradicassem Aedes aegypti ao mesmo 
tempo, o país poderia ser poupado do enorme custo de manter serviços de 
controle por tempo indeterminado. Soper defendia que, uma vez livre do 
mosquito vetor, um país tinha o “direito moral” de insistir na proteção contra 
a reinfestação e os seus vizinhos o “dever moral” de respeitar isso. Tanto esse 
argumento de natureza “moral” quanto o financeiro eram frequentemente 
utilizados por ele para justificar a erradicação.340

A supostamente inexorável ampliação dos esforços de erradicação de 
um único local para uma região e daí para um país inteiro e, então, para 
todo um continente, ficaria conhecida como Lei de Soper (Stepan, 2011). 
Obviamente, como ele iria descobrir, não havia nada de inexorável, muito 
menos uma lei sobre isso. Ao contrário, conseguir com que todos os países 
firmassem um pacto para eliminar o mosquito de seus respectivos territórios 
exigia uma exortação quase super-humana de sua parte. Ainda mais porque 
a febre amarela não era uma ameaça ativa nas Américas naquela época.  
O envolvimento da OSP no combate à doença tinha início quase 15 anos 
após a eliminação da febre amarela endêmica transmitida por Aedes aegypti. 
Na última década e meia, apenas um pequeno surto da enfermidade tinha 
sido registrado no continente e muitos países não reportavam um único 
caso da doença havia décadas. Desse modo, como observou Soper:
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A proposta e sua aceitação pelas nações americanas não se baseou 
em uma situação de emergência, nem em nenhuma ameaça imediata 
da febre amarela em qualquer lugar do Hemisfério. Foi um esforço 
deliberado para consolidar de maneira permanente os progressos 
realizados nos decênios anteriores e para garantir no futuro a ausência 
de febre amarela nas cidades e povoados das Américas. (Soper & 
Duffy, 1979: 362)

Com a aprovação da Campanha Continental para a Erradicação do 
Aedes aegypti retomava-se, no pós-Segunda Guerra Mundial, o esforço para 
a eliminação da febre amarela das Américas, iniciado cerca de trinta anos 
antes pela DSI da Fundação Rockefeller. O lançamento da campanha, em 
1947, coroava os esforços de Soper em prol de um programa coordenado 
para a erradicação do mosquito Aedes aegypti de todo o continente americano. 
Tal ideia, como vimos, começou a ser gestada nos anos 1930, quando o vetor 
da febre amarela foi erradicado de algumas cidades brasileiras, e passou a 
ser defendida por Soper desde então.

Tendo encontrado o que pensou ser o segredo para o extermínio dos 
insetos, Soper voltou as suas atenções para o que considerava o seu maior 
objetivo. Em um cenário no qual as repúblicas americanas se ressentiam 
da ausência de um organismo capaz de coordenar a luta contra a febre 
amarela no continente – papel que havia sido desempenhado por décadas 
pela Fundação Rockefeller –, ele rapidamente conseguiu fazer com que 
um país após o outro aderisse à Campanha Continental enviando, em 
seguida, assessoria técnica na organização dos serviços antimosquito. Como 
veremos no próximo capítulo, tratava-se de um trabalho gigantesco, dado o 
conhecimento existente na época sobre a doença e as enormes dificuldades 
inerentes à tarefa de deliberadamente eliminar cada exemplar de uma 
determinada espécie de inseto.




