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Fundação Rockefeller foi criada em maio de 1913, em Nova York, por um poderoso grupo econômico
doença foi escolhida por uma razão econômica — abatia o
dos Estados Unidos, constituído a partir da Standard Oil, em
rendimento da força de trabalho — e também por ser um mal
aliança com a Igreja batista. Começou a desenvolver ações em
cujo agente era visível a olho nu, e passível de ser exterminado
educação e saúde no Sul dos Estados Unidos. Por intermédio
por meios aparentemente seguros. O dr. Victor Heiser, que
da International Health Commission, criada em 1913 também,
ingressou na instituição em 1914, conta que, ao fim de vários
abriu frentes na América Latina, Europa, Ásia e África.1
anos de patrocínio à pesquisa e ao ensino, e desejando ações
Muitos autores vêem esta filantropia multinacional como
menos teóricas, o milionário John D. Rockefeller reuniu um
mera fachada a esconder os verdadeiros objetivos da
seleto grupo de médicos e sanitaristas e lhes perguntou:
instituição: trabalhar em proveito dos lucros das empresas
Há alguma doença que ataque grande número de pessoas, e da
extrativas e agro-pecuárias dos Estados Unidos e expandir
qual possam os senhores dizer: “Eu a conheço, e posso curá-la,
sua supremacia política e ideológica no âmbito do imperialismo
não em cinqüenta, nem mesmo em oitenta por cento — mas em
mundial. Estudos históricos mais recentes vêm suplantando
cem por cento dos casos”? Além disso, há de ser uma doença
este molde simplista, que superestimava as motivações
evitável por meio simples. Uma doença cuja causa possa ser vista
econômicas imediatas como chave explicativa das práticas e
— não por meio de indecisas bactérias microscópicas, mas uma
objetivos da Rockefeller. Deixam assim de tratar as relações
coisa visível a olho nu. Se podem me indicar uma doença assim,
entre ela e as instituições brasileiras, e entre os especialistas
não precisarão fazer discursos, declamando vagas generalidades
norte-americanos e os ‘nativos’ como relação de mão única. A
sobre a saúde pública, mas terão alguma coisa concreta, que as
matriz economicista tinha como corolário a suposição de que
massas possam compreender, e a respeito da qual seja possível
os primeiros eram o pólo ativo da dominação e detinham total
convencê-las por demonstrações em larga escala (Hesier, pp. 248-9).
supremacia técnica, científica e organizacional; ao passo que
A resposta teria sido dada por Charles W. Stiles e Bailey
os últimos não passavam de objeto passivo das maquiavélicas
K. Ashford, que desenvolviam um programa de estudo e
ações do imperialismo ianque e das iluminadas realizações de
profilaxia da ancilostomose em Porto Rico. Em dezembro de
seus epidemiologistas e cientistas.
1898, oito meses após a declaração de guerra contra a Espanha,
As primeiras ações sanitárias da Rockefeller visaram à
os Estados Unidos tomaram posse daquela colônia espanhola
erradicação da ancilostomose no Sul dos Estados Unidos. A
e a incorporaram a seu território em março de 1917. Estudando
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os motivos que tornavam anêmicos os habitantes de um distrito
da ilha, o dr. Ashford, do Serviço Médico Naval, encontrou os
ovos e depois os vermes do ancilóstomo. Levou espécimes
para serem examinados pelo dr. Charles W. Stiles, que se
dedicava, também, ao estudo desta doença amplamente
disseminada entre os trabalhadores das plantações e fábricas
de fiação de algodão no Sul dos Estados Unidos. Stiles
identificou o verme como uma nova variedade de ancilóstomo,
a que deu o nome de Necator americanus. Mais tarde,
descobriu-se que esta variedade fora trazida da África com o
tráfico de escravos. O estudo do verme passou, inclusive, a
auxiliar o estudo das migrações humanas. Como Pata Choca,
personagem do romance Cazuza, de Viriato Correia (1938),
suas vítimas têm a estranha compulsão de comer terra, o que se
atribui à busca instintiva do ferro, um dos remédios da anemia.
Rockefeller investiu um milhão de dólares no controle da
doença no Sul dos Estados Unidos, delegando o empreendimento a uma comissão chefiada por Wickliffe Rose, professor
de filosofia na Universidade de Tennessee. John H. Ferrel
coordenou a campanha educativa na Carolina do Norte, visando
a incentivar a construção de latrinas e o uso de calçados,
paralelamente à disseminação de postos onde se faziam
exames e se distribuía o vermífugo timol, gratuitamente. O
programa teve tanto sucesso que aquela comissão se
transformou na Comissão Sanitária Internacional.
Em fevereiro de 1916, Ashford, Ferrell e Richard M. Pearce,
professor e pesquisador da Universidade da Pennsylvania,
viajaram ao Brasil com o objetivo de estudar suas endemias,
suas instituições científicas e médico-hospitalares e, principalmente, convencer o governo a executar a profilaxia da
ancilostomíase com o auxílio da instituição norte-americana,
que já desenvolvia esse programa nas Antilhas e Filipinas.
Segundo Lowy (1998-9, p. 649) os especialistas da
Rockefeller logo perceberam que a eliminação do ancilóstomo
era uma meta ilusória no Brasil, pois não seria possível aplicar
em regiões subdesenvolvidas métodos que funcionavam nos
Estados Unidos. Outros estudos mostram que a realidade
econômica e social do Sul dos Estados Unidos não era muito

diferente daquela vigente nas regiões que Lowy qualifica de
subdesenvolvidas. É provável que a retirada dessa frente tenha
a ver, em certa medida, com a densidade do campo médico
brasileiro e a resistência dos sanitaristas ‘nativos’ que, por
uma dinâmica própria, já estavam voltados para o combate a
esta e outras endemias rurais.
O alvo prioritário da Fundação Rockfeller no Brasil
passou, então, a ser a febre amarela. O programa de combate
a essa doença começou a ser delineado em 14 de julho de
1914, num encontro do diretor geral da fundação, Wickliffe
Rose, com o general William C. Gorgas, surgeon general do
Exército norte-americano, já consagrado como o “conquistador
da febre amarela em Havana e no Panamá”. Rose fizera uma
viagem ao Oriente para colher dados que fundamentassem o
programa de ação da International Health Commission.
Percebera que as autoridades médicas britânicas e asiáticas
estavam muito preocupadas com a possibilidade de que a
febre amarela invadisse o Extremo Oriente após a abertura do
canal do Panamá, que seria inaugurado somente em 15 de
agosto de 1914 (Manson, 1903, pp. 60-100). A Ásia tropical se
mantivera livre da doença, mas reunia todas as condições para
uma epidemia se fosse conectada às regiões infectadas do
Caribe (Cueto, 1991, p. 2).
Na mencionada reunião, Gorgas convenceu Rose de que
a erradicação da febre amarela poderia ser o primeiro
empreendimento mundial bem-sucedido da Fundação
Rockefeller. A doença poderia ser eliminada da face da Terra
em pouco tempo e a um custo razoável. Rose consultou
também Henry R. Carter e Joseph H. White, médicos do Serviço
de Saúde Pública dos Estados Unidos, antes de apresentar, em
agosto de 1914, o plano intitulado “Yellow Fever: Feasibility of
its Eradication”. A teoria dos centros ou focos-chave, que era
a base desse plano, iria nortear os trabalhos da Rockefeller
contra a febre amarela, no Brasil e em outros países, até 1932,
quando este paradigma, já em crise, entrou definitivamente
em colapso, por razões que discutiremos adiante.
Segundo os defensores daquela teoria, era viável erradicar
a doença, eliminando-se os locais onde procriava o Aedes
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aegypti, considerado o único vetor da febre amarela. O trabalho
precisava ser feito apenas em alguns centros endêmicos, que
constituíam
as sementeiras sem as quais não pode haver epidemias. Se elas
forem destruídas, a doença desaparecerá de todos os outros
lugares. Felizmente, essas sementeiras são em pequeno número.
Uma aglomeração humana só oferece condições endêmicas se
possuir quantidade anormalmente elevada de negociantes ou
turistas não imunes. Isso porque é necessário um suprimento
constante de material não imune para manter a infecção do
mosquito. O mosquito adquire a infecção unicamente de pessoas
infectadas, e vive o suficiente para transportar tal infecção por
apenas trinta a 180 dias. Em grandes cidades, o suprimento
necessário de materiais não imunes mantém-se elevado pelo
nascimento de grande número de crianças e pela chegada de
visitantes. Existem atualmente apenas cinco ou seis focos
endêmicos, e estes são os únicos que necessitam de atenção.2

Nesses focos, a campanha visaria apenas às larvas dos
Aedes aegypti, que só se reproduziam nas proximidades das
habitações humanas. Os estrategistas da campanha julgavam
ainda que não era necessário eliminar completamente o
mosquito. Bastaria reduzir o índice de infestação a um patamar
igual ou inferior a cinco — isto é, as larvas do Aedes aegypti
seriam encontrados em, no máximo, 5% das casas visitadas. A
febre amarela se extinguiria, então, espontaneamente, tanto
na aglomeração urbana expurgada como nas áreas menos
povoadas do interior. “Este último ponto era importante,
porque os especialistas da Rockefeller acreditavam que não
era possível realizar trabalhos sanitários no interior devido à
pobreza, à ignorância e ao estado lastimoso de seus habitantes”
(Lowy, 1998-9, p. 653).
A eclosão da Primeira Guerra Mundial obrigou Rockefeller
a adiar a execução do plano proposto por Rose. Decorreram
dois anos até que uma comissão chefiada por William Gorgas
iniciasse a identificação mais precisa dos focos-chave no
continente. Em 14 de junho de 1916, Gorgas, Henry R. Carter,
Juan Guiteras, W. D. Wrightson e os majores T. C. Lyster e E.
R. Whitmore embarcaram em Nova York rumo ao Equador,
visitando, em seguida, o Peru, a Colômbia e a Venezuela. Em

outubro, a comissão fez outra viagem para estudar a situação
das Antilhas, da costa oriental do Brasil e da costa ocidental
da África. Gorgas e sua equipe refizeram, então, a viagem
realizada uma década antes por Oswaldo Cruz, visitando os
principais portos situados entre o Rio de Janeiro e o Pará.3
Lembramos que, em fevereiro de 1916, já havia estado no
Brasil aquela outra comissão integrada por Pearce, Ashford e
Ferrell, para convencer o governo brasileiro a combater a
ancilostomíase.
O plano elaborado pela comissão de Gorgas abrangia
quatro pontos: eliminar a febre amarela em Guayaquil, capital
do Equador, considerada a principal sementeira da infecção
na América do Sul, e um de seus mais antigos redutos; manter
sob observação a costa oriental do Brasil e o litoral sul do mar
do Caribe; estender a investigação ao México e à África
ocidental, regiões consideradas suspeitas e, por último,
desenvolver intensos trabalhos de controle em qualquer centro
chave que viesse a ser identificado.4
Em 23 de janeiro de 1917, o International Health Board
da Fundação Rockefeller nomeou Gorgas diretor da campanha
de erradicação da febre amarela, externando, na ocasião, a
esperança de que coubesse a ele a glória de escrever o último
capítulo na história daquela doença. A campanha teria
começado imediatamente, se o ingresso dos Estados Unidos
na guerra não houvesse obrigado Gorgas a se dedicar às suas
obrigações como surgeon general do Exército, até aposentar-se,
em 1918.
Naquele ano, a Rockefeller enviou a Guayaquil outra
comissão, com a incumbência de investigar aspectos ainda
obscuros da febre amarela, concernentes, sobretudo, à etiologia
e ao diagnóstico.5 Arthur I. Kendall, Mario G. Lebredo, Charles
A. Elliot e Herman E. Redenbaugh permaneceram naquela
cidade de julho a setembro de 1918. O bacteriologista Hideyo
Noguchi ficou até o fim de outubro, anunciando, então, a
possível descoberta do agente etiológico da febre amarela: no
sangue de seis de 27 doentes que examinara, havia identificado
um espiroqueta que produzia em porquinhos-da-índia as lesões
características da doença.6 Noguchi desenvolveu em seguida
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uma vacina e um soro que não chegaram a constituir medidas
profiláticas e curativas prioritárias, mas que foram amplamente
utilizados em diversos países sul-americanos, inclusive no Brasil,
até a derrocada de sua teoria, em 1928, em circunstâncias que
analisaremos adiante.
Quando finalmente começou a campanha em Guayaquil,
em 25 de novembro de 1918, todos os aspectos biomédicos da
febre amarela “pareciam estar cientificamente equacionados”
(Cueto, 1991, pp. 2-3). Sob a direção de M. E. Connor, 125
homens repartidos em 25 esquadrões atacaram os locais de
procriação do Aedes aegypti, impedindo o acesso do mosquito.
Os reservatórios de água eram tampados e neles se
depositavam peixes que se alimentavam de larvas; inspeções
domiciliares rigorosas davam cabo das larvas existentes nas
cisternas e outros recipientes. O resultado foi considerado
“espetacular” (Sawyer, 1937, pp. 40-1). Nos últimos oito anos
tinha havido 259 casos anuais, em média. Em 1918, esse número
ascendera a 460. Em maio de 1919, seis meses após o inicio da
campanha, foi registrado o último caso. Nos 17 anos seguintes,
não seria identificado nenhum outro no Equador.7 Os princípios
estabelecidos pela Yellow Fever Commission pareciam
integralmente confirmados. Eliminando-se as condições para
a procriação do vetor no foco principal, ele se extinguia e a
febre amarela desaparecia espontaneamente das cidades e
povoados circundantes.

O bacteriologista
Hideyo Noguchi,
autor da descoberta,
na década de 1920,
do agente etiológico
da febre amarela,
posteriormente
julgada inexata. Antes
disso, desenvolveu
uma vacina e um
soro, utilizados em
diversos países sulamericanos, inclusive
o Brasil, até 1928.
Coc/Fiocruz

A campanha no Brasil
A presença da Rockefeller no Brasil, durante a Primeira
Guerra Mundial, coincidiu com a estruturação do chamado
“movimento sanitarista”, protagonizado por uma geração de
médicos calejada nas campanhas sanitárias ou expedições
científicas promovidas por Oswaldo Cruz entre 1903 e 1913.
Sob a liderança de Carlos Chagas, seu sucessor na direção do
Instituto de Manguinhos, e de Belisário Pena, incansável
propagandista do saneamento rural, esses médicos mobilizaram-se contra a inconsistente política de saúde das
oligarquias, reivindicando a modernização e centralização dos
serviços sanitários, e uma política voltada não só para as
doenças de base urbana mas também para a prevenção e o
controle das endemias rurais.
Em fins de 1918, a gripe espanhola causou 18.000 mortes
no Rio de Janeiro, e trinta mil em todo o país. A crise
desencadeada por essa pandemia pôs a nu a indigência dos
serviços sanitários do governo e catalisou a arregimentação
da corporação médica e da opinião pública contra o descaso
das oligarquias com a saúde da população.
A sucessão presidencial, em fins daquele ano, polarizou-se
em torno das candidaturas de Rui Barbosa e Epitácio Pessoa.
Venceu o último, com uma plataforma de governo que
contemplava a reforma sanitária e o combate às endemias
rurais. Em julho de 1919, Epitácio Pessoa entregou a direção
dos serviços de saúde a Carlos Chagas e, em seguida, enviou
ao Congresso mensagem tratando das principais reivindicações
do movimento sanitarista. Em janeiro de 1920, foi criado o
Departamento Nacional de Saúde Pública, que sofreu sucessivas
alterações até ganhar sua forma definitiva, já no governo de
Artur Bernardes.8
À frente do DNSP, até 1926, Carlos Chagas estabeleceu
diversos acordos de cooperação com a Fundação Rockefeller,
envolvendo não apenas a febre amarela mas também a
ancilostomíase, a malária e o ensino da medicina e enfermagem.
Como mostrou Nara Britto 1995, a figura já mítica de Oswaldo
Cruz, falecido em 11 de fevereiro de 1917, foi uma força muito
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Resumo das atividades da Comissão de Febre Amarela,
indicando localidades do estado da Bahia onde a comissão atuou.
Década de 1920.
Coc/Fiocruz

importante para a coesão dos médicos engajados no movimento
sanitarista e para a arregimentação dos aliados que viabilizaram
o salto de qualidade na instituição da saúde pública brasileira.
E o pedestal que sustentava o Oswaldo Cruz mítico era a luta
vitoriosa contra a febre amarela no Rio de Janeiro, em 190307. Houve, assim, fortes reações nacionalistas à intenção da
Rockefeller de assenhorear-se de um campo em que os
sanitaristas brasileiros julgavam possuir comprovada
expertise. Já em fins de 1916, quando Gorgas visitou o Brasil,
Plácido Barbosa, um dos principais auxiliares de Oswaldo
Cruz na saúde pública, advertiu que o ingresso da fundação
norte-americana constituía a guarda avançada de outras
formas de dominação imperialista.9
O conflito cristalizou-se numa divergência fundamental,
a propósito da forma de ataque ao vetor da febre amarela. Os
“mata-mosquitos” de Oswaldo Cruz haviam levado a bom termo
o combate à febre amarela no Rio de Janeiro e em Belém
(1909), privilegiando as fumigações nos prédios com o objetivo
de eliminar os mosquitos adultos. Os médicos da Rockefeller
consideravam esse método caro e ineficiente. Julgavam que
era mais eficaz e barato atacar o mosquito no início de seu
ciclo de vida, na forma larvária, antes que pudesse depositar
ovos e infectar seres humanos.
O que estava em jogo não era apenas um choque de
ortodoxias. Segundo Stevens, as fumigações cumpriam função
política importante para os sanitaristas brasileiros: sua
espetaculosidade facilitava a conquista de apoio dos caciques
políticos e do público. “O sucesso das fumigações como medida
destinada não só a eliminar a febre amarela como a acalmar
moradores irritados com Aedes aegypti famintos de sangue
reforçava os elos entre faculdades médicas, o patronato público
e os caciques políticos locais, assegurando o uso continuado
destas medidas, especialmente durante os ciclos eleitorais.”
Stevens (1994, pp. 29-30) afirma, ainda, que esses grupos
receavam que uma estratégia diferente, com a qual as
populações urbanas não estavam acostumadas, pudesse
provocar revoltas como a suscitada pela imposição da vacina
antivariólica.
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Aspecto de casas
“infectadas”, que
eram cobertas com
telas de algodão,
antes de se introduzir
o gás à base de
enxofre, para matar os
mosquitos em sua
fase alada. Os
trabalhos de
“expurgo”, base da
campanha de Oswaldo
Cruz em 1903-1907
no Rio de Janeiro e
em Belém, foram
repudiados pela
Fundação Rockefeller,
que defendia
exclusivamente o
combate às larvas. Os
expurgos voltaram a
ser praticados na
epidemia de 19281929, usando-se a
nebulização com Flit e
outros inseticidas em
substituição ao
enxofre. 1922.
Rockefeller
Archive Center

Para os médicos da Rockefeller,10 as autoridades brasileiras
usavam as fumigações como “jogo de cena”, para esconder
deficiências que eram endêmicas em todos os níveis da
administração pública. Hostilizavam as ações antilarvárias por
não se prestarem ao exibicionismo e por implicarem grau
elevado de intervenção na rotina dos habitantes. Por ser mais
difícil a implementação dessas ações em cidades como Rio de
Janeiro e Salvador, a Fundação Rockefeller preferiu iniciar a
demonstração da superioridade de seus métodos nas cidades
menores do Nordeste, mas tendo em mira, desde o início, um
programa unificado em escala nacional.

Por outro lado, o combate às larvas nessas cidades menos
‘modernas’, onde as canalizações de água e esgotos eram
precárias ou inexistentes, tinha implicações mais sérias, pois
requeria intervenção mais drástica nos sistemas domésticos de
armazenamento de água, constituídos principalmente de jarras,
moringas e outros recipientes de barro. Além disso, componente
importante da campanha era a colocação de peixes larvófagos
ou de uma camada de óleo nos depósitos de água, o que
despertaria fortes reações de parte dos clínicos, não tanto por
identificação com os interesses políticos locais e sim por razões
de ordem médica, por sinal bastante compreensíveis.
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Foto produzida por médicos da Fundação Rockefeller em visita
ao estado da Paraíba, integrante de uma série de imagens que,
ao longo dos anos de 1920, cumpriam a função de documentar
as condições sanitárias e de saúde das populações brasileiras,
tanto rurais quanto urbanas Sempre acompanhadas por
descrições minuciosas, eram muitas vezes utilizadas nos
chamados surveys, instrumentos de trabalho da Rockefeller,
cuja função principal consistia em produzir um detalhado
levantamento da região ou cidade objeto de interesse para
possível intervenção da fundação. Possui originalmente a
seguinte legenda: “Uma maneira importante de auxiliar os
trabalhos de distribuição de água para as casas são as
conexões entre diversos chafarizes. As estações públicas de
abastecimento estão localizadas em vários pontos da cidade.
Em uma cidade da Paraíba existem mais de 25 destes
depósitos, distribuídos de acordo com a demanda da
vizinhança. O serviço funciona regularmente pela manhã e
irregularmente à tarde. A água destas estações custa vinte réis
por lata ou barril de cinco galões (...). Nas casas menores duas
latas suprem as necessidades de uma família por um dia,
perfazendo uma despesa insignificante. Uma boa quantidade
desta água é transportada pela população sem qualquer
desperdício”.
Rockefeller Archive Center

Um dos cinco postos
de peixes instalados
na cidade de Recife.
Na foto vê-se um
tanque que contém
peixes a serem
distribuídos aos
habitantes
Para os médicos da Rockefeller, a fotografia tornava possível a

possuidores de

descrição visual de um inventário dos hábitos e das condições de vida

reservatórios de água

da população. Ao longo de suas viagens pelo país, foram colhidas

passíveis de proteção

imagens como esta, que retrata as formas de armazenamento e

contra o Estegomya

saneamento de água encontradas nas residências de cidades

através de peixes

paraibanas. Ao centro, um jarro muito utilizado na Paraíba para

larvívoros. Recife, PE,

armazenamento de água. À direita, um pequeno utensílio destinado à

março de 1930.

proteção de vasos com flores e, à esquerda, um tipo de reservatório

Foto: E. R. Richard

pequeno, também muito comum na região.
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Stevens pesquisou a documentação de L. W. Hackett,
chefe das primeiras operações no Brasil. Um dos primeiros
alunos do curso de formação de administradores em saúde
pública ministrado em Harvard, atuara na Guatemala, em
Honduras e no Panamá. Ao chegar ao Brasil, não demorou a
perceber que o país requeria tática “mais sutil” do que a
empregada nas ‘republiquetas’ centro-americanas. Chegou a
escrever que se devia tirar proveito das dissidências intraoligárquicas para suplantar a influência dos herdeiros de
Oswaldo Cruz e impor uma campanha coesa e coordenada
de âmbito nacional, num país fragmentado por unidades
federativas que não interagiam para enfrentar seus problemas
de saúde pública (ibidem, p. 28-9).
No verão de 1923, os surtos de febre amarela no Nordeste
agravaram-se. Foram então formalizados os entendimentos
que o governo vinha mantendo com a Fundação Rockefeller
desde 1916. A reforma recém-instituída deu às autoridades
federais maior capacidade de intervir nas questões sanitárias
que eram de responsabilidade dos estados. O decreto no
16.000, de 31 de dezembro de 1923, delegou à Junta Sanitária
Internacional e ao Departamento Nacional de Saúde Pública a
responsabilidade conjunta pela eliminação do Aedes aegypti
nas cidades litorâneas do Norte do Brasil, cabendo a supervisão
dos trabalhos a uma Comissão da Febre Amarela, composta
por dois representantes de cada órgão e chefiada por um
membro do último. A Fundação Rockefeller firmou acordos
em separado com os governos da Bahia, Pernambuco, Alagoas,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará e outros estados, assumindo,
de fato, o controle das operações, ainda que à custa de graves
conflitos com os sanitaristas brasileiros que se achavam à frente
das Comissões Sanitárias Federais criadas em 1919.
Em 26 de novembro de 1923, já extintas essas comissões,
foi inaugurado o primeiro posto anti amarílico em Recife, sob
a direção do major Lister. Dez outros postos foram criados nos
principais portos compreendidos entre Manaus e Salvador,
procedendo-se ao detalhado mapeamento de suas malhas
urbanas. O combate às larvas do Aedes aegypti nessas cidades,
sob a direção de A. W. Walcott, teve, a princípio, resultados

muito positivos, e já em 1925, os postos começaram a ser
desativados. “Nosso método de combate à febre amarela é
muito simples” — declarava nesse ano Joseph H. White, diretor
do programa anti amarílico da Rockefeller no Brasil. “Nós
incorporamos a nosso campo de operação só os maiores
centros de população e não dispensamos nenhuma atenção
às pequenas cidades” (ibidem, p. 14).
A essa altura, porém, já eram visíveis os sinais de que a
doença não se ajustava ao modelo dos focos-chave. Em 1920,
os drs. Waldemar Antunes e Clóvis Correia, da Comissão
Sanitária Federal recém-criada em Pernambuco, tinham
diagnosticado um caso de febre amarela no interior daquele
estado; “se não foi o primeiro, como julgaram aqueles médicos,
foi um dos primeiros casos de febre amarela rural diagnosticados
em nosso país” (Franco, 1969, p. 96). Sebastião Barroso, chefe
do programa federal na Bahia, também observou casos
provenientes de engenhos do interior e divulgou suas
observações numa conferência em 1922 na Sociedade de
Medicina da Bahia. Comparou a endemicidade da febre amarela
a “uma grande ameba a arrastar-se sobre um território mais
ou menos vasto”; àquela altura, achava-se “para os lados do
município de Conquista, estendendo seus pseudópodos para
Jaraguá, Taperoá e Canavieiras” (ibidem, p. 96-7).
Em 1923, Joseph White visitou as principais cidades entre
os estados do Rio de Janeiro e Amazonas. Encontrou a febre
amarela somente entre os portos da Bahia e do Ceará, e reiterou
sua convicção de que a eliminação da doença nestes centros
acarretaria a extinção automática dos focos interioranos. Os
sanitaristas brasileiros não aceitavam esta teoria. Sua
experiência lhes dizia que a febre amarela continuava a grassar
em numerosas localidades rurais apesar dos êxitos anunciados
pelos norte-americanos, que se limitavam a contabilizar casos
‘típicos’, via de regra em imigrantes recém-chegados às cidades
litorâneas. Em brasileiros nativos, a doença se manifestava
sob formas brandas ou atípicas, sobretudo em crianças que,
se sobrevivessem, e a maioria sobrevivia, ficavam imunizadas.
Os conflitos de opinião e autoridade entre os sanitaristas
brasileiros e norte-americanos foram mais drásticos em
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Salvador, baluarte da cultura médica nordestina. Em 1923,
Sebastião Barroso pediu demissão do cargo de diretor do Serviço
de Profilaxia Rural na Bahia, num ato público defronte à
Sociedade Médica Baiana onde se fizeram ouvir eloqüentes
discursos nacionalistas e sonoros apupos aos imperialistas
americanos. Além de acusar a Rockefeller de exceder os limites
de sua autoridade, assumindo o controle total do programa,
criticou a introdução de peixes retirados de rios poluídos nos
depósitos de água potável, as inspeções em residências

particulares em horas impróprias e a prática de se oferecerem
prêmios aos inspetores distritais, que se sentiam, assim,
encorajados a falsificar relatórios (Stevens, 1994, p. 15; Franco,
1969, pp. 96-7).
Os primeiros resultados obtidos pela Rockefeller
impressionaram. Em 1924, pela primeira vez em mais de meio
século, não se registrou nenhum caso de febre amarela em
Salvador. White previu que em breve estaria completamente
erradicada a doença no Brasil, e que a Rockefeller poderia
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concentrar seus esforços na África Ocidental, onde se estava
verificando que a doença reinava endemicamente.11
Suas expectativas foram frustradas pela revolta militar
que deu origem à Coluna Prestes. Travaram-se lutas sangrentas
em diversos pontos do Brasil, inclusive nos sertões da Bahia.
Em setembro de 1926, o governo federal enviou à região cerca
de três mil homens recrutados em São Paulo. Os revolucionários
recuaram e, em fevereiro de 1927, 620 sobreviventes da Coluna
Prestes se renderam às autoridades bolivianas. As tropas
legalistas não imunes que transitaram pelos focos no sertão
trouxeram de volta a Salvador vários casos de febre amarela
(ibidem pp. 18-9). O surto nesta cidade foi controlado, mas
em março e abril de 1927 surgiram novos casos de febre amarela
em Pernambuco e Sergipe (ibidem p. 105).
No começo de 1928, o dr. Michael Connor, que substituiu
White como diretor das operações no Brasil, desceu o rio São
Francisco para verificar, pessoalmente, os casos suspeitos de febre
amarela e a presença de Aedes aegypti, que Peryassu encontrara
a bordo dos vapores que singravam aquele rio. Connor
investigava especificamente a origem de um surto relacionado à
presença de soldados em Pirapora, em 1926. Supondo que a
infecção teria viajado do litoral para o interior através de hospedeiros humanos e insetos vetores, concluiu que, para alcançar
Pirapora, teria de ser transportada em vapores mais rápidos do
que existentes no São Francisco. Excluiu, também, a possibilidade
de que a doença houvesse sido transportada até Pirapora por
viajantes, de cidade em cidade, pois nenhum dos lugares
ribeirinhos possuía população ou imigrantes suficientes para
manter um surto. Ele desapareceria espontaneamente depois
de consumir seu escasso combustível de humanos não imunes.
Em carta a F. F. Russel, diretor de operações em Nova
York, Connor admitiu que os especialistas da Rockefeller
cometiam erros de diagnóstico: “a entidade clínica não se
ajustava àquela que estávamos acostumados a ver em outras
partes das Américas”. Os norte-americanos tinham tido
experiências prévias com “brancos ou quase brancos, mas
nunca com negros em grandes números e nos quais a infecção
parece assumir a forma atípica com freqüência muito maior”.12

Segundo Stevens, tanto os sanitaristas norte-americanos
como os brasileiros estavam muito preocupados com a
movimentação maciça de imigrantes do interior para o litoral.
Temiam que Salvador, com população de 350.000 habitantes
e um fluxo anual de mais de cinqüenta mil retirantes, viesse a
se tornar um centro endêmico capaz de infectar outras cidades
brasileiras (Stevens, 1994, p. 24). Por outro lado, ninguém
tinha consciência do perigo iminente que pairava sobre a
capital federal. Supondo que a Rockefeller tivesse a situação
sob controle, Carlos Chagas e seu sucessor, Clementino Fraga,
haviam reduzido as ações contra o Aedes aegypti no Rio de
Janeiro, interrompendo-as por completo em janeiro de 1928.13
Às vésperas da epidemia no Rio de Janeiro, Connor
informou a Russel que a campanha estava numa encruzilhada.
Julgava essencial coordenar as ações implementadas no Norte
e no Sul do país, e expandir a escala de operações da
Rockefeller de modo a englobar todas as comunidades com
2.500 habitantes ou mais, no território compreendido entre a
capital federal e o vale do Amazonas. Já admitia que o ataque
ao Aedes aegypti nas grandes cidades não era suficiente para
erradicar a febre amarela no Brasil (ibidem, pp. 26-7).
Além de precisar convencer seus pares de que a teoria dos
focos-chave fazia água, teria de enfrentar uma tradição médica
solidamente estabelecida, para a qual a febre amarela constituía
um de seus mais caros e bem-sucedidos domínios. A intromissão
de estrangeiros nesse domínio, na cabeça urbana do país, era
encarada como um atentado não apenas à soberania da nação
mas aos lauréis mais resplandecentes da ciência brasileira.

A febre amarela
regressa ao Rio de Janeiro
Em 23 de maio de 1928, foi diagnosticada a febre amarela
num soldado recém-chegado do Norte. Já circulavam rumores
sobre a presença da febre amarela na cidade. Os casos isolados
evoluíram para uma epidemia de grandes proporções, que
durou dois anos, e atingiu não apenas o Distrito Federal como
outras 43 localidades do estado do Rio de Janeiro: segundo
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Lintz e Parreiras (1930, pp. 25-8), houve 738 casos no Distrito
Federal e 374 no estado do Rio, com coeficientes de letalidade
de 59,0% e 47,3 %, respectivamente. A desmoralização da imagem
do Brasil no exterior e a traição ao legado de Oswaldo Cruz
tornaram-se temas dominantes na imprensa e no Congresso, e
aí se martelava a idéia de que o sucesso ou fracasso das medidas
a serem tomadas dependeria da maior ou menor fidelidade aos
padrões estabelecidos por Oswaldo Cruz.
As forças da oposição atacavam o governo de Washington
Luiz e, especialmente, seu diretor de saúde pública, Clementino
Fraga, comparando sua competência com a do “saneador do
Rio de Janeiro”. Um dos mais destacados líderes da oposição
era João Batista Luzardo, médico gaúcho que havia organizado
a campanha contra a peste bubônica em Uruguaiana no final
da década de 1910, participara da revolução de 1923 e mantivera
depois contatos com Prestes (FGV, 1984, p. 47).
Discretamente, Connor pressionava Fraga para que
transferisse à Rockefeller o controle das operações no Rio de
Janeiro, preparando-se já para esta contingência que julgava
inevitável. O plano começou a fazer água quando a imprensa
passou a direcionar suas críticas à própria Rockefeller (Stevens,
1994 p. 29). Os debates no Congresso e a ira dos nacionalistas
exacerbam-se em julho de 1928, quando a Argentina e outros
países decidiram restringir as relações comerciais com o Brasil
até que a epidemia estivesse sob controle. Apesar de manter
sob pressão crescente o diretor do Departamento Nacional de
Saúde Pública, a oposição não admitia a intervenção da
Rockefeller na capital. As circunstâncias não deixavam a
Clementino Fraga outra saída senão tentar repetir o feito de
Oswaldo Cruz, no plano das ações e da retórica.14 Ao negociar
novo contrato com a agência norte-americana, propôs a
redução de sua autoridade: os sanitaristas brasileiros teriam
autoridade igual à dos norte-americanos no programa contra
a febre amarela e as fumigações feitas no Rio de Janeiro
seriam levadas a outros estados. Segundo Connor, “a psicologia
do funcionário brasileiro mediano no DNSP é tal que ele se
sente superior a todo mundo no que concerne à febre amarela”.
Em sua opinião, Fraga acreditava cada vez menos nas

Reportagem publicada em plena crise epidêmica pela qual passava a cidade do
Rio de Janeiro. Com forte teor pedagógico, sugere formas de prevenção contra a
reprodução do mosquito e aponta para a importância do papel reservado aos meios
de comunicação da época — principalmente o rádio — no combate à febre amarela.

Revista da Semana, 22.O6.1929
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fumigações, mas se rendia “ao clamor dos cultores dos métodos
de Oswaldo Cruz”.15
Pelo novo acordo assinado em setembro de 1928, a
Rockefeller admitia as fumigações como queria o DNSP, mas
Fraga abdicava do inseticida sulfuroso usado por Oswaldo
Cruz, optando por uma mistura de querosene, tetraclorido de
carbono e píretro, a ser aplicada por meio de bombas de
pulverização da DuPont. Um dos principais produtores dos
petroquímicos utilizados nesta mistura era a Standard Oil, a
mantenedora da Fundação Rockefeller, que fabricava também
o Flit, um inseticida amplamente divulgado nos jornais e revistas
da época, que haveria de se tornar um produto muito popular
no Brasil.16
O regresso da febre amarela ao Rio de Janeiro, em 192829 foi encarado como um dos sinais da incompetência das
oligarquias para gerir os destinos da nação. No começo do
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século, Oswaldo Cruz contara com condições políticas e
jurídicas favoráveis à implementação de um modelo profilático
draconiano. Não obstante procurasse persuadir os clínicos e a
população do acerto de suas idéias, as campanhas contra a
febre amarela, varíola e bubônica foram executadas à força,
com os instrumentos de coação que o regime lhe proporcionara.
Os conflitos suscitados pelo saneamento da capital federal
foram estigmatizados como manifestações de atraso colonial
e incultura científica. Na epidemia de 1928-29, Clementino
Fraga chegou a mobilizar dez mil homens, reativando parte
daqueles dispositivos de origem militar que formavam o
travejamento das campanhas sanitárias, mas sem dispor mais
das condições políticas e ideológicas que tinham favorecido
seu uso. As notícias publicadas na imprensa mostram que,
pela primeira vez, as grandes empresas, as associações de
classe e outros componentes da sociedade civil colaboraram
ativamente no esforço de mobilizar a população contra os
alvos que a saúde pública desejava atingir.
A Cruzada de Cooperação na Extinção da Febre Amarela,
organizada pelo diretor do DNSP, contou com a colaboração de
número substancial de representantes da imprensa, da indústria
e da alta sociedade. Entre seus líderes figuravam Oscar Weinshenk,
Jeronymo Mesquita e Roberto Shalders (ibidem, p. 36). Publicações
como a Revista da Semana e o semanário Fon-Fon davam ampla
cobertura ao combate à febre amarela. Para envolver a
população iletrada, a Fox Filmes e a Light co-produziram um
filme demonstrando as medidas antilarvárias que os moradores
deviam adotar. Exibido ao ar livre nos bairros e subúrbios do
Rio de Janeiro, teria sido assistido por cerca de cinqüenta mil
pessoas, na estimativa dos organizadores da cruzada.17
A capital da República tinha se modificado. Oswaldo Cruz
combatera a febre amarela, principalmente no Centro de uma
cidade que abrigava, então, cerca de oitocentos mil habitantes.
Em 1928-29, o Rio de Janeiro, remaquilado pelos sucessores
de Pereira Passos, possuía mais de um milhão e meio de
habitantes, grande parte dos quais nos subúrbios, que constituíram o teatro dos principais entreveros com a febre amarela.
Entre as duas conjunturas, as relações entre urbano e rural,

Reportagem documentando a atuação do Serviço de Expurgo em
vários estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais da
cidade do Rio de Janeiro. A gravidade da epidemia de febre amarela
de 1928-1929 fez mobilizar população e autoridades da cidade do Rio
de Janeiro em torno do combate à doença, como se vê na foto
superior direita, na visita do presidente da República, Washington Luiz
(o segundo da direita para a esquerda), e o dr. Clementino Fraga,
diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública (o quarto da
direita para a esquerda), ao quartel da Polícia Militar, instituição
mobilizada para auxiliar os trabalhos de expurgo.
Revista O Cruzeiro em 23.03.1929
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centro e periferia sofreram disjunções fundamentais que
afetavam toda a problemática da saúde pública no país.
Os anos 1928 a 1932 demarcam um período de transformações cruciais na história da febre amarela, determinadas
por uma complexa conjunção de fatores de natureza social e
política, técnica, científica e epidemiológica.
A crise sanitária no Rio de Janeiro pôs a pique o ‘paradigma’
que norteara a campanha contra a febre amarela, determinando
profunda reorientação de suas táticas e estratégia. Também
reforçou a crise política da República Velha, e o desfecho
desta, a Revolução de 1930, alteraria substancialmente as bases
institucionais em que se desenvolveria a campanha.
Concomitantemente, a infecção do macaco rhesus na África
Ocidental, em 1928, derrubava os modelos animais e as teorias
etiológicas vigentes, deflagrando um surto de pesquisas
originais e o desenvolvimento de novas técnicas aplicáveis ao
trabalho de laboratório e aos trabalhos de campo. O novo
horizonte de pesquisas, as vacinas, as novas ferramentas para
o diagnóstico, tornar-se-iam parte do novo modelo de combate
à febre amarela, sobretudo após o reconhecimento de que
existia uma forma silvestre da doença. Ela derrubaria definitivamente as crenças sustentadas não apenas pelos quadros da
Rockefeller como pelos herdeiros de Oswaldo Cruz.
Um número crescente de elementos serão incorporados
ao imbróglio de que tratamos. O que havia começado com
uns poucos centros-chave litorâneos, um único vetor, uma
correlação límpida de litigantes, passa a incorporar numerosas
cidades interioranas, mais vetores, novos cenários ecológicos,
um número ainda indeterminado de potenciais hospedeiros.
Tudo isso reforçaria a necessidade de crescente centralização
e o adensamento da rede que teria de capturar e manter sob
controle tantos elementos imprevistos ou ainda imprevisíveis...

que a erradicação da doença seria tarefa simples. Paradoxalmente,
a Fundação Rockefeller saiu fortalecida do episódio. Sua teoria
foi invalidada, mas não suas habilidades organizacionais.
Em 25 de janeiro de 1929, o governo assinou novo contrato
com ela, encarregando-a do combate à febre amarela no Norte
do país, da Bahia ao vale do Amazonas. O Departamento
Nacional de Saúde Pública ficou com o chamado Setor Sul,
que abrangia o Distrito Federal, São Paulo e Espírito Santo. O
contrato foi revisto em dezembro de 1929. Embora,
formalmente, o diretor do DNSP fosse a autoridade suprema,
Connor, substituído em 1º de junho de 1930 por Fred L. Soper,
exercia a inspetoria geral do Serviço de Febre Amarela.
Ao assumir o cargo, Soper promoveu completa
reorganização desse serviço, aumentando consideravelmente
sua eficácia. As inovações introduzidas por ele foram
favorecidas pelo desenvolvimento de duas novas técnicas
laboratoriais, a viscerotomia e os testes de proteção em
camundongos, que ampliaram as possibilidades de visualização
da febre amarela. A revolução de outubro de 1930, por sua
vez, criou um quadro político e institucional mais propício ao
controle verticalizado dos mosquitos e das populações
humanas.

Dr. Fred L. Soper,
diretor do Serviço
de Febre Amarela da
Divisão Internacional
de Saúde na América
do Sul e chefe do
escritório regional da
Fundação Rockefeller
no Brasil.

A reestruturação da campanha contra a
febre amarela
A epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro desferiu o
golpe de misericórdia na teoria do foco-chave e na crença de
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Em janeiro de 1931, o contrato com a Rockefeller foi revisto
mais uma vez, e os norte-americanos, através do Serviço
Cooperativo de Febre Amarela, assumiram a responsabilidade
pela campanha em quase todo o país. Ficaram de fora a cidade
do Rio de Janeiro, onde o trabalho permaneceu em mãos das
autoridades brasileiras até 1º de janeiro de 1932, e São Paulo,
que resistiu o quanto pôde à intervenção federal, mantendo
controle sobre o estudo e combate à febre amarela em seu
território até 1º de junho de 1938 (Soper, 1939b, pp. 3-4; 1939a,
pp. 10-1).
O contrato entre o governo brasileiro e a Fundação
Rockefeller foi renovado todos os anos, até dezembro de 1939,
constituindo, na opinião de Soper, “o maior de quantos têm
mantido ... com qualquer governo, e é, provavelmente, a mais

importante campanha organizada sob uma única direção contra
qualquer doença” (apud Franco, 1968, p.107). O Serviço de
Profilaxia da Febre Amarela foi regulamentado, nos seus
mínimos detalhes, pelo decreto no 21.434, assinado em 23 de
maio de 1932 pelo chefe do governo provisório, Getúlio Vargas,
que Soper certa vez qualificou como “um pai e uma mãe para
o atual serviço de febre amarela” (Lowy, 1998-9, p. 673).
Além de aumentar o território sob sua jurisdição, a Rockefeller
transferiu custos para o governo brasileiro (primeiro 50%,
depois 80%) e obteve total liberdade para organizar as rotinas
do Serviço de Febre Amarela, inclusive no tocante à contratação
e demissão de empregados, fixação de salários e condições de
trabalho. Os últimos pontos eram importantes para ajustar
aquele órgão ‘público’ ao estilo gerencial dos norte-americanos.

Guardas do Serviço
de Febre Amarela
examinam vasos de
flores e substituem
a água por areia,
uma das ações
mais comuns nos
trabalhos de
prevenção contra a
reprodução de
larvas do mosquito

Aedes aegypti,
principal estratégia
adotada pela
Fundação
Rockefeller durante
os anos de 1920.
Cemitério de Santo
Amaro, Recife, PE,
março de 1930.
Foto: E. R. Richard
Rockefeller Archive
Center
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Os trabalhadores do Serviço de Febre Amarela passaram a receber
salários mais elevados do que outros funcionários públicos.
Contudo, tiveram de cumprir jornadas mais longas e obedecer a
uma disciplina rigorosa. Foi-lhes negado o direito de se
organizarem ou de promoverem greves, e ao diretor regional do
serviço concedeu-se plena autonomia para demiti-los. Após o
acordo de 1930 ..., os funcionários [da Rockefeller] assumiram os
cargos de direção de uma agência governamental que era custeada
principalmente pelos contribuintes do Brasil, mas que não devia
satisfações a nenhuma instituição do país16 (ibidem, p. 657).

Os acordos foram negociados num período em que Soper
e seu staff reelaboravam a estratégia de combate à febre
amarela. A epidemia no Rio de Janeiro os havia convencido
de que tinham subestimado a prevalência da doença no país.
Os casos clínicos comprovados, considerados como indicadores
fiéis da situação de determinada região, passaram a ser vistos
como pequena fração dos casos totais, como evidências, enfim,
de que a febre amarela estava ou estivera no lugar, sem ser
reconhecida. Soper assumiu a direção do serviço com o firme
propósito de mapear sua verdadeira extensão e atacar,
frontalmente, as cidades menores do interior do Brasil. O
Serviço de Febre Amarela, reorganizado por ele, tornou-se, na
expressão feliz de W. H. Frost (apud Lowy, 1998-9, p. 659),
uma “maquinaria para o estudo sistemático da população e
do ambiente em seu conjunto”.

Pagamento dos funcionários do Serviço de Febre Amarela referente
ao mês de fevereiro. A Fundação Rockefeller era conhecida por uma
Carro do Serviço de Febre Amarela abastecendo em um dos

dupla reputação: de um lado, pela disciplina estrita com a qual

postos da Agência Standard Oil em Cambará, PR, setembro de 1936.

orientava e controlava todas as atividades sob seu comando; de

Foto: Dr. Walcott

outro, pelos ótimos salários oferecidos. Recife, PE, março de 1930.
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Partida da caravana
de médicos e
técnicos do Serviço
de Febre Amarela e
da Fundação
Rockefeller para uma
missão no Triângulo
Mineiro. Uberlândia,
MG, 1935.
Foto: Dr. Marques
Coc/Fiocruz

Mapa da Fazenda da
Boa Fé indicando a
localização de
armadilhas para
captura de
mosquitos em
florestas, pedras,
lagos e grutas.
Teresópolis, RJ.
Foto: Sílvio Cunha
Coc/Fiocruz
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Encontro dos rios
Corumbá e Parnaíba,
tipo de imagem
bastante produzida
pelo staff da Fundação
Rockefeller,
possivelmente para
ampliar as
possibilidades de
descrições de regiões
próximas aos rios, com
a disposição da
vegetação, que,
analisada, revelava ou
não a possibilidade da
presença de
mosquitos.
Goiás, 1945.
Foto: Antenor Batalha
Coc/Fiocruz

Importantes componentes dessa ‘maquinaria’ eram as
representações cartográficas detalhadas dos lugares onde
surgiam casos suspeitos de febre amarela, numa escala que
permitisse marcar com relativa precisão os contornos do foco,
combinadas a relatos escritos sobre a condição dos habitantes
e a ecologia do lugar. Em 1936, a Rockefeller contratou e
supervisionou a confecção dos primeiros mapas aéreos do
interior do Brasil (Lowy, 1998-9, p. 660).
Nas áreas urbanas, a meta seguia sendo a erradicação do
Aedes aegypti. Aí a maquinaria foi levada a extremos de rigor
e precisão. Passou-se a fazer o recenseamento (quando já não
existia) de todos prédios da cidade sob ataque, classificando-os

conforme os tipos. A área a ser controlada era dividida em
zonas, tomando-se como critério para o desenho dela a
extensão que um inspetor era capaz de percorrer em uma
semana de trabalho, examinando todos os depósitos de água
lá existentes. Nas esquinas, afixavam-se placas com os números
do quarteirão e da zona separados por uma seta que indicava
a direção que devia tomar o inspetor durante as suas visitas,
providenciando-se a numeração de todos os prédios.18 A partir
de 1932, os métodos da campanha urbana foram adaptados
às áreas rurais, inclusive a numeração das casas e a definição
de trajetórias padronizadas para os inspetores do Serviço de
Febre Amarela.

130

Gráfico indicando a percentagem de casas com focos
de mosquitos, por semana, na cidade do Recife, PE. Imagens como
esta eram o resultado gráfico da atuação do Serviço de Febre Amarela
na tentativa de erradicação do Aedes aegypti no país, que incluía o
levantamento e controle da presença do mosquito, casa a casa, e a
aplicação de regras visando ao seu extermínio.
Foto: Sílvio Cunha
Coc/Fiocruz

A campanha de erradicação do Aedes aegypti foi assentada
em rigorosa divisão de trabalho e num sistema piramidal de
supervisão da população pelo serviço, e dos empregados deste
por seus superiores hierárquicos. Os inspetores de zona eram
controlados por inspetores de distrito; estes, pelo inspetor
geral que, por sua vez, era controlado pelo diretor regional,
via de regra um norte-americano. Os inspetores de zona e
distrito preenchiam formulários que indicavam os progressos
do trabalho realizado a cada semana. O inspetor geral
verificava se estavam de acordo os dados fornecidos por eles,
e produzia dados estatísticos concernentes à área sob sua
jurisdição. O diretor regional centralizava a papelada e conferia
os dados. Demitia sumariamente o empregado que falsificasse
um documento — incluindo, por exemplo, em seu relatório
diário ou semanal, casas que não tinha visitado. Soper e os
demais organizadores da campanha nacional contra o Aedes
aegypti (Soper et al., 1943, pp. 3-4), argumentavam que, “sendo
a natureza humana como é”, não era demais gastar de 25% a
30% do orçamento do serviço no controle de seus empregados.

Guarda do Serviço de Febre Amarela inspecionando
uma residência na busca do mosquito Aedes aegypti.
Rio de Janeiro, maio de 1934.
Foto: Voltaire de Alva
Rockefeller Archive Center
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Guardas do Serviço de Febre Amarela durante o trabalho de
combate a focos de mosquitos transmissores da doença no
Centro da cidade do Rio de Janeiro, em maio de 1934.
Foto: Voltaire de Alva
Rockefeller Archive Center
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Veículo utilizado pelo
Serviço de Febre Amarela.
Rio de Janeiro, maio de 1934.
Foto: Voltaire de Alva
Rockefeller Archive Center

Turma do Serviço
de Febre Amarela
realizando inspeção
em navio.
Prédio que abrigava, na década de 1930, a sede do Serviço de

Rio de Janeiro,

Febre Amarela, em São Cristóvão, atualmente pertencente ao

maio de 1934.

Museu do Primeiro Reinado. Rio de Janeiro, maio de 1934.

Foto: Voltaire de Alva

Foto: Voltaire de Alva

Rockefeller Archive

Rockefeller Archive Center

Center
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Segundo o depoimento de um membro do Ministério da
Saúde britânico que esteve no Brasil, “o sistema foi arquitetado
nos mínimos detalhes, fazendo-se inclusive um turno de serviço
experimental, com cronômetro na mão, de modo a se
determinar o tempo exato que leva o inspetor para completar
a inspeção, para que se possa saber, a qualquer hora de
qualquer dia da semana, exatamente onde se espera encontrálo durante sua ronda” (apud Lowy, 1998-9, p. 661). Ademais,
os empregados do serviço tinham de hastear uma bandeira
com a indicação de seu posto na casa que estivessem visitando.
Todos usavam uniforme: túnica e calça de brim cáqui, um
quepe pontudo com fita verde e o emblema do serviço e,
ainda, a braçadeira verde. Além de facilitar o rastreamento
dos inspetores e de ajudar a incutir neles o espírito de disciplina,
o uniforme tornava-os reconhecíveis pelo público e lhes dava
dignidade similar à de outros corpos das forças armadas.

Guarda do
Serviço de
Febre Amarela
em ação: com
uniforme,
aparelho de
aferição e
bandeira
afixada no
portão.
Rio de Janeiro,
RJ, dezembro
de 1936.
Coc/Fiocruz
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Um dos instrumentos de controle e fiscalização do trabalho dos
guardas do Serviço Nacional de Febre Amarela no combate ao
mosquito Aedes aegypti eram as bandeiras. Estas eram colocadas na
entrada dos prédios em que os guardas estivessem trabalhando no
momento. De acordo com a posição hierárquica do funcionário e da
especialização de sua atribuição, a bandeira utilizada teria cores e
desenhos diferentes. Década de 1940.
Manual de instruções técnicas e administrativas do Serviço Nacional de
Febre Amarela/LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

Guarda-chefe geral

Guarda de capturas

Guarda-chefe de distrito

Guarda de focos geradores

Guarda-chefe de capturas

Guarda de casas desabitadas

Os inspetores realizavam suas rondas da mesma maneira,
semana após semana, deslocando-se sempre na mesma direção
e no mesmo passo, de maneira a tornar o trabalho tão
automático e a rotina tão exata que fosse reduzida ao mínimo
a possibilidade de deixar escapulir larvas ou mosquitos
vinculados à transmissão da febre amarela.
Uma das inovações introduzidas por Soper foi a delegação
de responsabilidade aos proprietários ou arrendatários dos
prédios e terrenos, que incorriam em multas elevadas, se
dificultassem o trabalho dos guardas do Serviço de Febre
Amarela, e se fossem relapsos quanto aos reservatórios que
se prestassem à procriação do Aedes aegypti. Por exemplo, o
artigo 41 do decreto nº 21.434 estipulava que “o responsável
pelo abandono ao tempo de latas, cacos, louças, vidros, garrafas,
ferragens, casca de coco, cuias e outros objetos, capazes de
coletarem água, será punido com a multa de 5$000 a 50$000,
dobrada nas reincidências” (Franco, 1969, p. 189).

Semanal e individualmente
os guardas de zona, do
serviço de combate ao
mosquito Aedes aegypti,
confeccionavam um modelo
que resumia suas atividades
realizadas no período. Cabia
Guarda-chefe de foco gerador

Guarda de Serviço de Calhas

aos guardas-chefes, nas
segundas-feiras, concentrar
todas essas informações
em um único modelo, o
“Resumo do Serviço
Antilarvário”.
Década de 1940.
Manual de instruções

Guarda de zona

Guarda de Serviço de Cemitério

técnicas e administrativas do
Serviço Nacional de Febre
Amarela/LAFA/
Biomanguinhos/Fiocruz
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A “Revista diária de guardas” era um instrumento de controle do pessoal
em serviço, preenchido pelo guarda-chefe, que indicava desde as condições
dos instrumentos de trabalho dos guardas de zona até sua apresentação:
uniforme, higiene pessoal etc. Década de 1940.
Manual de instruções técnicas e administrativas do
Serviço Nacional de Febre Amarela/LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

Guardas de zona do
Serviço Nacional de Febre
Amarela, encontrando
casas fechadas, utilizavam
este documento para
solicitar aos moradores
que deixassem as chaves
do imóvel disponíveis,
para a visita sanitária,
evitando, assim, que o
prédio fosse interditado.
No aviso vinha transcrito
o artigo do “Regulamento
do Serviço de Profilaxia da
Febre Amarela”, que

Ao Serviço de Pesquisa de Focos Geradores cabia, segundo indicações

sustentava a interdição do

feitas pelos guardas do SNFA, ou mesmo solicitação de moradores, averiguar

prédio, caso fosse

as condições de focos de mosquitos. Para a realização desse trabalho foi criado

inviabilizada a visita.

um critério de definição da área a ser controlada. A planta desta figura ilustra a

Década de 1940.

delimitação de uma área a ser inspecionada a partir do foco inicialmente

Manual de instruções

localizado (em linha contínua) e a área suplementar (em linha tracejada)

técnicas e administrativas

delimitada para uma segunda visita, caso fossem encontrados focos na

do Serviço Nacional

primeira inspeção. Década de 1940.

de Febre Amarela/LAFA/

Manual de instruções técnicas e administrativas do Serviço Nacional de Febre

Bio-Manguinhos/Fiocruz

Amarela/LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz
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O laboratório suplanta a clínica no
diagnóstico da febre amarela

Diagrama demonstrativo dos diversos tipos de calafetos utilizados em
caixas d’água, segundo as normas do Serviço Nacional de Febre
Amarela. O objetivo da calafetagem das caixas d’água era garantir a
total segurança contra a entrada de mosquitos e permitir o acesso do
guarda para verificação de suas condições. Década de 1940.
Manual de instruções técnicas e administrativas do Serviço Nacional de
Febre Amarela/LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

À medida que iam se multiplicando as evidências de que
a febre amarela estava disseminada pelo interior do Brasil e
de que os casos ou surtos reconhecidos não constituíam critério
seguro para se aferir a presença ou ausência da doença, os
sanitaristas norte-americanos e brasileiros passaram a se
defrontar com problemas cada vez mais sérios para levar a
cabo as investigações capazes de elucidar os aspectos obscuros
resultantes dessa mudança de ponto de vista.
O diagnóstico da doença, de etiologia obscura — o vírus
permanecia invisível e sujeito a ‘n’ incógnitas — dependia da
interpretação de sinais clínicos, que podiam ser enganosos, e
que davam margem a freqüentes controvérsias; ou dependiam
da observação de lesões nos órgãos e tecidos que só podiam
ser reveladas após a morte do doente.
Desde o século XIX, chamava a atenção dos patologistas
que abriam cadáveres de amarelentos a condição do fígado,
com acentuadas alterações gordurosas e notável icterícia. A
busca de lesões próprias à febre amarela resultou na publicação
de trabalhos importantes como o de M. T. Councilman (1890),
assistente de patologia na Universidade de Johns Hopkins, e
o de Azevedo Sodré e Miguel Couto (1900), no Brasil. Em Das
gelbfieber, o livro que publicaram em francês e que foi traduzido
para o alemão, para figurar na enciclopédia de Karl W. H.
Nothangel, os dois médicos brasileiros, seguindo os passos
dos patologistas franceses, descreveram a degeneração
gordurosa do fígado como a lesão patognomônica da febre
amarela, divergindo do norte-americano, que considerava mais
importante uma necrose peculiar das células, que ficou
conhecida como corpos de Councilman: quando coradas com
eosina, as células apareciam como corpos coloridos de
vermelho intenso, de contornos nítidos, refringentes, compostas
de uma substância hialina com numerosos vacúolos. Essas
descrições só se tornaram um critério confiável para o
diagnóstico necroscópico graças aos estudos que Rocha Lima
iniciou em Manguinhos, em 1905, e publicou em Hamburgo,
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em 1912. Da mesma forma que Councilman, distinguiu as
células gordurosas e necrosadas, mas foi o primeiro a
reconhecer a peculiar distribuição destas, como um sinal
característico da febre amarela. A necrose salpicada tinha,
nesta doença, uma localização médio-lobular específica, muito
evidente.
Outro marco na anatomia patológica da febre amarela foi
estabelecido no Instituto Oswaldo Cruz, durante a epidemia
de 1928-29, quando Magarino Torres descreveu as inclusões
intranucleares que levam seu nome. Ele as comparou às
inclusões nucleares produzidas por certos vírus como o do
herpes, varicela e vírus III do coelho, estudados por Lipschutz
e Goodpaster. Sua descoberta ajudou a validar a teoria de que
a febre amarela era uma virose, “pois as inclusões de Torres
são, sem dúvida, do tipo daquelas somente produzidas por
vírus patógenos” (Franco, 1969, pp. 111-2; Torres, pp. 460-3).
Na epidemia de 1928, já se utilizou outra técnica de
diagnóstico em alguns poucos pacientes vivos, a chamada
“prova de proteção” ou de “neutralização para diagnóstico
retrospectivo”. Desde o começo do século se sabia que o soro
dos amarelentos que conseguiam se restabelecer continha
anticorpos capazes de proteger um organismo não imune.
Então, para saber se determinado indivíduo contraíra ou não
a doença, inoculava-se o seu soro num macaco e, em seguida,
se verificava se resistia ou sucumbia à infecção induzida pela
inoculação do vírus. A técnica só pôde ser usada em larga
escala a partir de 1930, graças à descoberta de Max Theiler, da
Escola de Medicina de Harvard. Depois que ele verificou que
os camundongos brancos eram sensíveis à infecção quando
inoculados por via intracerebral, esses animais passaram a ser
usados em lugar do macaco, animal de experiência muito caro.
Os dois métodos de diagnóstico retrospectivo — aquele
realizado em cadáveres e o que se aplicava aos sobreviventes
— foram amplamente utilizados pelo Serviço de Febre Amarela
a partir de 1931. O diagnóstico necroscópico teve, porém, de
ser adaptado a um novo contexto socioespacial. A técnica
executada por patologistas qualificados em hospitais dos
centros urbanos precisou ser convertida num método passível

de ser difundido em regiões onde inexistiam profissionais de
saúde e onde a violação de cadáveres era considerada infração
muito séria aos códigos sociais de conduta.
O treinamento de leigos para executarem essas necrópsias
parciais foi iniciado em 1928 por Décio Parreiras, chefe do
Serviço de Febre Amarela do Departamento de Saúde Pública
do Estado do Rio de Janeiro, na época comandado por Alcides
Lintz. Impressionado com o grande número de casos ocorridos
na Baixada Fluminense, suspeitando que os escrivães de paz,
nos atestados de óbito, confundiam a febre amarela com a
malária, endêmica na região, decidiu treiná-los para que
retirassem, com bisturi e tesoura, um fragmento do fígado de
pessoas falecidas de modo suspeito. Por outro lado, desde
1928, a coleta de amostras de fígado por médicos subordinados
a Connor ou a Clementino Fraga vinha se tornando cada vez
mais necessária para esclarecer as suspeitas de casos
dissimulados da doença em diversas outras partes do Brasil.
Segundo Franco (1968), numa visita ao Serviço de Febre
Amarela em Niterói, em 10 de junho de 1930, Soper e Parreiras
conversaram sobre a necessidade de se ter um instrumento
que permitisse a leigos efetuar a operação, de forma rápida,
sem precisar abrir os cadáveres. Parreiras e o dr. Werneck
Genofre projetaram um “fuso” composto de um cabo com
quatro orifícios para os dedos do operador e uma parte em
cone para perfuração, que depois foi modificada,
transformando-se numa lâmina pontiaguda e cortante. O “Fuso
Parreiras Genofre” chegou a ser fabricado pela firma Lutz
Ferrando, em agosto de 1930, a pedido da Diretoria de Saúde
Pública do Estado do Rio de Janeiro, mas o aparelho que
passou a ser amplamente utilizado na saúde pública foi o
“viscerótomo”, projetado, na mesma época, pelo dr. E. R.
Rickard, diretor do Serviço de Febre Amarela de Pernambuco.
Soper patenteou esse instrumento, em 6 de agosto de 1930, “e
como não houvesse nenhum interesse de exploração comercial
da parte da Fundação Rockefeller, a patente foi pedida em
nome do dr. João Tomás Alves, inspetor sanitário do
Departamento Nacional de Saúde Pública, e antigo colaborador
nos trabalhos da Fundação” (Franco,1968, pp.116-7).19
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mais curto e fino que o original, apresentado pelo dr. J.
Rodrigues da Silva, em novembro de 1966, no XVI Congresso
Brasileiro de Higiene. Na época em que publicou seu livro
fundamental sobre a história da febre amarela (1969), o aparelho
começava a ser testado nos postos de viscerotomia ainda
existentes no país.
Estes postos começaram a ser instalados em 1931 pelo
Serviço Cooperativo da Febre Amarela, em numerosos pontos
do Brasil, ao mesmo tempo que se iniciavam os estudos
sistemáticos sobre a distribuição da imunidade à febre amarela
por meio das provas de proteção.

O viscerótomo. Acima: fragmentos de fígado retirados de três
cadáveres, e aspecto lateral de um viscerótomo. Abaixo: detalhes
ampliados do instrumento.

Modelo utilizado pelo

Smith in Strode, 1951, p. 590.

Serviço de
Viscerotomia,
mediante o qual era

A disputa de prioridade na descoberta do viscerótomo
repercutiu na imprensa médica e leiga, catalisando as
divergências entre nacionalistas e ‘ianques’, e deu origem a
um processo que tramitou no Ministério da Educação e Saúde
Pública: a queixa, submetida por Décio Parreiras à Comissão
de Eficiência do Ministério (processo nº 17.506, de 28.1.1939),
passou pelas mãos de Barros Barreto, diretor geral do
Departamento Nacional de Saúde, e foi decidida,
salomonicamente, por J. P. Fontenelle, diretor do Serviço de
Saúde do Distrito Federal, que concedeu ao brasileiro a primazia
na descoberta, e à Rockefeller, o mérito pelo uso eficiente do
instrumento. Parreiras seria condecorado com a grã-cruz da
Ordem do Mérito Médico, em 10 de abril de 1957. Franco
(ibiem, pp. 118-9) refere-se a um novo modelo de viscerótomo,

firmado um acordo
entre o Serviço de
Febre Amarela e um
seu representante em
determinada
localidade, nomeado
para colher amostras
de fígado, utilizandose de viscerótomo
fornecido por aquele
serviço. Década de
1940.
Manual de instruções
técnicas e
administrativas do
Serviço Nacional de
Febre Amarela/LAFA/
Bio-Manguinhos/
Fiocruz
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Conforme assinala Lowy (1998-9, p. 662), a detecção do
vírus passou a depender da eficiência dos intercâmbios entre
o campo e o laboratório, que suplantou o diagnóstico clínico:
só os resultados dos exames histológicos do fígado davam
autoridade indiscutível ao diagnóstico de um caso fatal de
febre amarela, e só o isolamento do vírus no sangue confirmava
a presença de um caso não fatal. Os patologistas dos
laboratórios de febre amarela na Bahia e, depois, no Rio de
Janeiro passaram a receber e processar uma quantidade
crescente de amostras de fígado e sangue. Em 1941, os 1.571
postos de viscerotomia tinham produzido 247.569 amostras
de fígado; a quantidade de amostras de sangue se elevava a mais
de cinqüenta mil (“Ligeiros dados sobre os 25 anos...”, p. 11).
As necrópsias parciais feitas pelos ‘caipiras’ recrutados
no interior e as provas de imunidade feitas por técnicos que a
Rockefeller enviava a todos os lugares suspeitos do Brasil
foram as bússolas do grande inquérito epidemiológico que se

prolongou até 1937. Os dados assim obtidos passaram a nortear
todas as rotinas do novo programa de combate à febre amarela
estruturado por Soper: a confecção de mapas e estatísticas, o
combate ao Aedes aegypti nas cidades e povoações rurais, o
uso da vacina assim que ela se tornou tecnicamente factível,
as investigações zoológicas e entomológicas visando a
identificar outros vetores e hospedeiros da febre amarela,
principalmente depois que a modalidade silvestre foi
reconhecida.
Segundo o dr. Fonseca da Cunha, que ingressou no Serviço
de Febre Amarela nos anos 1940, o viscerotomista podia ser o
farmacêutico ou o médico da cidade, ou ainda o coveiro, um
empregado da prefeitura, um sujeito da polícia, qualquer
pessoa, enfim, com certa habilidade manual. Em face de um
caso suspeito — pessoa falecida de doença febril cuja evolução
houvesse sido de 11 dias, no máximo —, o viscerotomista
colhia amostra do fígado e a enviava para o laboratório central.

O viscerótomo fechado é

Retirado o instrumento, a sua

O fragmento de fígado extraído é

Após a retirada do fragmento

introduzido na parede abdominal,

lâmina móvel é afastada, para

passado diretamente para o vidro

do fígado, usa-se um pequeno

pouco abaixo do ângulo formado

mostrar o fragmento de fígado

do conservador, sem que seja

chumaço de algodão na ponta de

pelas costelas ou “vazio da boca

que vem preso na sua parte

necessário tocá-lo.

um estilete para fechar o

do estômago”, para a realização

interna.

da punção.
Manual de instruções técnicas e administrativas do Serviço Nacional de Febre Amarela/LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

ferimento.
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Se a amostra fosse negativa, ganhava trinta mil-réis; se fosse
positiva, ganhava cinqüenta. “Podia ser na Caixa Prego, ele
recebia o dinheiro. E cinqüenta mil-réis, naquela época, valia
uma estocada na barriga do defunto” (Fonseca da Cunha,
entrevista). Recorda-se ele daquela desferida no abdômen de
uma criança em São Gonçalo, próximo a Porto Alegre: “Estou
aqui defendendo o leite dos meus filhos” — disse-lhe o médico.
“Achei que aquilo foi um pouco de materialismo demais”.
Houve reações às vezes muito violentas à profanação dos
cadáveres, expressando não apenas a subordinação do campo
à cidade, como o choque cultural profundo entre saberes locais
e importados, entre o cientificismo taylorista da Rockefeller e
a mentalidade de populações católicas, muito ciosas dos ritos
que cercavam a morte.20 A resistência aumentou depois que o
decreto no 21.434, de 23 de maio de 1932, tornou obrigatória
a viscerotomia e proibiu sepultamentos sem a permissão do
representante desse serviço. Com freqüência, parentes dos

mortos se opuseram à punção no fígado, barrando-a ‘no grito’
ou pelo caminho mais tortuoso do compadrio e do suborno.
Fonseca da Cunha (3ª entrevista) lembra-se do assassinato
de três médicos, um dos quais era seu amigo, o dr. Vicente
Zambrano.
Foi assassinado, no salão do escritório do serviço em Manaus, na
presença do cônsul americano, a quem ele estava explicando o
problema da febre amarela na região. O sujeito entrou, e não sei
se deu um ou dois tiros ... Matou-o na hora. O outro, em Recife,
estava sentado na mesa do escritório, escrevendo, quando o
camarada chegou: “Dr. Fulano?” Quando ele levantou, o sujeito
atirou na testa dele, assim, com um parabélum. Houve outra morte
na Paraíba.

Lembra-se, ainda, de um caso em Uberaba, que não teve
desfecho fatal, mas pouco faltou para isso.
Morreu uma senhora de uma família muito importante e o médico,
dr. Vicente Musa, exigiu a viscerotomia. Criou-se o impasse na
cidade: enterra, não enterra... O médico foi acusado pela família,
mas ele: “Vai se cumprir de qualquer maneira!”. Eu sei que o
enterro aconteceu... Foi feita a viscerotomia. Para a família era
uma espécie de violação do cadáver, mas para o médico era uma
prova de diagnóstico, nada mais que isso (idem, 2a entrevista).

Para fins de remuneração dos viscerotomistas e de reposição dos
tubos utilizados para a coleta de amostras de fígado, devia ser feito o
registro das amostras enviadas pelo posto de viscerotomia. Tal
registro era feito através deste documento, assim que as amostras
chegavam ao laboratório.
Manual de instruções técnicas e administrativas do Serviço Nacional de
Febre Amarela/LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

O Serviço de Febre Amarela dividiu o Brasil em
circunscrições. Seus chefes tinham como subordinados os de
setor, variando o número de setores conforme a extensão da
circunscrição. Era o chefe de setor que se encarregava de
organizar e manter os postos de viscerotomia. Os inspetores
do Serviço de Febre Amarela percorriam esses postos, de
tempos em tempos, para ver como estavam funcionando. Não
tinham nenhuma estrutura laboratorial. Seu equipamento
resumia-se ao viscerótomo, tubos com solução de formol,
rotulados, e formulários que o viscerotomista preenchia:
“Fulano de tal, morreu, tantos dias de doença...” Muitas vezes,
as amostras enviadas ao laboratório central não eram de
fígado humano. “O sujeito mandava a amostra, recebia seu
dinheirinho, mas quando chegava aqui o patologista dizia:
isso é fígado de porco! Então aquele viscerotomista não
servia”.
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A princípio, as amostras eram enviadas para o Bahia Yellow
Fever Laboratory, inaugurado em junho de 1928, em Salvador,
no tempo em que as atividades da Rockefeller ainda estavam
restritas ao Nordeste. Este laboratório funcionou até 1937, mas
já em 1934 parte de suas atividades foi transferida para o Rio de
Janeiro, para um espaço cedido pela Fundação Gaffrée Guinle
no hospital que mantinha na Tijuca. Em março de 1937, os
laboratórios da Bahia e do Rio foram unificados num novo
prédio construído no campus do Instituto Oswaldo Cruz, com
recursos do governo brasileiro e da agência norte-americana.
As rotinas laboratoriais tinham se expandido consideravelmente.
Incluíam agora o exame de milhares de espécimes de fígado;
testagem de soro de sangue em camundongos e, às vezes,
macacos, para se verificar a presença de anticorpos decorrentes
de infecção natural ou das vacinações que começavam a ser
praticadas; identificação de milhares de espécimes de mosquitos

e outros artrópodes capturados pelo Serviço de Febre Amarela;
estudo de infecções naturalmente adquiridas ou artificialmente
induzidas em insetos, aves e mamíferos suspeitos de hospedar
o vírus que grassava nas matas; preparação de mapas, gráficos
e quadros estatísticos para balizar as ações profiláticas nas zonas
urbanas e rurais do Brasil e, como veremos adiante, preparação
em escala industrial da vacina com vírus recém-atenuado.
Assim, as amostras de fígado levadas ao laboratório de
histopatologia, no segundo andar do Pavilhão Rockefeller, eram
transformadas em sólidos blocos com a ajuda de parafina,
depois cortadas em finíssimas lâminas no micrótomo e
examinadas no microscópio, emitindo-se os laudos: “febre
amarela” ou “negativo para febre amarela”, ou, ainda,
“provavelmente positivo. Fazer investigação de campo”. Nesse
caso, médicos como Fonseca da Cunha eram enviados à
localidade onde tinha morrido o dono daquele órgão.
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Porque muitas vezes não bastava só o diagnóstico histopatológico.
... alguns medicamentos produzem lesões no fígado semelhantes
às do vírus da febre amarela. Principalmente certos vermífugos,
o tetracloreto de carbono.... a gente ia lá para o Mato Grosso,
Goiás, e fazia o histórico da doença, e aqui o laboratório dizia:
“febre amarela” ou então “excluída a hipótese de febre amarela”.
... Quando surgia um caso é porque tinha pelo menos mais vinte
ou trinta, ou talvez mais cem (ibidem).

O chefe do laboratório de histopatologia era, desde 1938,
o dr. Madureira Pará. Quando havia dúvida sobre determinada
amostra de fígado, além de se fazer a investigação de campo,
uma duplicata era entregue a Magarinos Torres, a Osvino Penna
ou, ainda, a Henrique Penna, que, além de chefiar a produção
da vacina antiamarílica, possuía grande experiência como
patologista, por haver desempenhado anteriormente esta rotina
no laboratório da Bahia.

Quadro que aferia a performance dos postos de viscerotomia
em funcionamento. Deveria ser afixado em todos os escritórios de

Objetos representando as três etapas fundamentais da técnica de viscerotomia,

setor do Serviço Nacional de Febre Amarela, onde mensalmente eram
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respectivo setor administrador. Década de 1940.
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laminado. Na caixa de papelão ficam arquivados em envelopes os blocos de parafina,
devidamente numerados e relacionados aos fragmentos que lhes deram origem. Após o
Técnica de

corte do tecido em parafina, este é aderido à lâmina e corado, para se conseguir o

viscerotomia

contraste necessário à visão microscópica das células do tecido que serão analisadas.
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Rockefeller — que inclui toda a documentação proveniente dessa atividade, como
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protocolos, fichas médicas etc., considerada uma das maiores do mundo, contando

Rio de Janeiro,

cerca de quinhentas mil lâminas.

julho de 1936.

Fotos: Roberto de Jesus e Vinícius Pequeno
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Objetos: Coleção de Febre Amarela/Departamento de Patologia/IOC/Fiocruz
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Mapa do Brasil
indicando a
distribuição de
casos de atrofia
hepática
encontrados
pelo Serviço de
Viscerotomia
entre 1930 e
1942, alguns
deles
relacionados ao
surto epidêmico
de icterícia
ocorrido no
Espírito Santo
em 1940.
Foto: Sílvio
Cunha
Coc/Fiocruz

Embora estivesse direcionado para a febre amarela, o
serviço de viscerotomia possibilitou a descoberta ou
mapeamento de outras doenças. O caso mais notório se deu
com o próprio Henrique Penna, em Salvador. Ao examinar
lâminas dadas como negativas por outros patologistas,
deparou-se com uma lesão intrigante que o levou a revirar os
seus livros franceses de patologia (Fonseca da Cunha, 2ª
entrevista, fita 3, lado B). No clássico Précis de Parasitologie,
de Emile Brumpt (Paris, Masson et Cie., 1910), viu que estava
diante de um caso de leishmaniose visceral, também chamada
calazar. Supunha-se, na época, que no Brasil só houvesse
leishmaniose cutânea, que produz lesões profundas no nariz,
nos lábios, no céu da boca. Penna publicou a descoberta no
Brasil-Medico (n. 48, 1934, pp. 949-50) e, em 1962 foi
homenageado no Instituto Oswaldo Cruz com a medalha
Gaspar Vianna. (Este jovem cientista de Manguinhos, falecido
prematuramente em 1914, dois ou três anos antes descrevera
uma espécie nova de leishmânia — Leishmania braziliensis
— e introduzira o tártaro emético na terapêutica das

Localização de 1.349 postos de viscerotomia distribuídos pelo Brasil
no final do ano de 1949.
Smith in Strode, 1951, p. 594.

leishmanioses humanas.) A descoberta de Penna deu origem,
em 1936, a uma comissão de estudos, financiada pelo industrial
Guilherme Guinle e chefiada por Evandro Chagas, que
investigou a doença no Norte do Brasil e na Argentina,
publicando seu relatório no ano seguinte (Chagas, Cunha,
Oliveira Castro, Castro Ferreira e Romaña, 1937, pp. 321-90)21.

O vale do Canaã e a descoberta da
febre amarela silvestre
As viscerotomias e os testes de imunidade confirmaram a
suspeita de que a febre amarela constituía problema muito mais
extenso do que se imaginava. As massas humanas deslocadas
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pelas migrações internas estavam transportando o vírus para o
litoral, e multiplicando a infecção de pessoas não imunes, o que
fatalmente redundaria na recriação de um quadro epidêmico
tão grave quanto o do século XIX. Além de demonstrarem que
a febre amarela grassava endemicamente em quase todo o país,
estas investigações demoliram outro axioma básico: o Aedes
aegypti não era o único transmissor da doença.
A transmissão “exclusiva” pelo mosquito constituíra o divisor
de águas entre a época de Domingos Freire, João Batista de
Lacerda e outros caçadores de micróbios, e a de Oswaldo Cruz,
que se converteu no mito da ciência brasileira em larga medida,
graças ao ‘experimento’ bem-sucedido que conduziu na cidade
do Rio de Janeiro para provar a validade da teoria de Finlay. As

certezas inflexíveis que o grupo de Oswaldo Cruz sustentou no
Congresso Médico de 1903, e que nortearam a campanha
conduzida pela Rockefeller nas três décadas seguintes,
desabaram no vale do Canaã, no interior do Espírito Santo.
Em dezembro de 1930, o diretor do Departamento de
Saúde Pública do Espírito Santo, dr. Álvaro Mello, notificou
casos suspeitos de febre amarela no município de Santa Teresa.
O Serviço de Febre Amarela de Vitória não deu muita
importância ao caso. Em janeiro de 1932, A. W. Walcott esteve
no Espírito Santo para organizar a viscerotomia no estado, e
foi a Santa Teresa para investigar a denúncia de Mello. Como
não encontrou o Aedes aegypti, decidiu que não valia a pena
instalar um posto ali.

Mapa do estado do Espírito
Santo focalizando a região
do município de Santa
Teresa, local onde os
primeiros casos suspeitos
de febre amarela foram
notificados, ainda no final
de 1930. Por ser uma região
com comprovada ausência
do mosquito Aedes aegypti,
as investigações aí não se
desenvolveram. Em 1932,
foi confirmada uma
epidemia na região do vale
do Canaã, fato que detonou
uma séria investigação que
acabou por redefinir
concepções que vinham
sustentando os estudos
epidemiológicos da febre
amarela, substituindo-as por
novos dados, como a
existência da modalidade
silvestre da doença, a partir
de então reconhecida como
a sua forma mais comum.
Collected Papers, V. III,
p. 559
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A característica mais notável da região, imortalizada por
Graça Aranha no romance Canaã, são os vales íngremes e
estreitos formados pelo Santa Maria e outros rios, ao descerem
as encostas da serra para afluírem ao rio Doce, na parte central
do estado. A rodovia que ligava Vitória a Colatina galgava
Santa Teresa e atingia o alto do vale do Canaã, a mais de
setecentos metros, de onde se descortinava um cenário que
Soper qualificaria como “de conto de fadas”, com encostas
verdejantes e depressões íngremes, por onde corriam rios
caudalosos, em cujas margens se erguiam esparsas habitações
humanas (Soper et al. 1993, p. 560). Walcott fez aquele caminho,
contemplou a bela paisagem, mas, como o Moisés do Velho
Testamento, deu as costas ao vale do Canaã, imaginando que lá
nunca brotaria a febre amarela.
Em 3 de março de 1932, um médico da Saúde Pública do
Estado diagnosticou outro caso de febre amarela no vale. O
exame do tecido hepático da vítima, feito pelos drs. Amadeu
Fialho e N. C. Davis, confirmou o diagnóstico clínico. Logo
morreram mais duas pessoas, e os testes de imunidade feitos
em macacos rhesus, no laboratório da Bahia, removeram as
últimas dúvidas quanto à existência de uma epidemia de “tifo
negro”, que era como os nativos chamavam a doença. Fred
Soper, Henrique Penna, E. Cardoso, J. Serafim Jr., Martin
Frobisher Jr. e J. Pinheiro deram início a minuciosas
investigações no vale do Canaã. Para verificar a distribuição
da imunidade, colheram mais de seiscentas amostras de sangue
entre as pessoas residentes na área. O Aedes aegypti não foi
encontrado e, assim, em horas diversas do dia e da noite, foi
feita a captura de mosquitos dentro das casas, para se
determinar quais as espécies mais comuns. Os magros
resultados desta abordagem desviaram a atenção dos
investigadores para outros insetos hematófagos — triatomas,
percevejos, pulgas, carrapatos — e para mosquitos de hábitos
não domiciliares. Os mais prováveis suspeitos foram os
flebótomos, mas fracassaram as experiências feitas por
Frobisher pela dificuldade de conservar vivos os espécimes
capturados no vale e fazê-los tomar uma segunda refeição de
sangue (Franco, 1969, p.124).

No trabalho publicado em 1933, Soper e colaboradores
apresentaram a “explicação mais lógica” para a epidemia no
vale do Canaã: de tempos em tempos, o vírus era introduzido
aí a partir de áreas próximas com Aedes aegypti, onde a febre
amarela grassava de forma endêmica mas silenciosa. No vale,
o vírus era transmitido por um ou mais vetores muito
disseminados, porém ineficientes, já que os casos nunca
alcançavam densidade comparável à das epidemias urbanas.
Das espécies de mosquitos incriminadas em laboratório como
potenciais vetores, somente o Aedes (Ochleratatus) scapularis,
Rondani, e o Aedes (Taeniorhynchus) fluviatilis, Lutz, existiam
na área em número suficiente para merecer consideração. O
primeiro foi encontrado com maior freqüência, e por isso era
considerado a espécie mais perigosa (Soper et al., 1933, p. 585).
As observações feitas no vale do Canaã exigiam a revisão
de concepções basilares sobre a epidemiologia da febre
amarela. Ela não dependia só do Aedes aegpty, não era
necessariamente uma doença urbana, nem sequer uma doença
domiciliar. “Pode persistir numa comunidade rural por meses
e desaparecer espontaneamente, devido a alguma falha do
hospedeiro intermediário, deixando larga percentagem da
população local não imune ... A possibilidade de endemicidade
rural duradoura, mais ou menos independente de movimentos
de população, não deve ser subestimada no futuro” —
escreveram Soper e colaboradores.
Um dos aspectos que mais os surpreendeu foi “a baixa
percentagem de testes de proteção positivos em combinação
com ampla disseminação da doença. Não será mais séria, do
ponto de vista da eliminação final da febre amarela numa
área, uma epidemia deste tipo, que arde lentamente, do que
a epidemia explosiva, que rapidamente desaparece por haver
consumido seus hospedeiros humanos?”. A descoberta que
tinham feito causava “forte desapontamento entre os
trabalhadores que, em face das repetidas demonstrações em
laboratório da capacidade infectante de outras espécies,
consolavam-se com as palavras de Carter: “Considerando o
invariável desaparecimento da febre amarela quando esta
espécie (Aedes aegypti) — e somente esta espécie — é
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suficientemente controlada, parece quase certo que nas
Américas nenhum outro mosquito relacionado de perto com o
homem é vetor” (ibidem, pp. 584-5).
A significação epidemiológica da febre amarela que Soper
mais tarde denominaria de “silvestre”, foi realçada pelo estudo
feito, ainda em 1932, pelo dr. Gastão Cesar, do Serviço de
Febre Amarela, no vale do Amazonas, onde obteve 35,6% de
testes de proteção positivos nas amostras de sangue colhidas
entre os indígenas da região, sem que encontrasse um foco
sequer de Aedes aegypti (Franco, 1969, 124).
Lowy sustenta, com razão, que a derrocada do dogma da
transmissão exclusiva pelo Aedes aegypti não teria ocorrido se
não houvesse ferramentas que magnificassem a presença do
vírus — análises histológicas do fígado de pessoas mortas e
testes de proteção com o sangue dos vivos. É preciso
acrescentar que essa mudança de ponto de vista também se
deveu ao crescente ceticismo dos médicos brasileiros que se
insurgiram contra o dogma sustentado pelos dirigentes da
Fundação Rockefeller na década de 1920. O fermento da dúvida
exacerbou-se com a publicação por Adolfo Lutz, em 1928, de
observações que tinha feito em 1899, no interior do estado de
São Paulo, sobre casos de febre amarela sem Stegomyia fasciata
(nome que tinha, na época, o Aedes aegypti), “cabendo,
provavelmente, o papel de transmissor a mosquitos do mato,
mais ou menos parentes” (Lutz, 1928, p. 130).
O mapa epidemiológico que se foi desenhando entre 1930
e 1937 acabou por modificar os termos da equação imperante
nas décadas anteriores: a febre amarela silvestre parecia ser a
modalidade comum da doença, e a urbana, apenas uma
manifestação anormal, que tenderia a se extinguir quando se
exaurisse a massa de indivíduos não imunes ou quando se
erradicasse o Aedes aegyti.
A erradicação da febre amarela foi concebida, desde o
início, como um programa continental e, até mesmo,
intercontinental. O mapa do terreno onde se daria a campanha
modificou-se drasticamente depois de 1932. Seus principais
elementos tinham sido cidades irradiantes conectadas por meio
de navios, trens e, logo, pelo meio de transporte mais moderno,

Dr. Henrique de
Azevedo Penna

os aviões. A febre amarela silvestre parecia formar grandes
manchas endêmicas, interligando regiões e países, e ondas
que, de tempos em tempos, por mecanismos de transmissão
ainda obscuros, varriam grandes extensões, avançando
perigosamente das matas e florestas para as cidades do litoral.
Nos primeiros anos após a unificação dos serviços, sob o
comando de Soper, pareceu que não haveria necessidade de
levar as medidas de controle ao Amazonas, Acre, Goiás, Mato
Grosso, ou ao Sul do país, mas à medida que a viscerotomia,
os testes de proteção e outros componentes da maquinaria
antiamarílica iam revelando os contornos da febre amarela
silvestre, tornou-se necessário atuar em todas essas frentes —
“exceto talvez o RGS”, escrevia Soper, em fins de 1938. No
ano seguinte, este estado brasileiro, o Rio Grande do Sul, e
também Misiones, na Argentina, foram incluídos na lista das
regiões expostas à doença (Soper, 1942, p. 2).
O Serviço de Febre Amarela passou a distinguir três
cenários epidemiológicos diferentes. O mais tradicional era o
da doença urbana transmitida pelo Aedes aegypti, restrito às
cidades litorâneas.
O segundo, reconhecido no decurso dos anos 1920, à
medida que se iam multiplicando as anomalias no paradigma
vigente, era o da doença rural endêmica, principalmente no
interior do Nordeste, transmitida pelo Aedes aegypti e
ocasionando mortes sobretudo entre crianças. Esta febre
amarela resistiu à campanha levada a efeito nas cidades
selecionadas à luz da teoria dos focos-chave. Só em agosto de

(o segundo a
partir da
esquerda), ao
lado de outros
médicos e
técnicos durante
trabalho de
campo para a
Fundação
Rockefeller.
Goiás, 1935.
Coleção Família
Penna
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Família de Augusto Elias de
Oliveira, morto em decorrência
de febre amarela.
Fazenda Brejão, Anápolis, GO,
31 de agosto de 1935.
Coc/Fiocruz

Um gato-do-mato é retirado
do alçapão tosco e colocado
na gaiola de transporte, para
em seguida ser encaminhado ao
laboratório para exames.
Setembro de 1936.
Foto: R. M. Gilmore
Coc/Fiocruz
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1934, depois que a campanha foi estendida às pequenas
cidades do interior, a viscerotomia deixou de revelar casos
fatais no Nordeste (Soper, 1939b, p. 6).
O terceiro cenário só se tornou visível depois de 1932. O
vírus da doença se alastrava por áreas enormes de mata, tendo
como hospedeiros os macacos e certamente outros vertebrados,
e insetos ainda mal conhecidos. A febre amarela silvestre
atacava e, às vezes, matava as pessoas que ingressavam na
floresta, principalmente adultos, em regiões tão afastadas
quanto Acre, ilha de Marajó e Rio Grande do Sul, formando
vasto reservatório de vírus para a eventual reinfestação das
aglomerações urbanas, via Aedes aegypti (ibidem, pp.6-7).22
Os estudos de campo e laboratório logo revelaram que
febre amarela urbana e silvestre eram clinicamente idênticas,
causadas pelo mesmo vírus, produziam perfeita imunidade
cruzada e lesões praticamente idênticas no homem e nos
animais de experiência. Verificou-se que várias cepas de vírus
selváticos podiam ser transmitidos pelo Aedes aegypti, e que
algumas espécies de mosquitos da mata transmitiam o vírus
da febre amarela urbana.23 Havia, porém, uma diferença
essencial: esta última era transmitida no interior ou ao redor
das moradias humanas, e “quase que certamente” (os textos
da época trazem esse grão de dúvida) dependia apenas do
ciclo homem — Aedes aegypti — homem. A febre amarela
silvestre era adquirida, em geral, longe da casa, e dependia de
ciclos de infecção em que nem o homem nem o Aedes aegypti
eram elos essenciais (ibidem, p.7). Em 1938, na X Conferência
Sanitária Pan-Americana, Soper registrou:

Gaiola para
captura. Ilha de
Marajó, PA.
Coc/Fiocruz

Teoricamente, pode-se admitir que a febre amarela sem Aedes
aegypti ocorra longe das matas, por isso que se podem encontrar
vetores eficientes, tais como o Aedes scapularis, em lugares onde
não há mata. Na prática, entretanto, não se têm observado surtos
em localidades completamente limpas de mata e, em quase todos
os casos observados, pode-se provar que as vítimas estiveram
em contato pessoal com ela. O fato de não terem ocorrido longe
das matas surtos de febre amarela transmitidos por insetos outros
que o Aedes aegypti faz pensar que o contato dos outros vetores
com o homem não é suficientemente íntimo para manter o vírus
mediante o simples ciclo de infecção homem — vetor — homem,

Aspecto das redondezas da casa onde morreu um homem, vítima de febre
amarela em área rural, cena recorrente no arquivo fotográfico da fundação, a
partir da verificação da forma silvestre da doença. Na verdade, a cena é
representativa da condução dos estudos, que passam a valorizar a relação entre a
habitação e a floresta que a cerca com proximidade, relação essa típica do processamento
do ciclo silvestre da doença. Itabuna, BA, 1 de outubro de 1943.
Foto: Dr. D. E. Davis
Coc/Fiocruz
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Desenho que
ilustra a
urbanização da
forma silvestre
da febre
amarela,
apontando os
vetores e
agentes
responsáveis
pelo ciclo da
doença.
Taylor in Strode,
1951, p. 536

e que o hóspede ou hóspedes animais, responsáveis pela
existência da febre amarela sem o Aedes aegypti sejam animais
silvestres (ibidem, pp. 7-8).

As incógnitas deste problema motivaram um vasto
programa de investigação envolvendo virologistas, zoólogos
e entomólogos, que se prolongou até, pelo menos, os anos
1950, com intensa troca de informações entre os pesquisadores
que atuavam nos continentes americano e africano. Muitas
dessas incógnitas continuam a desafiar os epidemiologistas
que lidam com a febre amarela hoje. Mas tudo indica que
houve solução de continuidade e conseqüente empobrecimento

naquele programa multidisciplinar de pesquisas desde que
zoólogos, entomologistas e anotomopatologistas deixaram de
participar dele na mesma medida em que o faziam.
Isso se deveu, em parte, à diminuição da relevância
científica e sanitária da febre amarela durante a transitória
erradicação do Aedes aegypti no Brasil (1955-1968) e em outros
países do continente, à voga do DDT como panacéia para a
erradicação de espécies transmissoras de doenças, 24 e
certamente, também, à crise das instituições de pesquisa
biomédica brasileiras e à inconsistência das políticas de saúde
implementadas nesse mesmo período.
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Gráfico indicando a migração de pássaros no Sul do Brasil. Em determinado momento
dos estudos epidemiológicos, foi levantada a teoria, hoje imputada ao dr. Austin Kerr,
da Fundação Rockefeller, com relação ao transporte do vírus da febre amarela pelos
pássaros, para se tentar compreender o mistério que cercava os chamados
“reservatórios de vírus”. Compreender isso significava entender de que forma se
dava a distribuição da doença entre regiões distantes, e o que ocasionava o
aparecimento de surtos epidêmicos que espocavam aqui e ali em curtos intervalos.
Essa teoria suscitou uma série de estudos que contavam com a captura e sangria
daqueles animais, estudos que deram origem a uma coleção de aves preservada e
tratada pela Fundação Rockefeller. Paralelamente, foi feito um trabalho com captura
de mosquitos presentes em correntes aéreas acima das árvores, ou seja, em zonas
muito altas nas florestas. Para dar conta dessa tarefa, foram confeccionadas, pelo
próprio pessoal do Serviço de Febre Amarela, pipas produzidas com filó que,
acionadas, faziam vôos para captura dos mosquitos. A pertinência da teoria não foi
comprovada. 1943.
Fotos: Sílvio Cunha
Coc/Fiocruz

Mosquiteiro colocado
sobre árvore durante
estudos e captura de
mosquitos na
Fazenda da Boa Fé,
Teresópolis, RJ,
12 de março de 1943.
Foto: Dr. D. E. Davis
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Desde 1928 sabia-se que outros mosquitos além do Aedes
aegypti podiam transmitir o vírus da febre amarela urbana
(Bauer, 1928, pp.261-82). Após a descoberta da febre amarela
silvestre, iniciaram-se amplos estudos sobre os insetos
hematófagos mais comuns nas localidades afetadas pela
doença. A princípio, foram infrutíferas as experiências com
insetos capturados nas matas e levados a picar animais em
laboratório, ou inoculados neles depois de serem triturados e
diluídos (Soper, 1939a, p.18; 1939b, p.10). No começo de
1938, o vírus foi isolado em macacos picados pelo Haemagogus
capricorni e pelo Aedes leucocelaenus, e em camundongos
nos quais se tinha inoculado um grupo de Sabethines (Shannon,
Whitman e França, 1938, pp. 110-1). Diversos mosquitos foram
artificialmente infectados, mas até então somente aquelas três
espécies tinham sido encontradas com infecção natural
(ibidem). A princípio, os entomologistas ficaram surpresos com
a pobreza de mosquitos encontrados nos ambientes onde
grassava a febre amarela silvestre. Na Colômbia se verificou
que capturas feitas na floresta, a pequena altura do chão,
revelavam a existência de poucos mosquitos, mas grande
quantidade era encontrada na copa das árvores (Soper, 1942,
p. 5). Novas metodologias de captura levariam à identificação
de muitas outras espécies associadas à transmissão não apenas
da febre amarela — neste caso, especialmente as do gênero
Haemagogus — como de outras arboviroses (Consoli e Oliveira,
1994, pp.102-34).

Um tipo de alçapão para captura de mosquitos, utilizando um cavalo
como isca. Anápolis, GO, 1938.
Foto: Dr. Gastão César
Coc/Fiocruz

Localidades no Brasil
onde foram capturadas
espécies do mosquito

Haemagogus, um dos
vetores mais
conhecidos da febre
amarela silvestre.

Captura de mosquitos hematófagos com isca humana na mata

Whitman in Strode,

da Fazenda Guinle. Teresópolis, RJ, 29 de novembro de 1942.

1951, p.270
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Gráfico mostrando capturas semanais do mosquito Haemagogus,
o principal entre os vetores conhecidos da forma silvestre da febre
amarela, utilizando isca humana. Os índices de captura estão
relacionados às diversas estações de estudo na região de Passos, MG,
entre 1945 e 1946. Essa região foi escolhida para as investigações
entomológicas e zoológicas, porque situava-se no caminho da
epidemia de febre amarela silvestre, que se propagou entre 1934 e
1940 pela bacia amazônica nos estados de Mato Grosso e Goiás,
em direção ao Sul do país. Nova epidemia irrompeu na região em
1944, inaugurando-se então o laboratório de campo à frente desta
outra vaga de febre amarela silvestre, com o objetivo de iniciar as
investigações antes que o vírus chegasse à região. Lá estiveram
Henry W. Kumm, Ottis R. Causey, Hugo W. Laemmert Jr., G. S. Hayes,
entre outros.
Foto: Machado
Coc/Fiocruz

Gráfico demonstrando número de vezes em que macacos

cebus foram recapturados em Passos, MG, entre 1945 e 1946.
Foto: Machado
Coc/Fiocruz
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Gráfico indicando a quantidade de mosquitos de diferentes espécies
capturados em florestas na região de Passos, MG, julho de 1946.
Coc/Fiocruz

Gráfico mostrando a percentagem de mosquitos capturados
por mês em relação às chuvas. Passos, MG, julho de 1946.
Foto: C. G. Inman
Coc/Fiocruz

Gráfico demonstrando a relação mensal entre as condições
meteorológicas e as capturas de Haemagogus e outros mosquitos
com isca humana. Passos, MG, julho de 1946.
Foto: C. G. Inman
Coc/Fiocruz

Gráfico mostrando o número de Haemagogus capturados
no chão e em árvores por hora de capturas. Passos, MG,
julho de 1946.
Foto: C. G. Inman
Coc/Fiocruz
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A coleta sistemática de amostras de fígado e os estudos
sobre a distribuição da imunidade foram deslanchados em 1931,
em diversos países sul-americanos, quando ainda não se sabia
da existência da febre amarela silvestre. O reconhecimento de
sua extensão e peculiaridades deveu-se, em larga medida, ao
exame histopatológico das amostras de fígado — diagnosticandose casos fatais com segurança, desenhavam-se as áreas infectadas
no momento em que eram infectantes — e das provas de
proteção, que permitiam determinar a distribuição anterior da
febre amarela a partir da imunidade adquirida por pessoas que
haviam tido a infecção. Certificando só os casos fatais, a
viscerotomia iluminava uma pequena parte apenas dos casos
que realmente ocorriam. As investigações sobre a imunidade
‘enxergavam’ as pessoas que tinham sobrevivido à febre amarela
ou que tinham hospedado o vírus sem apresentar sintomas.

Quando o Serviço de Viscerotomia chamava a atenção
dos cartógrafos do laboratório central para determinada região,
o surto era dimensionado através de cuidadosa investigação
de campo, envolvendo estudos clínicos, inoculações em animais
suscetíveis e provas de proteção repetidas (Soper, 1939a, p. 7).
A relação era de mão dupla: fazia-se a viscerotomia nas regiões
em que a investigação do poder protetor do soro indicasse a
existência passada da doença.
Em 1939, usavam-se dois processos: os camundongos eram
inoculados em campo com o soro do sangue suspeito e enviados
imediatamente ao laboratório; ou se enviavam ao laboratório
vênulas com o sangue dos casos suspeitos, em garrafas térmicas
com gelo e sal, para que lá se fizesse a inoculação nos animais
de experiência.25

Mapa de Ilhéus, BA, mostrando as fazendas onde foram colhidos

Mapa de Passos, MG, mostrando percentagem de macacos cebus

soros humanos para diagnóstico da presença do vírus da febre

que apresentaram soros positivos até junho de 1946.

amarela. Julho de 1946.

Foto: C. G. Inman

Foto: C. G. Inman
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Mapa localizando os resultados de testes com soro humano nas regiões e

Mapa indicando resultados de provas de proteção feitas em macacos,

relacionando-os à vegetação variada, provavelmente etapa de trabalho para

apresentados pela relação entre o total de testes realizados e o

realização de diagnóstico da presença do vírus circulante. Pesquisa realizada

percentual positivo. Pesquisa realizada pelo laboratório de estudos

entre novembro de 1943 e maio de 1944 pelo laboratório de estudos

epidemiológicos situado na cidade de Ilhéus, BA, e apresentado pelo

epidemiológicos situado na cidade de Ilhéus, BA, e apresentada pelo dr. Taylor.

dr. Taylor. 1945

Foto: Antenor Batalha

Foto: Antenor Batalha
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A

spectos de sítios, fazendas, estradas e vegetação da região que cerca a cidade de Ilhéus, BA, cenário de
uma abrangente pesquisa sobre a febre amarela na década de 1940.
Essas pesquisas epidemiológicas visavam, entre outras coisas, a detectar se a região era ou não propícia
ao aparecimento da doença; produzir um quadro de imunidade da região; investigar a participação de animais
no seu ciclo silvestre, para se tentar chegar aos vetores e hospedeiros que participavam daquele ciclo etc. Em
todos esses estudos, a relação doença/ambiente era muito valorizada. Levantamentos de vários tipos foram
efetuados, produzindo amplo material proveniente das pesquisas — biológicos ou não. Essa série de imagens
é um exemplo de como foram utilizados diversos dispositivos que auxiliassem a produção do conhecimento
que então se buscava obter, dentre eles, a fotografia. Produzidas em série, processadas e coladas no verso de
fichas catalográficas contendo informações básicas sobre seu conteúdo, as imagens cumpriam uma função
basilar nos trabalhos da Fundação Rockefeller no Brasil: a descrição. Segundo depoimento do dr. José Fonseca
da Cunha, médico que trabalhou em campo para a Rockefeller, no desenvolvimento de uma pesquisa
epidemiológica, por vezes os médicos tinham que se deslocar de uma cidade a outra e nessas ocasiões era
atribuição do funcionário ir descrevendo num caderno ou diário a paisagem que via: “Saí em direção a
Divinópolis. Então, assentado ao lado do motorista com caderno, lápis na mão, indicava a quilometragem do
carro e dizia:‘do lado direito um capão do mato, na altura de grande extensão ou de pequena extensão, do
lado esquerdo terreno plano próprio para cultura’, mas dali a quinze minutos, ou vinte minutos, ou meia hora,
dependia das mudanças que eu fosse observando, ‘do lado esquerdo capão de mato bastante denso e com
possibilidade de existência de mosquitos na região’. Mais adiante: ‘quilômetro tal’, assim até chegar ao final
da viagem, era um trabalho muito cansativo. Era uma espécie de um retrato da região através da minha
descrição”.
A fundação contou com um eficiente aparato técnico-administrativo, que dotou a organização de uma
eficiência ímpar no controle das informações provenientes das atividades médico-científicas em andamento.
Nesse aparato destacamos a rotina institucional que determinou diversas formas de descrição das atividades,
que poderiam apresentar-se de forma escrita — diários, relatórios, papers, surveys — ou visual — fotografias,
mapas, gráficos, desenhos. Se partirmos em busca da compreensão dos motivos que regem o cumprimento de
simples rotinas institucionais, talvez encontremos algumas chaves de compreensão das noções que
sustentavam tais práticas. Assim, ao lado dos documentos de trabalho produzidos em série, a fotografia era
um poderoso auxiliar na tarefa de descrição, na tentativa de se descortinar, num país de dimensões
continentais, os cenários possíveis de manifestação da doença. Além disso, a possibilidade de se obter um
inventário visual sobre o problema, aliado a toda a estrutura de descrição manuscrita, ampliava sobremaneira
as possibilidades de conhecimento, mas sobretudo de controle tanto real dos estudos — maior pluralidade de
observações – quanto simbólico das paisagens fotografadas — pela simples posse e descrição de suas
imagens. Acima de tudo, porém, a imagem fotográfica serviu para registrar, como num texto subliminar, o
funcionamento endógeno da instituição: os serviços, atividades, dispositivos mobilizados para as várias
operações, etc., além de apresentar a relação instituição/população a partir de seu próprio ponto de vista.
Evidentemente sem possuir uma consciência clara desses atos, na verdade a Fundação Rockefeller acabou
por ajudar a construir uma memória visual sobre si mesma e sobre o problema com o qual se defrontou, com
muita eficiência, seja na forma sistemática com que pacientemente produziu e processou todos os materiais e
registros de sua atuação — incluindo não só fotos mas também as coleções e os escritos produzidos —, seja
na própria valorização da função desses materiais nos trabalhos empreendidos.

157

Fotos: Dr. D. E. Davis
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Provas de proteção repetidas de tempos em tempos eram
usadas para revelar a presença da febre amarela em regiões
suspeitas. Em Mato Grosso, por exemplo, se tinham encontrado
pessoas com prova de proteção negativa em 1934, mas positiva
após os surtos de 1936 e 1937. Teria sido impossível afirmar
que a febre amarela estivera na região sem estes testes, “porque
não se observaram, então, casos no período inicial ... nem se
apresentaram casos fatais que, pela viscerotomia, permitissem
confirmar a natureza da doença”. Soper julgava que a vacinação
crescente dos habitantes das regiões infectadas acabaria por
inviabilizar a sensibilidade deste método de rastreamento das
epidemias de febre amarela silvestre. Outro método, mais
dispendioso, consistia em manter animais suscetíveis presos
em gaiolas, em certos pontos do território, para que servissem
de sentinelas (ibidem, p. 19).

Nos trabalhos de campo para o estudo da febre amarela, não raro os
obstáculos de toda ordem se impunham, fato que obrigava o staff a
uma postura aberta aos improvisos, o que gerou soluções bastante
criativas, realizadas com habilidade, como a escada construída para o
acesso seguro às árvores. Na outra imagem, auxiliares do Serviço de
Febre Amarela colocam gaiolas nas árvores nas quais seriam
depositados os “macacos sentinela”, geralmente da espécie rhesus,
sabidamente suscetíveis ao vírus, para serem picados por mosquitos
infectados nas florestas.

Esses procedimentos tornavam possível a

realização dos exames de prova de proteção em laboratório, usados
para revelar a presença de febre amarela em regiões suspeitas.
Fazenda Colina, MG, 1945 e Anápolis, GO,1938.
Foto: Machado
Foto: Dr. Gastão César
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A febre amarela silvestre humana, já vimos, era
“secundária” a epizootias silvestres. Atingiam apenas alguns
homens que freqüentavam a floresta povoada de animais
infectados. Portanto, as vagas de febre amarela silvestre não
podiam ser rastreadas com precisão pelos instrumentos que
serviam tão bem para mapear as epidemias humanas. As provas
de proteção passaram, então, a ser usadas para se determinar
também a imunidade dos animais silvestres, dando, assim,
uma idéia mais nítida do tempo da última passagem do vírus
pela floresta, já que os animais viviam menos que os homens
e se reproduziam mais rápido (Soper, 1942, p.2).

Estas provas constituíam uma das principais ferramentas
das investigações zoológicas que buscavam determinar os
hospedeiros vertebrados do vírus, estudando-se a incidência
de diferentes espécies nas regiões onde havia ou tinha havido
casos em humanos. A epidemia que varreu o Sul e Sudeste do
Brasil em 1938 foi sinalizada por relatos de elevada mortalidade
entre macacos guaribas (gênero Alouata). Em laboratório,
verificou-se que eram, de fato, muito suscetíveis à doença.
Nas provas de proteção feitas, até 1938, em 1.212 macacos de
várias espécies procedentes de 54 localidades do Brasil e
Bolívia, 189 (15%) foram positivas, confirmando a suspeita de
que estes animais eram os mais importantes hospedeiros
vertebrados do vírus na selva.

Alina Perlowagora, médica de origem polonesa que trabalhava
com o dr. Thomas P. Hughes nas pesquisas sobre febre amarela da
Diagrama utilizado em experiência de transmissão de mosquitos

Fundação Rockefeller, com um macaco guariba, capturado em

infectados com o vírus da febre amarela para sagüis, com a finalidade

Paracatu, MG. 1946.

de estudar o ciclo “sagüi — aedes — sagüi”. 1945.

Foto: Dr. T. P. Hughes
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Embora fossem ainda incipientes os estudos zoológicos e
entomológicos em 1942, Soper supunha que os mecanismos
de transmissão e circulação do vírus na selva fossem similares
aos da febre amarela urbana.
Se não fora a permanência do vírus através do inverno, e a
aparente disseminação da infecção durante o inverno nas áreas
epidêmicas do Brasil meridional, seríamos tentados a explicar a
epizootiologia de febre amarela pela hipótese simples do ciclo
mosquito — hospedeiro animal — mosquito. E isto talvez ainda
venha a ser provado como a verdadeira explicação, sendo um
mosquito resistente o hospedeiro do vírus de uma estação para
outra. Não há nenhuma prova de que sejam responsáveis vetores
hematófagos de longa vida, ou que a transmissão se faça de uma
a outra geração de vetor, ou que haja um longo período infectante
em algum vertebrado (ibidem, pp. 4-5).

Uma fêmea de macaco cebus capturada para estudos laboratoriais.
A espécie cebus participava das provas de proteção em alternativa ao

Caminhão com meninos capturadores de mosquitos, durante

macaco da espécie rhesus, que era importado e, conseqüentemente,

experiência sobre disseminação de mosquitos libertados.

muito caro. Apucarana, PR. 1948.

Passos, MG, 1948.
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Segundo a epidemiologia clássica, somente cidades grandes,
com intenso movimento de não imunes, se tornavam centros
endêmicos da febre amarela transmitida por Aedes aegypti.
Como, então, explicar a endemicidade silvestre a partir de um
mecanismo que supunha curto período de circulação do vírus
no hospedeiro vertebrado, seguido de imunidade permanente,
e em hospedeiros invertebrados de vida curta, incapazes de
transmitir o vírus de uma geração para outra? Para Soper, a
chave da explicação residia no “fato de que os animais silvestres
se reproduzem muito mais rapidamente do que o homem, e
vivem períodos muito mais curtos do que ele, de maneira que
uma população média de mil animais oferece muitas vezes
mais indivíduos para infecção do que se encontra em uma
população média de mil indivíduos humanos no mesmo
período”.
Os resultados dos estudos sobre a distribuição da
imunidade à febre amarela foram resumidos em dois relatórios
publicados em 1937, um referente à América do Sul e o outro,
à América do Norte, América Central e Índias Ocidentais (Soper,
jul. 1937, pp. 457-511; Sawyer, Bauer e Whitman, mar.1937,
pp. 137-61).
Comprovou-se, então, que a febre amarela silvestre era,
às vezes, a origem de epidemias urbanas, mas podia
permanecer ativa por muitos anos numa região, sem atingir
obrigatoriamente as cidades próximas à mata, mesmo quando
o índice estegômico era elevado nelas. Em outras palavras, os
dados fornecidos pelas viscerotomias feitas em diversos países
sul-americanos indicavam que a febre amarela silvestre podia
existir numa região sem influenciar obrigatoriamente os
resultados das provas de proteção feitas com os habitantes
dos núcleos urbanos da mesma região. Por outro lado,
resultados negativos de provas de proteção feitas em crianças
não significavam necessariamente que a doença estivera
ausente durante o seu tempo de vida. “Nos lugares habitados,
onde as casas ficam bastante retiradas da mata, a doença não
se adquire, via de regra, a não ser no contato com a mata, e
habitualmente são os indivíduos que ali penetram, geralmente
adultos, aqueles que adquirem a infecção” (Soper, 1939a, p. 5).

Os inquéritos divulgados em 1937 demonstravam que a
febre amarela silvestre vinha lavrando em vastas regiões da
América do Sul há muitos anos, sem que ninguém tivesse
conhecimento disso. Apesar de existirem zonas onde o vírus
parecia existir de maneira permanente, observavam-se grandes
flutuações na distribuição dos casos, de ano para ano.

Gráfico indicando resultados de pesquisas de imunidade humana por
grupos de localidades, percentual entre gêneros e grupos etários.
Pesquisa realizada entre 1932 e 1936 nos estados de Mato Grosso,
Goiás, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais.
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Enfrentando as dificuldades durante os trabalhos de campo na época
da campanha da Fundação Rockefeller, para erradicar o Aedes aegypti e
para realizar pesquisas sobre a febre amarela. Goiás, 1935.
Coleção Família Penna

A onda amarela varre o continente
As Conferências Sanitárias Pan-Americanas constituem
boas balizas para aquilatarmos a evolução dessa problemática
epidemiológica. Grandes abalos foram registrados no tempo
decorrido entre a VIII Conferência, em 1927, e a IX Conferência
realizada em Buenos Aires, em 1934. Além da já mencionada
resistência da febre amarela rural transmitida por Aedes aegypti
(problema que, em 1934, parecia estar na iminência de ser
dominado), e da descoberta de que ela se propagava sem a
intervenção desse mosquito, havia sido detectado outro inimigo
temível, o Anopheles gambiae, que migrara da África para o
Brasil, carregando consigo o parasito de uma das formas mais
letais da malária. Em 1934, a febre amarela silvestre era
encarada como ameaça permanente às cidades, mas não se
tinham ainda elementos para dimensionar sua significação
epidemiológica. Não se conheciam os índices de morbidade e
mortalidade dessa forma da doença, nem tampouco as
probabilidades de invasão de distritos densamente povoados,

sobretudo quando circundados por zonas de mata
relativamente pequenas.
Na época da X Conferência Sanitária Pan-Americana
(1938), já se tinham observado surtos “entre 70 30’, de latitude
norte, até 270 de latitude sul; desde a vertente oriental dos
Andes até a foz do Amazonas; a alturas que vão do nível do
mar a 1.500 metros; em regiões silvestres, e em planícies onde
no máximo 5% da terra está coberta de mata; em forma de
ondas epidêmicas, e em condições que sugerem a endemicidade
local permanente” (Soper, 1939a, pp. 8-10). Argentina, Uruguai
e Rio Grande do Sul, únicos territórios que apareciam como
indenes (Soper 1939b, p. 7), foram engolfados no ano seguinte
pela onda de febre amarela silvestre.
A partir de 1934, foram detectados surtos em todos os
estados brasileiros e em diversas províncias da Bolívia,
Paraguai, Peru e Colômbia.
Na parte brasileira do vale amazônico, não se observaram
epidemias, mas todos os anos eram diagnosticados casos em
lugares afastados uns dos outros, indicando que a infecção
existia permanentemente na região (padrão que persiste até
hoje). Na parte peruana da Amazônia, a febre amarela silvestre
foi detectada em 1937, isto é, 16 anos depois dos últimos
casos de febre amarela urbana diagnosticados naquele país. A
doença, observada primeiro no vale do Perené, alastrou-se
pelos vales do Huallaga, Ucayali e Chanehamayo entre 193942. Em 1941, houve grave surto em La Merced e San Ramon,
a apenas um dia de viagem de automóvel para Lima. Na
Colômbia, a viscerotomia revelou que a febre amarela silvestre
fora e seguia sendo endêmica na foz dos rios Orinoco e
Madalena (Soper, 1942, p. 4).
Na Venezuela, os trabalhos de viscerotomia começaram
mais tarde, e até 1938 não se obtivera nenhum resultado
positivo. Em 1941, houve alguns casos positivos em Carapito
e Guasipati. Na Bolívia, um surto de febre amarela silvestre
grassou entre tropas baseadas ao sul de Santa Cruz em 1935.
No ano seguinte, irrompeu uma grande epidemia nos llanos e
serras do país, que poupou apenas apenas o Chaco e zonas
limítrofes com a Argentina. A febre amarela silvestre ressurgiu
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Cartaz do Serviço Nacional de Febre Amarela exibido durante a XI
Conferência Sanitária Pan-Americana, realizada no Rio de Janeiro em
1942, apresentando as conexões das vias aéreas e sua importância na
migração da doença entre os países do continente americano.
Coc/Fiocruz

nas florestas que margeavam o rio Beni em 1939 e 1940,
alcançou Concepción e Todos los Santos em 1941, disseminouse pelas fraldas das montanhas ao norte e ao sul de Santa Cruz
e reapareceu no vale do Beni em 1942 (Soper, 1939a, p.9;
1942, pp. 3-4).
Os primeiros estudos realizados nas Guianas Inglesa e
Holandesa não indicaram a presença recente de febre amarela,
mas depois se verificou que a forma silvestre existia não apenas
em ambas as colônias como no Panamá. Aí as pessoas com
menos de vinte anos residentes nas zonas urbanas não
apresentaram imunidade à doença, confirmando o êxito do
trabalho de Gorgas. Mas amostras de sangue colhidas em
Darién, na costa do Pacífico, e em San Blas, na costa do
Atlântico, revelaram que havia panamenhos imunes com
menos de 13 anos de idade, ou seja, infectados após a
inauguração do canal do Panamá.
Depois do vale do Canaã, o primeiro surto de febre
amarela silvestre no Brasil foi detectado em Coronel Ponce,
no Mato Grosso, em 1934. No ano seguinte, uma epidemia
mais grave atingiu o sul de Goiás e parte de Minas Gerais e
São Paulo. Em 1936, alastrou-se por grande parte do estado
de São Paulo e por regiões contíguas de Minas, Paraná e Mato
Grosso, grassando em 1937 em São Paulo, sul de Minas, Mato
Grosso e norte do Paraguai. Avançando pela costa do Paraná
e Santa Catarina, em 1938, a febre amarela silvestre produziu
uma epidemia entre os colonos alemães de Blumenau. Naquele
ano, foi detectada numa área enorme, que abarcava o estado
de São Paulo, as regiões mais prósperas de Minas Gerais e
todo o território montanhoso do estado do Rio de Janeiro
(Soper, 1938, p. 2).
Ocorreram casos em locais situados a meia hora de
automóvel da cidade do Rio de Janeiro, como sucedera com a
cidade de São Paulo, no ano anterior. Quatro doentes ainda
na fase virêmica, capazes, portanto, de infectar o vetor urbano,
deslocaram-se para a capital federal no verão de 1938, mas
não houve casos secundários. Foram descobertos
acidentalmente. Na opinião de Soper, muitos outros casos
infectantes teriam ingressado na capital federal durante os
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meses em que a febre amarela silvestre grassou no estado do
Rio e na Zona da Mata mineira (Soper, 1939b, p. 9).
Relatórios da Fundação Rockefeller ao Ministério da
Educação e Saúde Pública nos dão um instantâneo do
funcionamento da maquinaria antiamarílica na virada de 1937
(dezembro) para 1938 (janeiro): 1.326 postos de viscerotomia
tinham enviado 5.607 amostras de fígado para exame
histopatológico no laboratório central em Manguinhos, cujos
entomologistas fizeram, também, a identificação de 24.036
mosquitos. Nesses dois meses, a polícia de focos inspecionara
24.411.635 depósitos de água em 4.797.108 prédios situados
em 680 localidades, em dezembro de 1937, e 686 localidades
no mês seguinte, sendo que quase 400 tinham passado pelo
crivo das turmas especiais de captura. Foram vacinadas naquele
período 34. 292 pessoas.26
À medida que a onda de febre amarela silvestre se
aproximava do Rio de Janeiro, intensificavam-se os trabalhos
contra o Aedes aegypti. Em março de 1938, antigos funcionários
do Serviço de Febre Amarela, despedidos a partir de 1932,
foram reconvocados com urgência pelo Departamento
Nacional de Saúde.27 Notícias davam conta de que o mosquito,
encurralado “nos bairros abandonados e nos subúrbios
esquecidos”, que os cariocas chamavam de “mato grosso”,
tinham ultimamente ressurgido “aos milhões”, desde o Centro
até Ipanema e o Alto da Boa Vista.28
Quando se diagnosticaram os casos de febre amarela na
cidade, o pânico se alastrou pela população.29 Muitas pessoas
acorreram à repartição de Saúde Pública para saber se deviam
se vacinar. Apesar de as autoridades se esforçarem para
convencer o público de que a nova modalidade de febre amarela
não se transmitia pelo stegomya, e sim por hematófagos que só
contaminavam pessoas que tivessem contato com as matas, o
Serviço de Febre Amarela, com o aval do Ministério da Educação
e Saúde Pública, resolveu “generalizar o mais possível a prática
da vacinação”, tendo em mira “uma imunização radical e segura
contra as duas formas de febre amarela”.30
Foi em meio a esse transe que os jornais anunciaram a
“descoberta de uma nova vacina contra a febre amarela”, não

obstante ela já tivesse sido aplicada em 38 mil pessoas no
Brasil e duas mil na Colômbia. “A nova vacina é o primeiro
preventivo descoberto para ser usado pelo público em geral.
Anteriormente, a Fundação Rockefeller já havia produzido uma
outra espécie de vacina ... que, entretanto, só era aplicável a
certas pessoas” (Correio da Manhã, 23 mar.1938, p. 14). Logo
veremos que vacinas eram essas, e os problemas que surgiram
com o uso maciço da segunda.
A chamada “epidemia migratória” apareceu em 1939 no
Espírito Santo e também no noroeste do Rio Grande do Sul,
invadido pelo Paraguai e pela região de Misiones, na Argentina.
No ano seguinte, a viscerotomia revelou nova onda epidêmica
no sul de Santa Catarina. Os surtos no Espírito Santo, sempre
ao sul do rio Doce, foram particularmente violentos, tendo
sido invadido outra vez o vale do Canaã, exatamente oito
anos após o surto que levara à descoberta da febre amarela
silvestre. Verificou-se, então, que as áreas de mata entre Ilhéus,
na Bahia e o rio Doce apresentavam endemicidade permanente, com casos ocasionais contínuos que obedeciam a padrão
diferente das áreas atingidas pela onda epidêmica recente
(Soper, 1942, p. 3).

Gráfico mostrando a
distribuição de casos
confirmados de febre
amarela urbana, rural e
silvestre, com ou sem
a presença do Aedes

aegypti, entre os anos
de 1932 e 1941.
Coc/Fiocruz
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Mapa do município de Coronel Ponce, MT,
indicando a região em estudo. O detalhe da
legenda fornece o nível de detalhamento das
informações levantadas por esses
mapeamentos, que cumpriam com
generosidade a função de controle, em cada
ambiente focalizado, de sua topografia,
ocupação e intervenção humana, vegetação,
entre outros elementos relevantes às pesquisas
epidemiológicas. Fevereiro de 1943.
Foto: Sílvio Cunha
Coc/Fiocruz
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Mapa demonstrando a disseminação da febre amarela no Sul do Brasil e

Mapa indicando a distribuição da população urbana e rural no

indicando a cronologia das migrações, entre 1932 e 1942.

Sudeste do Brasil. Julho de 1943.

Foto: A. Fialho

Foto: Sílvio Cunha
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Mapa apresentando
a disseminação da
febre amarela no
Sul do Brasil por
cada ano
compreendido entre
1931 e 1940. 22 de
setembro de 1943.
Foto: Sílvio Cunha
Coc/Fiocruz
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O desaparecimento da febre amarela
urbana

Mapa do sul do Espírito Santo mostrando o progresso das epidemias
de febre amarela nos anos de 1938 e 1940.
Foto: Sílvio Cunha
Coc/Fiocruz

Em 1934, na época da IX Conferência Sanitária PanAmericana, a febre amarela rural endêmica, transmitida pelo
Aedes aegypti, era um problema ainda importante. No tempo
decorrido até a conferência seguinte (1938), a viscerotomia
não revelou nenhum caso novo na região. A partir de 1933,
não houve no continente americano nenhuma epidemia urbana
de febre amarela originada por outra e devida ao Aedes aegypti.
Os surtos urbanos aconteceram em regiões de comprovada
endemicidade silvestre, devendo-se à transferência do vírus
da mata para a cidade. “Não fora a fonte permanente do vírus
amarílico na mata, e provavelmente ter-se-ia realizado aquele
velho e nobre sonho da completa extinção da doença no
continente americano”, afirmava Soper (1939, p. 7) na X
Conferência Sanitária Pan-Americana.
Apesar das grandes extensões percorridas pela febre
amarela silvestre na América do Sul, permaneciam limitados os
casos ou surtos da forma urbana dela derivada.31 Soper atribuía
tal defasagem à eficácia da campanha contra o Aedes aegypti,
mantida em bases mais econômicas, e de forma contínua, em
diversas partes do continente (Soper, 1939a, pp. 7-8).
Nos últimos anos, tinham se expandido consideravelmente
os serviços antilarvários na América do Sul. No Brasil, o Serviço
de Febre Amarela atuava em todos os estados; serviços
cooperativos similares começaram a atuar na Bolívia, a partir
de junho de 1932; e no Paraguai, de maio de 1937 em diante
(ibidem, pp. 10-1). Os serviços sanitários do Peru, Paraguai,
Colômbia, Cuba e Venezuela enviaram técnicos ao Brasil para
estudar os métodos de combate ao Aedes aegypti, que Soper
modificara depois de assumir a direção da campanha em 1930,
obtendo resultados que depois qualificaria de “surpreendentes”.
A meta original do Serviço de Febre Amarela — reduzir o
índice domiciliário de Aedes aegypti a 5%, ou menos, para
neutralizar a transmissão da doença — mudou em 1933, quando
se verificou que era possível eliminar completamente o
mosquito nas áreas trabalhadas. A meta passou, então, a ser
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índice larvário zero, isto é, a erradicação do Aedes aegypti no
Brasil e, logo, em toda a América Latina. Em 1938, no X
Congresso Pan-Americano, parecia já ter sido eliminado nas
cidades brasileiras mais importantes, inclusive as portuárias,
com “grandes economias no serviço”. A ‘petrolização’ de todos
os recipientes em que houvesse larvas de mosquito, considerada
mais barata e eficaz, e tornada compulsória pelo decreto 21.434,
de 23.5.1932, suplantou outros métodos, inclusive o uso de
peixes larvófagos, que foi drasticamente reduzido.
Soper parece ter cedido à crítica dos médicos e à
compreensível aversão das populações urbanas àquela forma
de poluição das águas potáveis, considerada inclusive por
muitos clínicos como potencial transmissora de outras
doenças.32 Os trabalhos antilarvários continuavam a ser
informados por inquéritos imunológicos feitos com o auxílio
do teste de proteção em camundongos e pela prática
generalizada da viscerotomia. A experiência adquirida no
combate ao Anopheles gambiae redundou numa inovação para
a campanha contra o Aedes aegypti. Turmas de captura de
adultos iam, agora, aos sítios que o serviço antilarvário
declarava ‘limpos’ e, com o auxílio de tubos especiais, capturava
e identificava mosquitos na forma alada. Turmas de focos
ocultos, especializadas em descobrir lugares incomuns de
reprodução do mosquito, eliminavam os Aedes aegypti
remanescentes nas casas, suprimindo, assim, criadouros que
pudessem pôr a perder o trabalho antilarvário.
Considerava-se que a presença de mosquitos adultos
constituía índice mais sensível que o larvário, anteriormente
usado, para medir a situação de determinada localidade, e
que resultados de captura negativos justificavam a desativação
da onerosa rotina das visitas domiciliárias feitas pelos inspetores
do Serviço de Febre Amarela. “Um índice zero permite espaçar
muito mais as visitas dos guardas às casas, reduz
apreciavelmente as despesas e contribui para evitar choques
desagradáveis entre o público e o serviço”. O ciclo de visitas
domiciliares era alongado de uma para duas semanas, um
mês ou até períodos mais longos, “com absoluta segurança”
(Soper, 1939a, p. 11; 1939b, pp. 5-6).

O combate ao Anopheles gambiae
Em 1927, o Exército francês inaugurou uma linha de
navegação entre Natal, no Rio Grande do Norte, e Dacar,
capital do Senegal, com o objetivo de colher dados
meteorológicos para a criação de uma linha aérea, a atual Air
France. Adolfo Lutz, que estava na Venezuela, fazendo estudos
de parasitologia, deteve-se no Rio Grande do Norte, em 1928,
na viagem de regresso pelos aviões do correio aéreo de
Latecoère. Alertou, então, as autoridades brasileiras para o
perigo do ingresso de insetos de importância médica no Brasil,
oriundos da costa ocidental da África.
A presença do Anopheles gambiae foi constatada em
março de 1930, por Raymond Shannon, entomologista do
Serviço de Febre Amarela, que coletou aproximadamente duas
mil larvas do mosquito em Natal. No telegrama que enviou à
Rockefeller, em 30 de setembro de 1930, declarou: “Encontrei
gambiae em Natal. Pobre Brasil!”.33 Apesar de ser ainda restrita
a área infestada, a epidemia de malária atingiu grande número
de pessoas, sendo por muitos confundida com a febre amarela.
Entre 1932 e 1937, o mosquito foi localizado em outras partes
do Nordeste, mas sem provocar novos surtos da doença. A
seca ocorrida nesses anos, com suas dramáticas conseqüências,
desviou a atenção das autoridades para outras questões,
inclusive a febre amarela, pois se temia que o recrudescimento
da emigração de nordestinos pudesse levar a doença de volta
ao Rio de Janeiro.
Dr. Raymond
C. Shannon,
entomologista da
Fundação
Rockefeller, que
em 1930 atestou a
presença de larvas
do mosquito

Anopheles
gambiae em
território
brasileiro.
Coc/Fiocruz
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Médicos do Serviço
de Febre Amarela e
do Serviço de
Malária do
Nordeste. Da
esquerda para a
direita, em pé, drs.
Raymond C.
Shannon e Ottis
Causey.
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Em 1938, enquanto sua forma silvestre varria o Centro e
o Sul do Brasil, o vetor africano da malária instaurava
verdadeira calamidade pública no Rio Grande do Norte e Ceará.
No primeiro estado houve cerca de cinqüenta mil casos e
cinco mil mortes numa população de 240.000 habitantes. No
vale do Jaguaribe, em julho, ocorreram mais de 63.000 casos
com cerca de oito mil mortes, sendo que em alguns municípios
a doença vitimou mais de 90% da população.34 O risco do
Anopheles gambiae se propagar pela Amazônia e alcançar o

canal do Panamá, numa conjuntura em que era iminente a
deflagração da guerra na Europa e em que os estudos
epidemiológicos apontavam a malária como a principal ameaça
sanitária às forças beligerantes, levou os Estados Unidos a se
interessarem vivamente pelo problema do Nordeste brasileiro
Em 5 de agosto de 1938, Getúlio Vargas criou o Serviço de
Malária, com um orçamento de mil contos de réis, sob a direção
do dr. Manoel Ferreira. O fraco desempenho do serviço levou
à sua reestruturação em 11 de janeiro de 1939 (decreto-lei nº
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1.042), em ação conjunta do governo brasileiro e da Fundação
Rockefeller, com orçamento de sete mil contos (dois mil
fornecidos pelos norte-americanos). O Serviço de Malária do
Nordeste tornou-se uma organização similar à que combatia a
febre amarela, “livre de todas as restrições burocráticas, com
fundos adequados, pessoal treinado em larga escala e técnica
administrativa refinada, na opinião pouco modesta de seus
comandantes absolutos, os americanos Soper e Wilson, que
em seu livro não deixam de comentar a pronta disposição do
diretor do Serviço de Malária de abrir mão do controle
administrativo direto” (Paula, et al., 1990, p. 10).
O contingente inicial da campanha antimalárica proveio
do Serviço de Febre Amarela: cerca de cinqüenta pessoas,
entre médicos, guardas e funcionários administrativos. Shannon
e Barber, do International Health Board, e pesquisadores
brasileiros como Leônidas Deane e Maria Paumgarten
formavam o destacamento científico avançado contra o
transmissor africano da malária. “A cepa que migrou para o
Brasil foi especialíssima” – registra Moura Lima.
Hoje sabemos que existem seis cepas diferentes; uma que nem

Organograma do Serviço
de Malária do Nordeste,
organismo criado em
1938 e reestruturado em
1939 enquanto ação
conjunta do governo
brasileiro e da Fundação
Rockefeller, a partir da
necessidade de se
bloquear a disseminação
do mosquito Anopheles

gambiae, vetor da
doença, no Nordeste do
Brasil. Na prática, esse
serviço era em muitos
aspectos semelhante ao
já existente Serviço de
Febre Amarela,
especialmente no que diz
respeito à estrutura
organizacional e lógica
operacional.
Coc/Fiocruz

transmite, outras que desovam em água salobra ou que preferem
água doce. O gambiae que veio para o Nordeste brasileiro só
picava o homem, nenhum outro animal. Quantas experiências fiz
com o dr. Deane para verificar isso. ... O capturador que usávamos
era um tubo com um centímetro de diâmetro, borracha, uma
telinha ... íamos aspirando e contando os mosquitos para botar
na gaiola. A certa altura, o dr. Deane começou a sentir uma coceirinha
na garganta. ... Eu disse: “O senhor pode publicar o seguinte: quem
engolir um gambiae com esporozoíto, fique tranqüilo que não vai
contrair malária...”. (Lima, mar./jun.1998, p. 179).

No seu auge, a campanha chegou a mobilizar quatro mil
homens, muito bem remunerados. “Um guarda ... ganhava, na
época, mais do que um funcionário do Banco do Brasil. Agora,
a disciplina era rigorosa. Vi médicos, como vi guardas ou
serventes serem postos no olho da rua por desonestidade.
Não tinha apelação. Era chegar e ouvir: ‘passa no caixa, recebe
o seu dinheiro e bye bye ’” (ibidem). O serviço medicou mais
de duzentos mil doentes, produziu e examinou cinqüenta mil

Da esquerda para a
direita, os drs.
Fred L. Soper e D.
B. Wilson,
respectivamente
diretor e diretor
assistente do
Serviço de Febre
Amarela da Divisão
Internacional de
Saúde na América
Latina. A dupla
dividiu o comando
do Serviço de
Malária do
Nordeste no
combate ao
mosquito
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gambiae .
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Dr. Fred L. Soper, chefe do escritório regional da Fundação
Rockefeller no Brasil e diretor do Serviço de Malária do Nordeste,
verificando a presença de larvas de anofelinos durante campanha de
erradicação do Anopheles gambiae na região Nordeste. 1939.
Foto: Dr. Manoel Ferreira
Coc/Fiocruz

Guardas de capturas do Serviço de Malária do Nordeste, organismo
criado por meio de acordo entre o governo brasileiro e a Fundação
Rockefeller. Dirigido por Fred. L. Soper, seu objetivo era se dedicar
exclusivamente ao combate do mosquito Anopheles gambiae,
responsável pela disseminação da malária, campanha efetuada
durante os anos de 1938 e 1941.
Coc/Fiocruz
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Posto de expurgo do Serviço de Malária do Nordeste em Cristais, CE,
vendo-se uma caminhonete coberta pelo toldo e guardas com pistolas
De Vilbiss.
Coc/Fiocruz

Turma de
capturas do
Serviço de
Malária do
Nordeste
abordando uma
família numa

Guardas do Serviço de Malária do Nordeste pertencentes à turma de

habitação a ser

capturas, responsáveis pelo combate ao mosquito Anopheles

fiscalizada.

gambiae, trabalhando com o guarda-chuva retangular no interior de

Ceará, 1940.

uma habitação. Ceará, 1940.
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lâminas de sangue, fazendo, no decorrer da campanha, o
reconhecimento minucioso de toda a fauna de anofelinos do
Nordeste (“Ligeiros dados...”, 1941, p. 8).
Em 11 de novembro de 1940, foi localizado o último
gambiae no Brasil. As atividades de controle foram mantidas
até 1942, quando finalmente se extinguiu o serviço. “A partir
de 1941” — conta ainda Moura Lima — “quem encontrasse o
mosquito vivo recebia prêmio equivalente a mil dólares por
exemplar! Nunca ninguém ganhou esse prêmio”. Um batalhão
de microscopistas examinava os mosquitos coletados nessa
fase de revisão. Para testar a vigilância do pessoal, de vez em
quando Deane colocava sorrateiramente uma larva de gambiae
num dos potinhos de mosquitos que vinham do campo. Se o
microscopista deixasse de perceber o inimigo, era suspenso;
na segunda vez, perdia o emprego.
A descoberta de Shannon, em 1930, representara um
marco: era a primeira vez, na história da biologia dos anofelinos,

Dr. Manuel Ferreira
diante do quadro-negro
com desenho do mosquito

Anopheles gambiae, na sala
de aula do laboratório do
Serviço de Malária do
Nordeste. Aracati, CE, 1939.
Coc/Fiocruz

que se verificava a sua transposição de um continente a outro
(“Ligeiros dados...”, 1941, p. 8). Em 1940, fixou-se outro marco:
era a primeira vez na história da saúde pública que se eliminava
um transmissor de doença procedente de outra zona
zoogeográfica. O feito foi atribuído ao competente estudo do
Anopheles gambiae, mosquito doméstico e antropofílico,
passível de ser combatido no interior das habitações; ao uso
sistemático de verde-paris nos criadouros de larvas, e de
píretro, no interior das casas; mas se deveu, sobretudo, ao
rigor, disciplina e eficiente organização verticalizada que os
comandantes da campanha contra a febre amarela montaram
no Nordeste.35 Muitos dos participantes dessa campanha se
transferiram para o Serviço Especial de Saúde Pública e
continuaram a trabalhar com a malária na Amazônia. Outros
foram absorvidos pelo Serviço Nacional de Malária, criado
pelo Ministério da Educação e Saúde Pública.
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O Serviço Especial de Saúde Pública – SESP
André Luiz Vieira de Campos (UFF;UERJ)

O

O ministro da Educação e
Saúde, Gustavo Capanema,
na assinatura de convênio
entre a Fundação
Rockefeller e o Serviço
Especial de Saúde Pública
(SESP). Rio de Janeiro, RJ,
cerca de 1942.
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SESP foi criado em 17 de julho de 1942, através de um acordo bilateral entre os governos brasileiro e
norte-americano, depois que representantes dos dois países, reunidos no Rio de Janeiro para o III Encontro de
Ministros das Relações Exteriores, assinaram os chamados “Acordos de Washington”. Estes acordos faziam
parte da estratégia dos Estados Unidos de garantir o apoio do Brasil e dos demais países da América Latina,
neutralizando, assim, a ofensiva comercial e política dos países do Eixo no Hemisfério. O acordo de saúde e
saneamento que criou o SESP determinou que caberia a esta agência implementar políticas sanitárias em
áreas econômica e militarmente estratégicas para o “esforço de guerra” dos Aliados.
Portanto, na sua origem, o SESP foi um dos produtos da frente interamericana levantada pelos Estados
Unidos contra os poderes do Eixo. Os Estados Unidos precisavam de matérias-primas estratégicas do Brasil, e
os soldados norte-americanos baseados no Norte e Nordeste, de proteção contra as “doenças tropicais”
reinantes no país. Além disso, os trabalhadores brasileiros recrutados para aumentar a produção de borracha e
minérios poderiam ser mais produtivos, se protegidos contra a malária e outras doenças infecciosas. Por sua
vez, o governo brasileiro tirou proveito deste súbito incremento da demanda por matérias-primas, ocasionado
pela guerra, para esboçar um programa de desenvolvimento econômico para o país. Esse conjunto de
interesses econômicos, políticos e militares era costurado pelo discurso subjacente à Política da Boa
Vizinhança.
O SESP nasceu como agência “especial”, financiada nos seus primeiros anos principalmente por dinheiro
norte-americano, e dirigida, até 1944, por um médico da mesma origem. Estava subordinado formalmente ao
Ministério da Educação e Saúde, mas, de fato, constituía uma burocracia paralela à administração
“tradicional”, com total autonomia financeira e administrativa. O SESP tinha orçamento próprio, podia
contratar e demitir pessoal, fixar salários e benefícios, obedecendo a critérios administrativos talhados
segundo o modelo empresarial taylorista norte-americano. Em virtude de seu caráter bilateral, estava
subordinado também ao Institute of Inter-American Affairs (IIAA), uma das corporações que compunham o
Office of the Coordinator of Inter-American Affairs (CIAA), o famoso órgão criado por Roosevelt e dirigido por
Nelson Rockefeller, encarregado de promover a Política da Boa Vizinhança na América Latina.
Podemos dividir a história do SESP em duas fases: a primeira, entre 1942 e 1945, quando serviu
basicamente aos interesses militares norte-americanos no Brasil; e a segunda, entre 1946 e 1960, quando se
aliou aos projetos de desenvolvimento do Estado brasileiro.
O “Acordo Básico” que criou o SESP definia dois objetivos principais: saneamento do vale amazônico,
através do controle da malária e assistência médica aos seringueiros; e treinamento de profissionais de saúde,
principalmente médicos, enfermeiras e engenheiros sanitários. Com a assinatura do acordo, teve início o
Programa da Amazônia, destinado a ampliar a produção e exportação de borracha para os Estados Unidos. A
demanda por minerais estratégicos levou o SESP, em novembro de 1942, ao vale do rio Doce, em Minas
Gerais. O objetivo do Programa do Vale do Rio Doce era promover a saúde pública naquela região,
respaldando, assim, a Companhia Vale do Rio Doce, que estava sendo criada, e as obras de reconstrução da
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estrada de ferro Vitória — Minas. Em 1943, o aumento da demanda por mica e quartzo deu origem ao
Programa da Mica, por intermédio do qual o SESP atuou nas condições de saúde vigentes nas regiões
produtoras daqueles minerais, em Minas Gerais e Goiás.
Durante esta primeira fase, o SESP realizou importantes pesquisas científicas e promoveu inovadoras
experiências de administração sanitária, mas eram os objetivos militares do projeto que davam o norte às
suas ações. O SESP era uma “força-tarefa” que executava políticas sanitárias pontuais, destinada a ser
extinta ao término da guerra.
O êxito daqueles programas variou. O controle de malária nas bases americanas foi eficiente, apesar
dos percalços iniciais, principalmente em Belém, onde a situação era mais grave. O Programa da Amazônia
beirou o fracasso, e os resultados foram medíocres, tanto do ponto de vista econômico quanto sanitário. O
controle de malária tornou-se muito mais eficaz no último ano da guerra, quando passou a ser usado
sistematicamente o DDT, que mudou radicalmente as estratégias político-sanitárias para a doença. Os
Programas do Rio Doce e da Mica foram os mais bem-sucedidos do ponto de vista econômico e sanitário.
No vale do Rio Doce, o controle da malária foi alcançado, o que sem dúvida contribuiu para o sucesso da
reconstrução da estrada de ferro e o aumento da produção de minérios. O SESP desenvolveu aí um projeto
que foi fundamental para sua sobrevivência após a guerra: uma rede integrada de unidades de saúde como
modelo de administração sanitária para o Brasil.

O ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha,
(à direita) cumprimenta o embaixador norte-americano
Jefferson Caffery, na presença do ministro da
Educação e Saúde, Gustavo Capanema (sentado, ao
centro), por ocasião da assinatura do contrato sobre
saúde e saneamento entre Brasil e Estados Unidos e da

Funcionário do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) confere remessa de

criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP).

medicamentos e instrumentos médicos.1943.

Rio de Janeiro, RJ, 17 de julho de 1942.

Foto: Alan Fischer
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Profissional do SESP
captura mosquitos
transmissores da malária.
1943.
Foto: Alan Fischer
Cpdoc/FGV

Médico do SESP examina
larvas do mosquito
transmissor da malária,

Anopheles gambiae.
Amazonas, 1943.
Foto: Alan Fischer
Cpdoc/FGV

Terminada a guerra, desapareceram as razões militares que tinham levado à criação daquela, que,
porém, sobreviveu e conservou seu caráter de “agência especial” até 1960, quando finalmente se tornou a
Fundação Nacional de Saúde Pública (FNSP), efetivamente subordinada ao Ministério da Saúde.
Grupos brasileiros e norte-americanos interessados na permanência da agência obtiveram a renovação
do acordo SESP — IIAA no pós-guerra, até 1960. De parte dos brasileiros, foi determinante o papel que viria a
desempenhar nos projetos de desenvolvimento implementados pelo Estado a partir da década de 1940. Na sua
segunda fase, o SESP tornou-se a grande agência promotora de saúde pública em áreas de fronteira
econômica, principalmente na Amazônia e no Nordeste. Este papel, já previsto na época da constituição da
agência, em 1942, tornou-se preponderante a partir do Plano Salte, elaborado no governo de Eurico Gaspar
Dutra (1946-1951). Os projetos estatais de desenvolvimento passaram a ser orientados por uma visão
econômica neoclássica, que considerava a saúde um dos elementos essenciais para a valorização do “capital
humano” e o desenvolvimento econômico. Como resultado, o SESP tornou-se o grande prestador de serviços
de saúde nas regiões alvos desses projetos desenvolvimentistas durante a década de 1950.
Em 1949, assinou os primeiros contratos com governos do Nordeste para “organizar serviços de saúde
pública em áreas de importância econômica e qualificar pessoal para os departamentos de saúde estaduais”.
No ano seguinte, o SESP assinou contrato com a Comissão de Valorização do Vale do São Francisco. Após a
criação da Sudene, no governo Juscelino Kubitschek, os planos de desenvolvimento do Nordeste se
estenderam a toda a região, assim como os serviços prestados pelo SESP.
A partir de 1953, com a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, o
SESP passou a receber fundos constitucionais para providenciar serviços de saúde na região. No ano seguinte,
sua presença na Amazônia Legal ampliou-se com a assinatura de acordos com o Maranhão, Mato Grosso e
Goiás.
Nesta segunda fase, o SESP expandiu suas alianças no campo da saúde pública, abrindo frentes em áreas
como higiene industrial e engenharia sanitária. Estas orientações transformaram a agência num modelo de
organização sanitária no Brasil. O modelo baseava-se em quatro estratégias: treinamento de pessoal
qualificado para trabalhar nas unidades de saúde e administrar o modelo; investimento em educação
sanitária; criação de uma rede integrada de unidades de saúde e expansão desta rede para os municípios e
estados brasileiros. Estas unidades — um posto, centro de saúde, hospital ou combinação dos três — estariam
integradas a distritos sanitários que, por sua vez, se integrariam aos departamentos de saúde estaduais.
De acordo com o conceito de “rede de unidades integradas”, cada unidade deveria prover os diversos
serviços de saúde, incluindo medicina preventiva e assistência médica, — de forma permanente e em nível
local. As unidades mais importantes desta rede eram os centros de saúde, similares àqueles criados nos
Estados Unidos: controlavam doenças infecto-contagiosas, faziam inspeção alimentar e ambiental, produziam
estatísticas vitais, abrigavam serviços laboratoriais, promoviam educação sanitária, articulando agências
públicas e privadas existentes no distrito sanitário, de maneira a evitar “duplicação de esforços e
desperdícios”. Outra característica do centro de saúde norte-americano era seu caráter descentralizado. O
trabalho que desenvolviam baseava-se no conceito de que a saúde pública não deveria ser imposta, mas
provida a partir da educação sanitária. Nos Estados Unidos, os centros de saúde privilegiavam a medicina
preventiva ao invés da curativa, até porque o poderoso lobby das clínicas particulares não queria
concorrência.
Os centros de saúde do SESP no Brasil seguiram esse modelo, mas com algumas adaptações, já que aqui
nunca foi possível praticar exclusivamente a medicina preventiva. As unidades tiveram que associá-la à
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medicina curativa. Além disso, enquanto nos Estados Unidos eram financiados e administrados localmente, no
Brasil dependiam dos estados e da União.
Para difundir seu modelo, o SESP adotou a política de “demonstrar a moderna saúde pública” para os estados
e municípios. À semelhança do que fizera a Fundação Rockefeller, a estratégia foi negociar contratos com essas
instâncias governamentais, compartilhando com elas despesas e responsabilidades na construção e manutenção
das unidades de saúde. Nos estados mais pobres, o SESP agiu como agência federal, subsidiando pesadamente a
construção de unidades sanitárias. Por volta de 1960, o modelo sespiano estava bastante difundido.
SESP e governo estadual dividiam as despesas da construção das unidades, encarregando-se o primeiro de
fornecer assistência técnica e treinamento do pessoal. O SESP, num primeiro momento, dirigia a unidade de
saúde, mas progressivamente repassava seu controle para as autoridades sanitárias locais. Em 1954, iniciou uma
nova experiência com os estados: os serviços cooperativos de saúde. Estes operavam como “agência especial”,
encarregada de introduzir “moderna administração sanitária” nos departamentos de saúde estaduais. Os
serviços cooperativos eram financiados pelo SESP e pelos governos estaduais e dirigidos por um médico
sanitarista indicado pelo primeiro e aceito pelos últimos. O SESP se encarregava de treinar pessoal nas unidades
de saúde, até que o departamento de saúde do estado fosse capaz de assumir plenamente o sistema.
Portanto, do final da guerra a 1960, quando termina o contrato do governo brasileiro com o IIAA, o SESP
reorientou seus objetivos e funções. Sua prática consistiu em promover não apenas a saúde pública em
regiões brasileiras que eram alvo de projetos desenvolvimentistas, como também o modelo norte-americano
de administração sanitária. Contudo, vale registrar que este modelo não foi introduzido no Brasil pelo SESP.
Desde a década de 1920, médicos brasileiros que estudaram na Johns Hopkins School of Public Health
estavam familiarizados com os centros de saúde, o primeiro dos quais foi implantado no Rio de Janeiro em
1927. Formalmente, o modelo já existia na estrutura de administração sanitária federal desde 1934. Coube ao
SESP expandi-lo, entrando em competição com um outro modelo — o campanhista — também presente na
estrutura administrativa federal.
O SESP atingiu o auge de seu prestígio como agência planejadora e executora de saúde pública no Brasil
na década de 1950. A perda de importância depois se deveu, em parte, e paradoxalmente, a seu sucesso: ao
vingar seu modelo nos departamentos de saúde estaduais, a agência perdia um pouco sua razão de ser.
Entretanto, a principal causa de seu declínio e da saúde pública, em geral, foi a ascensão da medicina
curativa que, no início dos anos 1960, se tornou o centro da política de saúde no Brasil.
Em 1960, o convênio com os norte-americanos foi encerrado, e o SESP transformou-se em Fundação
Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP). A partir daí, passou a integrar, de fato, a burocracia do Ministério
da Saúde e a enfrentar muitos de seus problemas típicos, como a falta de verbas e o empreguismo. Em 1991, a
FSESP foi extinta e seus quadros, incorporados à Superintendência das Campanhas (Sucam), passaram a
integrar a atual Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).
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A erradicação do Aedes aegypti

do vírus da febre amarela, o sanitarista de hoje é obrigado a
considerar a febre amarela como ameaça constante e permanente.

A febre amarela urbana e rural transmitida pelo Aedes
aegypti apenas era tida como praticamente solucionada nas
Américas desde 1933 e 1934, respectivamente. Aquela
transmitida pelo Aedes aegypti mas derivada da forma silvestre,
muito freqüente entre 1934-38, foi registrada pela última vez
em Sena Madureira, território do Acre, no começo de 1942,
ano da XI Conferência Sanitária Pan-Americana. Os três casos
ocorridos naquela cidade tornaram-se um marco na história
do combate à febre amarela urbana no Brasil.
Por sua vez, a extensão alcançada pela febre amarela
silvestre — do Panamá ao Rio Grande do Sul e de
Chanchamayo a Ilhéus — mostrava que ela se adaptava a
grande variedade de ecologias, tipos de mata, mosquitos, fauna
vertebrada e condições climáticas. Os dados acumulados até
1942 sugeriam que

Com o aperfeiçoamento dos meios de comunicação, está a
impressionante distância de todas as cidades e povoados no

assim como a doença humana teve seus focos endêmicos
reconhecidos, tais como Havana, Panamá, Guayaquil e Rio de
Janeiro, parece haver também áreas enzoóticas, tais como as regiões
ao redor de Muzo, na Colômbia, e Ilhéus, no Brasil, onde o vírus
da febre amarela parece estar sempre presente. Outras zonas não
... , mas uma vez infectadas parecem abrigar o vírus por bastante
tempo, com reinfecções a curtos intervalos. Outras ainda são
invadidas pelo vírus menos freqüentemente e, em casos extremos,
como o ... Brasil meridional, os intervalos entre infecções podem
durar dez anos ou mais. Em tais regiões, o vírus se esgota
rapidamente, muitas vezes permanecendo apenas seis ou oito
semanas em um dado trecho da floresta (Soper, 1942, p. 2).

As medidas contra o Aedes aegypti permitiam evitar as
epidemias de tipo urbano, a propagação do vírus de uma
cidade para outra e, mesmo, de um a outro país. Mas não se
tinha como controlar os vetores responsáveis pela transmissão
da febre amarela silvestre. A vacinação em larga escala dos
humanos que tinham contato com as matas era o único meio
de bloquear a eventual urbanização do vírus silvestre, ainda
que não impedisse a disseminação dela nas áreas selváticas.
Já que então não há nenhuma esperança, nem mesmo com
aperfeiçoamento da vacinação em massa, de livrar o continente

continente onde se permite que persista o Aedes aegypti (Soper,
1939b, pp. 8-9).

Em 1938, na X Conferência Sanitária Pan-Americana,
quando já contava com esta outra arma, a vacina, Soper propôs
um programa continental nos moldes do que era implementado
no Brasil, pioneiramente, e em alguns outros países sulamericanos. Consistia em viscerotomia e investigações sobre
a imunidade nas aglomerações urbanas com elevada densidade
de Aedes aegypti, e em todas as regiões silvestres dos países
onde a febre amarela fora endêmica no passado, para se
determinar onde vacinar. Vacinação em massa para proteger
os habitantes dessas regiões, das cidades onde fosse inviável
a campanha antilarvária e, ainda, dos tripulantes e passageiros
de aviões e outros meios de transporte que transitassem por
essas áreas. E a medida considerada mais importante: campanha
antilarvária permanente nos principais portos e cidades
infestados pelo Aedes aegypti, tendo em mira o índice larvário
zero, ao invés dos 5% recomendados anteriormente (Soper,
1939a, p. 20).
De acordo com Soper, o “êxito de qualquer tentativa de
erradicar uma espécie pareceu tão inacreditável a muitas
pessoas que foi necessário apresentar a idéia cautelosamente”.
Na XI Conferência Sanitária Pan-Americana, realizada, não
por caso, no Rio de Janeiro, em 1942, ele defendeu a
erradicação com mais ênfase. “É um empreendimento colossal,
mas para o qual já temos a técnica provada” (Soper, 1942, p.
8). Resolução aprovada nessa conferência consignou voto de
aplauso aos resultados obtidos no Brasil e conclamou os
governos dos demais países americanos a organizarem serviços
para erradicar o Aedes aegypti, baseando-se no modelo
brasileiro.
Em 1938, quando planejava a erradicação do Anopheles
gambiae no Nordeste e a do Aedes aegypti nas Américas, Soper
já tinha iniciado as negociações com o governo brasileiro,

Exposição dos
trabalhos
coordenados pelo
Serviço Nacional
de Febre Amarela
referentes à
erradicação do
mosquito

Aedes aegypti,
bem como ao
desenvolvimento
da vacina contra
a febre amarela e
sua aplicação.
Trabalhos
expostos na XI
Conferência
Sanitária PanAmericana,
realizada no Rio
de Janeiro em
1942.
Coc/Fiocruz
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visando à retirada da colaboração da Fundação Rockefeller
do serviço antiestegômico no Brasil. Explicou, inclusive, que
foi moderado na Conferência Sanitária daquele ano, porque
“não era conveniente antecipar um programa que talvez
pudesse estar em desacordo com a futura orientação do serviço
sob controle do governo” (Soper, 1939a, pp. 19-20). Em 1939,
a Rockefeller concentrou esforços na campanha contra o
gambiae, e no ano seguinte deixou de renovar o acordo para
a profilaxia da febre amarela com o governo brasileiro. Em 23
de janeiro de 1940, o decreto-lei nº 1.975 criou o Serviço
Nacional de Febre Amarela, sob responsabilidade exclusiva
dos sanitaristas brasileiros.36
Muitos cientistas sociais, expressando uma corrente de
pensamento nacionalista que se fortalecia no âmbito da saúde
pública e em outros campos profissionais, viriam a afirmar
que a Rockefeller se retirou da campanha contra a febre amarela
humilhada, por não ter sido capaz de levar a bom termo o
combate contra a doença. A verdade é que se conhece mal a
transição negociada nessa conjuntura inteiramente dominada
pelas necessidades impostas pela Segunda Guerra Mundial,
envolvendo, de um lado, o governo brasileiro, em particular
os serviços de saúde, cuja modelagem fora profundamente
influenciada pelas ações e pelo modelo organizacional da
Rockefeller; de outro, as agências públicas e privadas norteamericanas que assumiam novas posições, não menos
importantes que as anteriores, no campo da saúde pública e
das ciências biomédicas, sobretudo através da Fundação SESP.
O Serviço Nacional de Febre Amarela depois passou a ser
administrado pelos brasileiros, mas teve de fazer correções de
rumo, sem as quais não teria sido possível o desfecho bemsucedido 18 anos depois.
Tudo indica que a erradicação do Aedes aegypti tinha
adversários, que criticavam o custo desproporcional do
programa e pediam prioridade para outros problemas
sanitários considerados mais graves. Há indícios, também, de
que já havia quem propusesse a “vacinação geral urbana”
como alternativa à erradicação do mosquito. Tomando como
exemplo a varíola, que continuava a ser um grave problema
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Organograma do Serviço Nacional de Febre Amarela.
Manual de instruções técnicas e administrativas do Serviço
Nacional de Febre Amarela
LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

mesmo nos países que usavam o invento de Jenner há mais de
um século, Soper (ibidem) argumentava que as medidas contra
o Aedes aegypti só deviam ser abandonadas em favor da
vacinação em condições muito especiais, onde a campanha
antilarvária fosse muito dispendiosa ou difícil.
Os defensores dessa campanha usavam argumentos
econômicos. À medida que áreas mais extensas fossem
libertadas do mosquito, maior seria o ímpeto do
empreendimento, porque número relativamente maior de
pessoas ficaria disponível para atacar as áreas menores
remanescentes, e também porque diminuiriam as chances de
reinfestação das áreas libertadas. Uma vez obtido o índice
zero, prevenir a reinfestação seria muito mais barato do que
manter, permanentemente, índices domiciliários baixos.37 Além
disso, as medidas antilarvárias serviam à profilaxia de outras
doenças, como o dengue e a filariose, além de proporcionar
maior “conforto” para os habitantes das cidades (ibidem).

Para tornar mais eficiente a implementação das medidas de
quarentena e prevenção da febre amarela recomendadas pela
Convenção Sanitária Internacional de 1926, e pelas convenções
sanitárias para a Navegação Aérea de 1933 e 1944, a Organização
Mundial de Saúde promoveu de 1º a 6 de dezembro de 1949 um
Painel sobre Febre Amarela, com o objetivo de delimitar as áreas
endêmicas dos continentes americano e africano. Tal delimitação foi
sacramentada pela Terceira Assembléia Mundial de Saúde em 20 de
maio de 1950. O mapa mostra a área endêmica na África, onde
inquéritos epidemiológicos mais sistemáticos começaram a ser feitos
somente a partir de 1925. Além do Aedes aegypti, 16 espécies de
mosquito mostraram-se capazes de transmitir a doença para humanos
e primatas. Um programa maciço de vacinações iniciado nos anos
1940 arrefeceu as epidemias durante a década de 1950, mas elas
ressurgiriam, com violência, nos anos 1960 (Meegan, 1988, pp. 21931; Monath, 1988, pp. 27-39).
Smith in Strode,1951, p.625
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Waldemar Antunes, diretor do Serviço Nacional de Febre Amarela,
defendeu a necessidade de modificar-se o conceito de “zonas
endêmicas” de febre amarela perante o Comitê de Peritos em Febre
Amarela da Organização Mundial de Saúde, reunido em Genebra, em
dezembro de 1949. Apresentou farta documentação referente aos
progressos da erradicação do Aedes aegypti. Procurou demonstrar a
“maneira diversa como ocorrem os casos de febre amarela silvestre
em áreas endêmicas e epidêmicas”, baseando-se na observação de
mais de mil casos humanos positivados pela viscerotomia no Brasil
durante o decênio 1935-45. O Comitê de Peritos resolveu, então,
definir quatro tipos de áreas amarílicas. Áreas endêmicas e
epidêmicas, com transmissão de homem a homem, pelo vetor
clássico, o Aedes aegypti, permanecendo a doença ativa por períodos
de tempo mais ou menos longos. Áreas enzoóticas e epizoóticas, com
ausência do Aedes aegypti: além dos casos em animais silvestres
sensíveis, os casos humanos, considerados acidentais no ciclo da
transmissão da doença inseto-animal silvestre, podiam ocorrer de
modo mais ou menos constante nessas áreas, ou apenas
esporadicamente.
Segundo este novo critério, áreas do Brasil consideradas como
‘endêmicas’ de febre amarela — a Amazônia e os municípios de Ilhéus
e Itabuna, na Bahia — delimitados pela United Nations Relief and
Rehabilitation Administration (UNRRA), em julho de 1946, passariam a
ser consideradas como enzoóticas, “e se algum caso houver fora
delas, como já os houve apenas em número de dois, desde 1946,
serão classificadas como epizoóticas, devido à ausência do aegypti
nas referidas áreas.” Tais distinções tinham importância prática, já
que os países com áreas endêmicas e epidêmicas estavam sujeitos a
restrições quarentenárias, o que deixava de acontecer com aqueles
que possuíssem apenas áreas enzoóticas ou epizoóticas de febre
amarela (“Resumo das atividades do Serviço Nacional de Febre
Amarela durante o ano de 1949”, 1950, p. 3.) O mapa mostra, em
linhas cruzadas, a zona enzoótica da América do Sul, e em linhas
diagonais, a zona epizoótica, ou melhor, os pontos mais distantes da
primeira em que a febre amarela silvestre ocorrera ou onde macacos
imunes tinha sido encontrados.
Taylor in Strode, 1951, p. 491

Até a entrega do Serviço de Febre Amarela aos brasileiros,
a Fundação Rockefeller conseguira eliminar o Aedes aegypti
do Espírito Santo (1938), Paraná (1939), Goiás (1939), território
de Roraima e, ainda, grande parte da zona açucareira ao sul
de Pernambuco (sessenta localidades), e uma vasta área ao
sul da Bahia (31 municípios). Apesar destes resultados, o
programa patinava perigosamente no Nordeste, a região mais
densamente infestada pelo Aedes aegypti.

Em fins de 1935, estavam lá 988 dos 1.792 postos antilarvários
em funcionamento no Brasil. Índices negativos obtidos em 92%
deles, associados a conveniências financeiras da Rockefeller e do
governo brasileiro, levaram ao fechamento de 979 postos
nordestinos. Os dirigentes da campanha confiavam na inspeção
preventiva periódica pelas turmas de captura de alados, supondo
que a reinfestação, se ocorresse, seria tardia e lenta, por ser o
aegypti um mosquito de hábitos domésticos (Franco, 1969, p. 135).
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Os fatos contradisseram esta suposição, ocorrendo com
surpreendente rapidez a reinfestação de Carpina, em
Pernambuco, e logo de várias outras localidades nordestinas.
Muitos postos foram reabertos, chegando-se a 1.329 em fins de
1936, mas, em dezembro de 1938, foram novamente fechados
aqueles que apresentavam índices negativos. O mosquito
tornou a conquistar os espaços de onde fora expulso.
Em abril de 1940, os drs. Paulo Luiz Rouanet, Odair Franco
e Anibal Santos analisaram a situação em “Considerações sobre
a campanha antiestegômica no Nordeste do Brasil” (SNFA,
Recife, 1940). O Serviço dirigido por Soper e Sérvulo Lima
tinha uma organização modelar, era muito eficiente, mas estava
perdendo a guerra contra o mosquito. Além da reinfestação
dos postos fechados — que invibializava o argumento
econômico dos defensores do programa —, “não era possível
manter, simultaneamente, o serviço antilarvário em todos eles
e ainda mais nas novas localidades positivas que viessem a
exigir a instalação de postos de combate ao mosquito” (ibidem,
p. 137). Segundo os autores, o calcanhar-de-aquiles do
programa era o trabalho efetuado nas zonas rurais, que se
restringia à proximidade das cidades. Os índices resistentes
ou instáveis se deviam à permanência do mosquito nas pontas
de ruas não controladas, nas estradas, engenhos e sítios, e
também à margem das rodovias, ferrovias e rios navegáveis
situados na periferia dos centros urbanos ou a alguma distância
deles. As cidades só ficariam definitivamente livres do Aedes
aegypti se suas periferias e hinterlândias estivessem com índices
estegômicos rigorosamente negativos (ibidem).
O Serviço de Malária do Nordeste, que estava em vias de
liquidar o último foco do Anopheles gambiae, apesar de
reproduzir a organização do Serviço de Febre Amarela,
estabelecera algumas rotinas novas que os autores julgavam
essenciais à destruição do Aedes aegypti: seria preciso
inspecionar todas as ruas e casas do município infestado, e
atacar o mosquito em suas diversas fases evolutivas. Em
documento datado de novembro de 1940, Rouanet, Franco e
Amador Corrêa Campos detalharam o “Plano geral para os
trabalhos de levantamento de índice estegômico por município”.

O mais importante era a confecção de mapas que
descrevessem, em detalhes, a posição de todas as vilas,
povoados, fazendas, engenhos, estradas vicinais do município,
para que os guardas pudessem levar a todas as suas habitações
o levantamento do índice estegômico e, em seguida, o combate
ao mosquito. Mais tarde, essas operações foram unificadas: à
medida que faziam o levantamento, os guardas aplicavam o
inseticida num raio de cem metros ao redor da casa que
apresentasse foco de Aedes aegypti.
Um estudo feito em 1942 por João Távora Teixeira Leite,
do SNFA, mostrou que os ovos desse mosquito, em condições
favoráveis de temperatura e umidade, podiam eclodir até 450
dias após a postura. A intensa migração de nordestinos para
as cidades litorâneas poderia comprometer todo o programa,
se a erradicação não fosse absolutamente eficiente nas zonas
rurais de dispersão de homens e mosquitos.
Segundo Odair Franco (1968, p. 138), em 1940 ainda havia
sérias dúvidas nas fileiras do serviço quanto à viabilidade de
se alcançar esta meta. As dúvidas foram dissipadas com os
resultados extremamente positivos das novas técnicas
implementadas a partir de 19 de outubro de 1940, em Glória
de Goitá, Pernambuco, e logo em todos os municípios da
Circunscrição Nordeste. Os focos de larvas e ninfas eram
tratados com mistura de óleo Diesel (75%) e Fuel (25%).
O combate à fase alada fazia-se com inseticida — o
chamado PTQ, à base de pirocide, tetracloreto de carbono e
querosene —, aplicado por meio de bombas aspersoras
manuais no interior das casas com focos, e naquelas situadas
num raio de cem metros de cada foco. No Nordeste, a maioria
era encontrada em jarras e outros vasilhames de barro, em
cujas paredes internas ficavam aderidos os ovos, que resistiam
à ação do petróleo, eclodindo mais tarde, quando os recipientes
voltavam a receber água. Passou-se, então, a flambar suas
paredes internas com pano embebido na mistura larvicida e
em chamas. Quando o índice se tornava negativo em todo o
município, o posto passava à vigilância em ciclo longo, até
que fosse considerado extinto o Aedes aegypti (ibidem, pp.
139-40).
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Sua erradicação foi, pela primeira vez, sancionada em
documento oficial no decreto nº 8.675, de 4 de fevereiro de
1942, que aprovou o Regulamento do Serviço Nacional de Febre
Amarela, agora vinculado ao Departamento Nacional de Saúde
do Ministério da Educação e Saúde Pública. O art. 10º atribuía
à Seção de Controle Antiestegômico a responsabilidade pela
preparação de planos a serem executados pelos serviços de
campos, visando à “eliminação completa da espécie”.38
O serviço, dirigido inicialmente pelo dr. Sérvulo Lima e, a
partir de 21 de maio de 1941, por Waldemar da Silva Sá Antunes,
contava com 2.759 postos antilarvários e um total de 8.666
“núcleos de trabalho”, em localidades interioranas e em todos
os portos marítimos, fluviais e aéreos. 39 Eram então
considerados livres do mosquito o Maranhão, Espírito Santo,
Goiás, Pará, Santa Catarina, Distrito Federal e Minas Gerais.
Mato Grosso só não estava limpo por causa “das reinfestações
vindas pelo rio Paraguai”. Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio
de Janeiro vinham sendo intensivamente trabalhados. “Muitas
partes da bacia amazônica ... parecem nunca ter sido invadidas
pelo Aedes aegypti”. A batalha final dar-se-ia no Nordeste,
onde o mosquito continuava “bem arraigado em muitas zonas
estritamente rurais” (Soper, 1942, p. 7).
O programa de erradicação começou a avançar mais rápido
a partir de 1947, quando se passou a usar o DDT (diclorodifenil-tricloretano). Logo se adotou o chamado método
“perifocal”, idealizado por Otávio Pinto Severo para dar cabo,
simultaneamente, das formas aquática e alada do mosquito. O
inseticida de ação residual era aplicado por meio de bomba
aspersora manual em qualquer depósito, com ou sem foco, e
mesmo sem água, dentro e fora das casas. O inseticida era
aplicado também nos móveis e nas paredes próximas aos
depósitos.40 Segundo Odair Franco (1968, pp. 141-2), em muitas
localidades infestadas bastou uma aplicação do DDT para que
fosse reduzido a zero o índice de Aedes aegypti. Tal desempenho
levou à adoção do método perifocal em outros países, sob a
orientação de médicos e guardas sanitários brasileiros.
Em 1950, a campanha do Serviço Nacional de Febre
Amarela estava no seu auge, abarcando 112.950 localidades e

um contingente de 3.249 servidores. Naquele ano, a espécie
foi erradicada em mais quatro estados: Piauí, Rio Grande do
Norte, Ceará e Sergipe. Os 15.031 núcleos residenciais da
Paraíba tinham sofrido detalhada investigação entomológica.
Achavam-se isentos do vetor urbano da febre amarela 16
estados, cinco territórios e o Distrito Federal (“Resumo das
atividades do Serviço Nacional de Febre Amarela durante o
ano de 1949”, p.1).
O programa implementado no Brasil seria um
empreendimento inútil sem um acordo internacional que
garantisse a aplicação simultânea e uniforme das mesmas
medidas nos países vizinhos que abrigavam o Aedes aegypti.
Quando em 1942, a XI Conferência Sanitária Pan-Americana
aprovou resolução nesse sentido, apenas Peru, Bolívia e Guiana
Inglesa cuidavam da erradicação do mosquito e da vacinação
das populações expostas à febre amarela silvestre.41 Em
outubro de 1947, o Conselho Diretor da Organização Sanitária
Pan-Americana, reunido em Buenos Aires, aprovou o plano
para a erradicação continental do Aedes aegypti proposto pelo
dr. Heitor Praguer Fróes (1949), diretor do Departamento
Nacional de Saúde, o órgão do Ministério da Educação e Saúde
ao qual o SNFA estava subordinado, cabendo àquela agência
pan-americana coordenar a campanha no continente. Soper,
que era agora o seu diretor, pediu ao ministro Clemente Mariani
para fazer “uso integral” do pessoal do SNFA, que tinha “mais
experiência no que diz respeito a este problema do que
qualquer outro grupo de trabalhadores do mundo” (apud
Franco, 1968, p. 143).
No Brasil, a dinâmica do programa não arrefeceu, apesar
das mudanças institucionais ocorridas na área da saúde durante
os anos 1950. Depois que as pastas da Educação e Saúde se
separaram, em 25 de julho de 1953, Luís Ferreira Tavares Lessa
substituiu Waldemar Antunes na direção do Serviço Nacional
de Febre Amarela. Este deixou quando o Departamento
Nacional de Endemias Rurais (DNERu), criado pela lei nº 2.743,
de 7 de março de 1956, absorveu os Serviços Nacionais de
Malária, Peste e Febre Amarela. Mario Pinotti, diretor geral do
novo Departamento, designou um coordenador para cada uma
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das 13 endemias que estavam sob sua jurisdição, assumindo
Odair Franco a coordenação do Combate à Febre Amarela
(Franco, 1969, pp. 150-1).
Dois anos depois, o DNERu considerou erradicado o
mosquito no Brasil. A Repartição Sanitária Pan-Americana deu
início à verificação final dos resultados em 102 municípios da
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia, com a
cooperação de Otávio Pinto Severo, médico brasileiro que era
consultor da Campanha de Erradicação do Aedes Aegypti
conduzida por aquela repartição. Os resultados da inspeção
foram negativos, e em 2 de outubro de 1958, a XV Conferência
Sanitária Pan-Americana, realizada em Porto Rico, aprovou
resolução declarando livres do Aedes aegypti não apenas o
Brasil, mas também Belize, Bolívia, Equador, Guiana Francesa,
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e a Zona do Canal
(ibiem, pp. 144-5). Nos anos seguintes, o DNRu reduziu
drasticamente o pessoal engajado na coordenação da febre
amarela, mantendo apenas os serviços de vacinação e
viscerotomia, e um de vigilância atento aos aeroportos
internacionais, aos portos marítimos e fluviais e às localidades
situadas nas fronteiras do país. Em 14 de julho de 1961, Aprígio
Salgado, diretor geral substituto do DNERu, extinguiu as
coordenações por doenças, enfeixando suas atividades numa
Divisão de Profilaxia. O epílogo da campanha arquitetada pela
Fundação Rockefeller e concluída pelos sanitaristas foi o decreto
nº 56.759, promulgado pelo presidente Castelo Branco em 20
de agosto de 1965, extinguindo aquele, de maio de 1932, que
definira o arcabouço legal do Serviço de Febre Amarela.42

A etiologia viral e o desenvolvimento de
novas vacinas contra a febre amarela
Um marco fundamental na história da febre amarela foi
assentado na África Ocidental francesa, mais especificamente,
em Lagos, em 1927, quando três médicos da Fundação
Rockefeller — Adrian Stockes, Johannes H. Bauer e N. Paul
Hudson — conseguiram infectar um macaco nativo da Índia,

o rhesus (Macaca mulata), estabelecendo, assim, um modelo
animal que iria propiciar um boom de estudos experimentais
sobre a doença (Stokes, Bauer e Hudson, 1928). Para sermos
mais precisos, devemos dizer que naquele momento se
confirmou que o rhesus era sensível ao “vírus africano” da
febre amarela, o que abria, de imediato, duas linhas de
investigação que foram avidamente perseguidas por diversos
laboratórios: verificar a sensibilidade de outros macacos ao
vírus e verificar a identidade dos então chamados “vírus
africano” e “vírus americano” (Soper, 1937, p. 380).
Os próprios médicos da Comissão Rockefeller verificaram
que as inoculações de material virulento no Macacus sinicus
davam resultados menos seguros. Em diversos outros macacos
africanos, inclusive o chimpanzé, e em sagüis brasileiros,
falharam completamente. Os pseudocebus brasileiros
inoculados por Henrique Aragão, no Instituto Oswaldo Cruz,
apresentaram febre, mas não morreram. Tampouco morreram
os cebus testados no laboratório da Bahia por Nelson C. Davis,
não obstante transmitissem a doença ao rhesus, “demonstrando
assim a permanência do vírus perfeitamente ativo no organismo
de um animal pouco sensível a ele” (Aragão, jul.1929, p. 849).
Davis e José Teixeira, do IOC, fizeram experiências igualmente
inconclusivas com o macaco-de-cheiro do Amazonas (Saimiri
siusreus). As experiências feitas no Instituto Oswaldo Cruz,
no Laboratório de Febre Amarela da Rockefeller, na Bahia, e
no Instituto Butantã, em São Paulo, confirmaram a sensibilidade
do rhesus e do cynomolgus (Macaca fascicularis) ao vírus
brasileiro. Experiências similares feitas em porquinhos-daíndia, gatos, coelhos, ratos, camundongos, carneiros, cavalos,
preguiças e gambás fracassaram completamente (Aragão, 1929,
p. 6) — o que não deixava aos cientistas interessados na febre
amarela outro caminho senão o de adotar o modelo
experimental estabelecido pelos norte-americanos. É preciso
ter em mente que isso introduzia mais um diferencial de ordem
econômica entre os laboratórios que competiam por resultados
nessa área de pesquisa, já que tinham de importar grandes
quantidades de rhesus, dispendioso animal de origem indiana,
se quisessem manter-se no páreo.
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pela ação nos organismos parasitados, animais e humanos,
captada através da observação das alterações do sangue e de
outros líquidos orgânicos, das lesões nos órgãos e dos sinais
clínicos que iam se sucedendo no curso da infecção.
Como vimos, nos cadáveres de amarelentos — humanos
ou animais — o vírus se dava a “ver” principalmente pelas
lesões “típicas” no fígado. Comprovado o curso fatal da febre
amarela com base no quadro clássico estabelecido por
Councilman e Rocha Lima, e naquele recém-descrito por
Magarino Torres, inferia-se a presença do vírus.

Grade para
estender pele de
tatu capturado
nos estudos
epidemiológicos
efetuados pelo
Serviço de Febre
Amarela e a
Fundação
Rockefeller.
Anápolis, GO,
agosto de 1936.
Foto: R. M. Gilmore
Coc/Fiocruz

As fontes que documentam o surto de experimentação
científica desencadeado em 1927 revelam um processo
caracterizado por intensa competição entre os laboratórios
norte-americanos, europeus e brasileiros. Os pesquisadores
desses laboratórios intercambiavam materiais e resultados, até
certo ponto colaboravam uns com os outros, mas os trabalhos
publicados no período revelam clara preocupação em demarcar
prioridades, à medida que se iam sucedendo rapidamente os
novos achados.
As inoculações em rhesus se faziam às centenas. Por via
subcutânea, venosa ou intraperitoneal, injetava-se sangue e
outras matérias orgânicas de doentes de febre amarela. Os
macacos eram submetidos a picadas de mosquitos previamente
infectados, ou inoculados com emulsões desses mosquitos.
Por outro lado, testava-se em que medida os mosquitos eram
infectáveis com sangue e outros líquidos extraídos de macacos
doentes.
Sendo o vírus um agente etiológico não visível ainda pelos
microscópios disponíveis na época, não se podia distinguir o
brasileiro e africano por suas características morfológicas. Só
era possível conhecer as propriedades de ambos indiretamente,
pelo modo como reagiam às condições do ambiente e aos
meios de cultura artificialmente alterados no laboratório, e

Localidades no Brasil onde foram capturadas espécies de macacos
imunes à febre amarela.
Bugher in Strode, 1951, p. 311
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Drs. Gastão César e Hugo Laemmert sangrando um macaco no
coração com uso de vênula no Laboratório do Serviço de Febre
Amarela, Rio de Janeiro, agosto de 1935.
Coc/Fiocruz

Norte-americanos e ingleses na África; Hindle na Inglaterra;
Aragão, Costa Cruz e outros cientistas em Manguinhos; Lemos
Monteiro no Butantã verificaram diversas propriedades do
vírus. Era pouco resistente ao calor e aos agentes químicos, e
conservava sua virulência por mais tempo em baixas
temperaturas. Utilizando muitas vezes preparados orgânicos
que viajavam longas distâncias — da África ao Brasil, e de
focos sul-americanos ou africanos aos laboratórios dos Estados
Unidos, Inglaterra e França —, os cientistas investigavam meios
de cultura mais adequados para obter a rápida multiplicação
do vírus e a conservação de sua capacidade infectante pelo
maior tempo possível.
Seguindo os passos dos norte-americanos e ingleses na
África, Aragão, Marques da Cunha, Julio Muniz, Lemos Monteiro
e Davis, no Brasil, estudavam as variações de virulência do
sangue e emulsão de fígado contendo vírus brasileiro e africano
(vírus Asibi fornecido por Soper), à medida que passavam de
rhesus em rhesus. Embora o vírus africano parecesse às vezes
matar mais rápido, a doença induzida por ambos evoluía da
mesma maneira, e as lesões anatomopatológicas eram idênticas.
Aragão e Davis verificaram que os rhesus que não sucumbiam
ao vírus brasileiro se tornavam resistentes ao africano, e viceversa.43
Três décadas antes, em Cuba e no Brasil, se tinha
demonstrado que a febre amarela era uma doença produzida
por um microrganismo ainda indeterminado que circulava no
sangue humano durante três dias, tempo durante o qual era
sugado pelo Aedes aegypti, considerado o único transmissor.
Aventara-se a hipótese de que fosse um “vírus filtrável”, e
agora se sabia que esse vírus infectava certos macacos, mas
“sobre a sua verdadeira natureza nenhum progresso foi feito”
(ibidem, pp.9-10).
O fato de se ter comprovado a infecção de um vertebrado
que vivia num ambiente tão diferente daquele habitado pelo
homem reabriu postulados básicos da transmissão da febre
amarela. Antes mesmo da descoberta da febre amarela
silvestre, em 1932, já se sabia que outros insetos, além do
Aedes aegypti, eram capazes de transmitir o vírus (Bauer, 1928).
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Reunião de trabalho com o staff do laboratório de febre amarela em Manguinhos: presentes 1- F. P. Hogan;

2- Fred L. Soper; 3- Loring Whitman;;

4- Henrique Penna; 5- Madureira Pará; 6- Nelson Cerqueira; 7- Simon Kossobudisky; 8- Hugo Lemmertz; 9- Raymond Shannon; 10- Austin Kerr.
Rio de Janeiro, provavelmente final da década de 1930.
Coc/Fiocruz

E mais, as pesquisas em curso mostravam que havia outras
formas de transmissão além da picada. Em Manguinhos, nos
anos 1928-30, o entomologista Costa Lima fez diversas
observações importantes a esse respeito, que punham em
dúvida postulados solidamente estabelecidos.
Nada se sabia sobre a evolução do vírus no Aedes aegypti,
além do fato de que o conservava por toda a vida depois de
infectado. A quantidade de vírus em cada exemplar devia ser
grande, pois se obtinha a infecção do rhesus com apenas três
mosquitos infectados e emulsionados, mesmo em altas diluições
(Aragão, 1929, pp.10-1).

Experiências feitas no Brasil, no começo do século, pela
missão médica do Instituto Pasteur haviam demonstrado que
o Culex fatigans, o Anopheles, o Tenyorhynchus e outros
mosquitos não transmitiam a febre amarela. Bauer e Hudson
(1928), porém, mostraram que era possível infectar o Aedes
luteocephalus, o Aedes apicoannulatus e o Erepmopodites
chrysogaster. A busca de possíveis hospedeiros alados da febre
amarela foi intensificada após a descoberta da febre amarela
silvestre.
Costa Lima verificou que o vírus existia na hemolinfa dos
mosquitos infectados, e que se podia infectar Aedes aegpiti
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machos, fazendo-os sugar sangue de rhesus infectado,
misturado com mel. O valor desse achado residia na
possibilidade de se usarem os machos no trabalho científico,
evitando-se, desta forma, o risco das picadas das fêmeas. Suas
experiências mostraram que machos infectados infectavam
fêmeas indenes. A possibilidade da transmissão da febre
amarela de mosquito a mosquito, sem a necessidade da
passagem do vírus pelo homem, talvez ajudasse a explicar os
casos de febre amarela de “ligação epidemiológica obscura”
(ibidem, p.12) que vinham se multiplicando às vésperas do
reconhecimento da febre amarela silvestre.
Bauer e Hudson (1928), na África, tinham verificado que
o vírus era capaz de infectar o rhesus quando se punha o
sangue contaminado sobre a sua pele. Costa Lima descobriu
que não apenas as picadas, mas também as fezes do Aedes
aegypti eram infectantes. Depositando-as, simplesmente, sobre
a pele de um rhesus podiam causar uma febre amarela mortal
(ibidem, p. 7). As duas observações estabeleciam surpreendente analogia entre o modo de infecção da febre amarela
e o da doença de Chagas, e tinham implicações epidemiológicas
seriísimas, já que indicavam outro circuito de propagação da
doença, sem falar na possível “superinfecção” de indivíduos já
picados pelo inseto.44
A infecção do rhesus (Macaca mulata) na África ocidental,
em 1927, abriu as portas também para uma nova safra de
vacinas contra a febre amarela, da qual resultaria a que está
em uso hoje.
Os primeiros rebentos surgiram já em 1928: as vacinas de
E. Hindle (1929), na Inglaterra, as de Henrique Aragão (1928a,
1928b, 1929) e Lemos Monteiro (1929), preparadas no Instituto
Oswaldo Cruz e no Butantã, respectivamente. Eram feitas a
partir de tecidos de macacos — fígado e baço — contendo o
vírus da febre amarela. Para atenuar sua virulência, aqueles
cientistas utilizaram métodos químicos semelhantes aos que
eram empregados há anos na preparação de outras vacinas.
No âmbito da virologia — disciplina que se desgarrava da
crisálida pasteuriana para se tornar autônoma — desenvolviamse diversas técnicas bioquímicas novas que abriam via

inteiramente diferente para a preparação da vacina e também
para a verificação de sua potência e qualidade.
Se a posse ou privação de macacos rhesus representou
um importante diferencial econômico para os laboratórios que
pesquisavam febre amarela, o domínio daquelas técnicas e,
não apenas isso, a capacidade de produzir inovações no campo
da virologia “aplicada” tornaram-se condição sine qua non
para se manterem como laboratório ou instituição de referência
nessa área de pesquisa. Os cientistas do Instituto Oswaldo
Cruz saíram em campo rápido, mas de posse de métodos e
técnicas que logo se tornariam obsoletos.

As vacinas dos Institutos Oswaldo Cruz e
Butantã
Em 1903, Marchoux, Salimbeni e Simond (pp. 665-731),
demonstraram que o soro de um amarelento, quando inoculado
numa pessoa suscetível, era capaz de protegê-la da doença.
Demonstraram, assim, que a imunidade resultante de um
acometimento de febre amarela era devida à presença no soro
de substâncias que asseguravam proteção passiva no homem.
A partir de 1927, o soro de convalescentes começou a ser
usado nas experiências de imunidade cruzada que
mencionamos acima, e também como método de proteção
“passageira” dos pesquisadores que trabalhavam com a doença.
Muita gente estava morrendo em conseqüência de infecções
acidentalmente contraídas durante os estudos de campo e
laboratório. Entre 1928 e 1931, houve 32 infecções graves que
custaram a vida a cinco cientistas que trabalhavam com febre
amarela, a começar por Adrian Stokes e Hideyo Noguchi (Berry
e Kitchen, 1931, pp. 365-434). Isso justificava as inoculações
experimentais. Mas a impressão que se tem, quando se examina
a documentação relativa a este período, é que nunca a medicina
— tanto aquela praticada por brasileiros como por norteamericanos — foi tão afoita no uso de cobaias humanas,
especialmente sul-americanas e africanas, na experimentação
com vacinas.
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Quando irrompeu a epidemia de febre amarela no Rio de
Janeiro, em 1928, Aragão (1929, p. 17) aplicou em cerca de
duzentas pessoas — residentes na cidade ou estrangeiros de
passagem por ela — 1 a 2 cc de soro de convalescentes,
registrando “só num ou noutro caso ... certa depressão
passageira”. É possível que esta forma de soroterapia tenha
sido utilizada por médicos que atuavam nos hospitais públicos
da cidade, visto que o arsenal terapêutico contra a doença era
ainda — e segue sendo — praticamente nulo ou meramente
sintomático. Aragão testou também a chamada “sorovacinação”: inoculava uma dose de soro e outra de vírus. Diz
que foram os resultados incertos do método e a dificuldade de
obter soro em quantidade suficiente para imunizar em maior
escala que o levaram a preparar uma vacina com “emulsões
de órgãos de macacos infectados e esterilizados por alguns
dos métodos já conhecidos” (ibidem, pp.17-8).
Dois pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard,
Theiler e Sellards, demonstraram, em 1928, em macacos mas
não no homem, que a injeção de soro e vírus produzia uma
imunidade ativa, fato que teria sido confirmado, em seguida,
por outros pesquisadores (Theiler e Sellards, 1928, pp. 449460; Hudson; Philip e Davis, 1929, pp. 223-232). Os norteamericanos obtiveram resultados incertos, que foram atribuídos
aos métodos ainda precários de calibragem da concentração e
potência do vírus e dos anticorpos contidos no soro.
Os norte-americanos não faziam menção às experiências
de Aragão, nem este citava Theiler e Sellards. Ambos se referiam
às experiências feitas por Davis. Ele havia contraído a febre
amarela em seu laboratório, na Bahia, em abril de 1929, e
passara a usar o próprio soro em provas de proteção em
macacos. Fez a primeira e única tentativa de imunizar humanos
com a “soro-vacinação” em novembro de 1930, usando como
cobaia o entomologista Raymond Shannon, que aparentemente
ficou imunizado, sem apresentar reação digna de nota.45
Ainda assim, o método foi considerado arriscado. O pessoal
de laboratório continuou a ser protegido com soro imune, método
falível, tendo sido registrados casos de febre amarela depois da
inoculação supostamente protetora (Soper, 1937, p. 380).

Aragão iniciou a preparação de sua vacina ‘química’ com
os resíduos orgânicos do primeiro rhesus que conseguiu
infectar. Reduziu os órgãos a uma polpa, diluiu-a em água
esterilizada, filtrou o caldo em gaze e esterilizou o produto
com vapor de formol, segundo a técnica que usava, desde
1911, para preparar a vacina contra a espiroquetose das
galinhas. Preocupado em estabelecer a precedência de seus
esforços, afirma que já estava esta vacina em experiência no
homem, quando recebeu a publicação em que Hindle descrevia
as vacinas que havia desenvolvido, “uma simplesmente
formolada , outra glicerinada e fenicada, usando em ambas
uma parte de fígado para quatro da solução esterilizante, no
primeiro caso formol a 1% e no segundo, uma solução a 60%
de glicerina em água fenicada a 0,5%”. Aragão preparou, então,
a vacina glicerinada e fenicada de Hindle, e uma variante
dela, “para comparação”, formolada a 2% e fenicada a 0,5%,
visando a obter “perfeita esterilidade em relação a bactérias
e bolores, sem prejuízo da conservação do vírus”. A receita
de Hindle revelou-se, porém, por demais dolorosa em
humanos, e Aragão passou a usar a segunda fórmula, que
descrevia como “um líquido róseo amarelado, turvo, dando
um pequeno depósito e não tendo cheiro desagradável”
(Aragão, 1929, pp. 18-9).
As vacinas começaram a ser usadas entre as pessoas que
trabalhavam com febre amarela no Instituto Oswaldo Cruz.
Com o agravamento da epidemia no Rio de Janeiro, a de Aragão,
provavelmente, passou a ser usada em larga escala, com o
aval do Departamento Nacional de Saúde Pública. De janeiro
a abril de 1929, foi aplicada em cerca de 25 mil pessoas,
imigrantes estrangeiros, principalmente, mas em muitos
brasileiros também. Aragão admitiu que os resultados não
foram “inteiramente satisfatórios”, e atribuiu isso à dosagem
insuficiente e, em certos casos, a “uma extrema sensibilidade
dos pacientes” ao vírus. Entre os vacinados residentes nos
focos epidêmicos, cerca de 25 tinham contraído febre amarela,
em alguns casos benigna, em outros, grave e mortal.46 Houve
um caso de infecção seis meses depois da vacinação, o do dr.
Paulo Lewis, do Laboratório da Bahia (Soper, 1937, p. 380).
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A vacina de Manguinhos submergiu na ambiência de
insegurança e controvérsias geradas pela eclosão epidêmica
de uma doença cujo tratamento permanecia indeterminado, e
pela condensação de outros fatores de instabilidade pertinentes
à vida econômica, social e política do país. Em março de 1929,
Clementino Fraga, diretor do DNSP, declarou que não se
responsabilizava por nenhuma vacina, nem julgava possível
imunizar uma população de quase dois milhões de habitantes.
A indesejada publicidade obrigou Carlos Chagas, diretor de
Manguinhos, a suspender o fornecimento à saúde pública e a
particulares.
Mas Aragão não abandonou as experiências com seu
profilático. Experimentou doses maiores em macacos, e chegou
a testar no homem 4 cc, “em uma só injeção ou em duas, com
dez dias de intervalo”. Além disso, para aumentar o poder
imunizante da vacina, a cada dois litros adicionou “50 cc. de
sangue desfibrinado e formolado de rhesus infectados e colhido
nos animais doentes em diferentes estágios da moléstia”
(Aragão, 1929, pp. 19-20).
O Instituto Butantã também produziu vacina contra a febre
amarela, mas neste caso não temos dados quanto ao uso que
fez dela. Lemos Monteiro preparou alguns lotes seguindo a
técnica preconizada por Aragão, e outros baseados em técnica
de sua autoria. Ele usou clorofórmio, além de formol, como
agente esterilizador do vírus, conforme Raymond Kelser (1927)
fazia na preparação da vacina contra a peste bovina
(rinderpest). Para obter o vírus, infectou dois rhesus com
material extraído de um doente que contraíra a febre amarela
no Rio de Janeiro e que falecera no Hospital de Isolamento de
São Paulo, e infectou mais cinco rhesus com o vírus africano
da raça Asibi. Este tinha percorrido longo caminho até chegar
ao Butantã: de Lagos, Nigéria, seguira para o Instituto
Rockefeller, em Nova York, que cedera o material a Aragão, o
qual, por sua vez, enviara uma amostra ao colega paulista,
sob a forma de “sangue e fígado secos, conservados no vácuo
e em baixa temperatura”. A amostra proviera do 198º rhesus
inoculado por Aragão. O Butantã não dispunha de tamanho
número de animais, o que representava séria limitação às

experiências de Monteiro. Em artigo publicado em 1929, este
explicou, passo a passo, sua receita (Monteiro, 1929, p. 148):
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Colher assepticamente os órgãos (somente fígado e
baço) e pesar;
mergulhar em solução de fenol a 5% durante 15 minutos;
lavar, pelo menos em duas vezes, em água fisiológica;
cortar em pequenos pedaços e triturar com areia em um
gral;
adicionar cinco partes, em relação ao peso, de água
fisiológica; emulsionar bem;
filtrar em funil com quatro dobras de gaze, verificando o
volume obtido;
colocar num frasco com rolha esmerilhada e adicionar
1% de clorofórmio;
fechar bem o frasco e colocar num agitador durante
duas horas;
deixar durante a noite na frigidaire;
agitar, filtrar novamente em gaze e distribuir em
ampolas de 2 c.c.47

As técnicas de diagnóstico retrospectivo
e as vacinas da Rockefeller
A técnica da soro-vacinação utilizada por Theiler e Sellards
e também Aragão em 1928, e Davis, em 1930, era o correlato
daquele método para diagnóstico retrospectivo ao qual já nos
referimos, que consistia em injetar no rhesus soro da pessoa
suspeita de haver tido a febre amarela e, em seguida, sangue
contendo vírus. Se o macaco sobrevivia, o soro provinha de
pessoa que tivera a doença e, em conseqüência, adquirira os
anticorpos que agora protegiam o animal. A única diferença
entre esta técnica de diagnóstico e a de soro-vacinação é que,
no último caso, utilizava-se soro sabidamemente imune.
Aragão reivindicou para si o mérito de haver estabelecido,
em 1928, o método para diagnóstico retrospectivo, que
“imprimiu um grande impulso às investigações epidemiológicas
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e que tomou depois o nome de prova de proteção ... sendo o
rhesus um animal muito caro, foi substituído pelo camundongo
branco desde que, graças a Theiler, foi reconhecido esse animal
como igualmente sensível à febre amarela, quando o vírus lhe
era inoculado por via intracerebral” (Aragão, 1958, p. 558).
Em 1928, quando os estudos sobre febre amarela
incorporaram o rhesus como seu principal modelo animal, já
havia uma lista de mais de 65 doenças imputadas aos chamados
“vírus filtráveis”, isto é, microrganismos inacessíveis aos
microscópios óticos mais potentes da época, e capazes de
atravessar filtros que retinham as menores bactérias conhecidas.
Em meados dos anos 1920, fora reconhecida mais uma
característica importante desta classe ainda obscura de
microrganismos: sua dependência exclusiva de células vivas
para se reproduzir, o que constituía, ao mesmo tempo, uma
limitação e um estímulo para as investigações nesta área, que
se diferenciava cada vez mais dos objetos e técnicas tradicionais
da bacteriologia (Hughes, 1977, pp. 93-108). As técnicas de
cultivo em tecidos conhecidas (Steinhardt, Israeli e Lambert,
1913; Levaditi, 1913) ainda não permitiam contornar os
complexos problemas relacionados à replicação dos vírus em
animais vivos. Em 1931, Alice Woodruff e Ernest W.
Goodpasture, patologistas da Universidade de Vanderbilt,
conseguiram cultivar o vírus da varíola das aves na membrana
cório-alentóide de embriões de galinha em crescimento. Esta
técnica logo se disseminou pelo laboratórios de virologia, já
que os ovos embrionados eram um hospedeiro mais barato e
fácil de manipular que os animais de experiência. Possuíam
várias membranas suscetíveis a infecção por diferentes vírus.
Como veremos, constituiriam o substrato orgânico para a
fabricação de diversas vacinas, inclusive a da febre amarela.
Mas antes de isso acontecer, foi preciso superar complexos
problemas em campo e em laboratório.
A descoberta de Theiller, publicada em 1930, representou
inovação fundamental para todas as linhas de investigação
concernentes à febre amarela. Libertou, parcialmente, os
laboratórios mais pobres do dispendioso investimento na
compra dos macacos indianos. O camundongo branco era

mais fácil de conservar, manipular, reproduzir e transportar. E
graças ao novo “modelo animal”, ou a esse novo meio de
cultura, obtiveram-se novas raças do vírus da febre amarela,
com propriedades que ainda não tinham sido observadas nos
hospedeiros humanos e animais até então conhecidos.
Utilizando cepa de vírus isolada pelos franceses Mathis,
Sellards e Laigret em 1928, de um caso humano de febre
amarela em Dacar, Theiller mostrou que o camundongo branco,
habitualmente refratário à infecção, era capaz de contraí-la
quando inoculado por via intracerebral. Os camundongos
morriam de encefalite, sem apresentar lesão em outro tecido
que não fosse o do sistema nervoso central. O vírus “fixado” em
cérebro de camundongo ficou conhecido como “neurotrópico”,
por se comportar de forma diferente do vírus conhecido como
viscerotrópico, isto é, do causador das lesões em vísceras como
o fígado, que serviam para o diagnóstico da doença nos
cadáveres de humanos e primatas (Soper, 1937, p. 381).
Verificou-se que o vírus submetido a repetidas passagens em
cérebro de camundongo perdia a capacidade de produzir
lesões viscerais em macacos rhesus, ainda que adquirisse maior
faculdade de atacar o seu sistema nervoso central.
Além de permitir o uso maciço da “prova de proteção”,
a descoberta de Theiler inaugurou uma nova etapa no
desenvolvimento e controle da vacina contra a febre
amarela.
Em maio de 1931, Sawyer, Kitchen e Lloyd (1931, 1932)
iniciaram as experiências de imunização com o vírus
neurotrópico combinado com soro imune humano, obtido de
indivíduos que haviam sobrevivido a um ataque recente da
doença. A adição de soro imune se devia ao receio de que
esse vírus, por seu neurotropismo, fosse potencialmente
perigoso para o homem: “a presença do soro impediria o
vírus de penetrar na circulação do indivíduo inoculado,
assegurando assim proteção contra qualquer atividade
patogênica do vírus”.48 Experiências feitas com rhesus no
laboratório de Nova York mostraram que essa vacina não era
segura (Theiler e Whitman, jul. 1935, pp. 1.342-7). Ainda que
fossem reduzidas as chances de ocorrer uma febre amarela
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típica, havia o risco da encefalite e, para minimizá-lo, aumentouse de 0.3 para 0.6 cc a quantidade de soro imune por quilo de
peso total. Injetava-se a mistura de vírus vivo dessecado e
soro humano imune, inoculando-se depois mais soro, de modo
a completar a quantidade necessária para a proteção. A grande
quantidade de soro requerida por este método de imunização
tornava-o muito caro e inviável para uso em larga escala. Ainda
assim, permitiu o controle das infecções em laboratório, que
cessaram em 1931. Nos quatro anos seguintes, foram vacinadas
cinqüenta pessoas na América do Sul, sendo 34 no Brasil (Rio
de Janeiro, Bahia e Recife), 11 na Colômbia e 5 na Argentina
(Soper, 1937, p. 382).
No começo dos anos 1930, os virologistas do laboratório
de Nova York perseguiam dois objetivos. Por um lado, tentavam
modificar o vírus da febre amarela, alterando os meios e as
condições em que era cultivado, de modo a obter uma cepa
com menos efeitos adversos e maior poder imunizante. Por
outro lado, procuravam obter soros mais ricos em anticorpos,
de maneira que doses muito pequenas fossem suficientes para
proteger o indivíduo vacinado do risco da própria vacina
(ibidem, p. 383). T. P. Hughes obteve um soro ‘hiperimune’,
injetando semanalmente, por vários meses, altas doses de soro
de rhesus infectados em cabras, até obter concentração de
anticorpos 31 a 60 vezes maiores do que os do soro humano
padrão. Em 1935, Loring Whitman verificou que ocorria um
rápido e temporário aumento de anticorpos no sangue dos
animais de experiência quando se administrava uma segunda
dose de vírus semanas após a imunização. Este passou a ser o
método para se obter soro hiperimune: inoculavam-se doses
elevadas de vírus em macacos, seis a oito semanas após a
vacinação; nove dias após a inoculação da dose
hiperimunizante, colhiam-se soros com títulos de anticorpos
vinte a sessenta vezes superiores ao do soro humano padrão.49
Concomitantemente, faziam-se experiências visando a
atenuar o vírus por passagem em diversos meios de cultura. Em
1936, Lloyd, Theiller e Ricci conseguiram cultivar o vírus da
febre amarela in vitro, em tecido de embrião de camundongo.
O vírus que utilizaram não era a estirpe ou cepa neurotrópica

francesa, que havia sido empregada na soro-vacinação
humana. Era um vírus pantrópico dotado de elevada
virulência, que proviera de um caso benigno de febre
amarela num africano chamado Asibi, em Kpeve, Gana.
O sangue deste doente fora inoculado em macaco
rhesus por Mahaffy e Bauer, em 30 de junho de 1927,
e nos seis anos e meio seguintes, até o cultivo em
tecido de embrião de camundongo, o vírus foi transferido a
mosquitos e sofreu 53 passagens em macacos rhesus, alternando
períodos de vitalidade com a preservação no estado liofilizado.50
Foi na 17ª série de experiências com cultura em tecidos que
Lloyd, Theiler e Ricci utilizaram a cepa Asibi (Bica, 1988, pp.
158-9). Vinham acrescentando letras aos números das
experiências para distinguir os meios de cultura testados. A
cultura do Asibi em polpa de tecido embrionário de camundongo
com 10% de soro de macaco normal em solução de Tyrode foi
denominado 17E. A raça assim obtida era quase inteiramente
destituída de viscerotropismo para o macaco, e não apresentava
aumento do neurotropismo para o camundongo. Esse vírus,
que se encontrava já na 130ª passagem, foi então usado na
vacinação humana, mas a redução do viscerotropismo não era
suficiente para se prescindir do soro imune. Ele ainda produzia
em macacos grave infecção sistêmica. Em 1934, Lloyd e
colaboradores adotaram outro curso nas experiências com meios
de cultura, que viria a dar resultado mais promissor. Depois de
18 passagens do vírus em meio contendo tecido de embrião de
camundongo, passaram a cultivá-lo em meio com embrião de
galinha completo, efetuando aí 58 passagens. A mudança se
deveu à preocupação de impedir a contaminação acidental por
outro vírus de mamíferos que pudesse ser patogênico para o
homem. Em seguida, o vírus foi transferido para meio contendo
polpa de embrião de galinha, tendo-se agora o cuidado de
retirar o sistema nervoso central do embrião para ver se diminuía
a afinidade neurotrópica do vírus. Dando prosseguimento aos
trabalhos de Lloyd, que faleceu em 193651, Theiller e Smith
(1937a, 1937b) observaram que a cultura prolongada neste meio
— onde já se tinham feito 39 passagens — ocasionava grande
redução das afinidades víscero e neurotrópica do vírus

Um africano de
28 anos de nome
Asibi,
sobrevivente da
forma benigna de
febre amarela
forneceu a
amostra
sangüínea a partir
da qual proveio
material viral
usado para
pesquisas em
campo e em
laboratório, além
de ter dado início
à cepa Asibi de
vírus utilizada na
produção da
vacina.
Strode, 1951, p. 19
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pertencente à série de experiências 17D. Após 114 subculturas
realizadas desde 1934, chegou-se a uma cepa que produzia
reações totalmente benignas quando inoculada subcutaneamente em macacos rhesus, revelando-se um imunizante
eficaz contra inoculações subseqüentes de material altamente
virulento. Ainda mais, o 17D deixou de causar encefalite fatal
quando injetado no cérebro de macacos, não obstante
conservasse esse efeito em camundongos. Por essas qualidades
foi chamado de vírus “camarada”.52
Segundo Lowy (2000, p. 5), Theiler apresentou aquela
mutação do vírus Asibi numa reunião no Laboratório de Febre
Amarela de Nova York, em 2 de novembro de 1936. Propôs
que passassem logo à vacinação no homem com o 17D, sem
soro imune. “Os participantes puseram-se de acordo com que
a nova vacina fosse testada no Brasil”. 53

Levando as vacinas a campo...
Em outubro de 1935, Wray Lloyd viajou ao Brasil para
iniciar os estudos de campo com a vacina que combinava o
vírus 17E — aquele modificado por cultura em embrião de
camundongo — e vários tipos de soro imune. Até abril de
1936, ela foi aplicada em 44 pessoas, usando-se soro imune
humano. As provas de proteção a que foram submetidos 37
desses indivíduos mostraram que 35 apresentavam imunidade.
Uma variante da vacina, combinando soro hiperimune de cabra
e vírus 17E, foi testada em 16 pessoas. As provas de proteção
pós-vacinais revelaram que as “cobaias” tinham sido
imunizadas, mas apresentaram reações ao soro que chegavam
a urticária generalizada. Houve outro resultado considerado
adverso: em 15 indivíduos vacinados, o vírus permaneceu
circulando no sangue até o 13º dia, o que possibilitava a
infecção dos Aedes aegypti que picassem esses indivíduos.
Soper (1937, pp. 383-4) atribuía o “esquecimento” tão tardio
do vírus à eliminação dos anticorpos do soro heterólogo (aquele
proveniente de espécie não humana) antes da produção da
imunidade.

Um problema delicado, de difícil resolução, era o cálculo
da quantidade de anticorpos que devia conter o soro
hiperimune de animal. A dose ideal de anticorpos a inocular
era aquela que impedisse a livre circulação do vírus no sangue
sem prejudicar sua multiplicação, na medida suficiente para
suscitar a reação imunitária no organismo humano. Os
pesquisadores da Rockefeller tinham dados sobre a quantidade
de soro humano padrão que era necessária para se obter esse
resultado, mas tais dados não se aplicavam aos soros de cabra
e macaco. Um fator complicava a dosagem dos soros
heterólogos: aparentemente, o organismo humano os eliminava
mais rapidamente do que os homólogos. Para compensar isso,
optou-se por duplicar a quantidade de anticorpos considerados
necessários ao se usarem soros animais em vez de humanos.
As experiências de campo feitas no Brasil mostraram, porém,
que essa dosagem era insuficiente quando se empregava o
soro de cabra, e excessiva com o do rhesus.
A despeito desses resultados incertos, em Londrina,
Paraná, entre 25 de fevereiro e 2 de março de 1936, foram
vacinadas com vírus 17E e soro de cabra 215 colonos de origem
européia que trabalhavam na floresta, e pessoal que prestava
serviços hospitalares. Ao comparecer à Academia de Medicina,
no ano seguinte, Soper explicou que havia febre amarela
silvestre na região, a situação era “grave”. Segundo Lowy (2000,
p. 4), os diretores das firmas estrangeiras estabelecidas nas
localidades afetadas pela epidemia apelaram diretamente à
Rockefeller, e seus técnicos decidiram realizar uma “vacinação
imperfeita” com soro hiperimune de origem animal, “estando
conscientes dos riscos de tal vacinação”.54
Os resultados não foram animadores: observações feitas
em 207 vacinados mostraram que 176 tiveram reações séricas
e 44 apresentaram reações ao vírus: 13 adoeceram a ponto de
ficar acamados por um ou mais dias e 3 contraíram uma febre
amarela benigna. De 184 pessoas examinadas um mês após a
vacinação, 24, ou 13% apresentaram imunidade nula (Soper,
1937, p. 384).
Naquele mesmo período, 18 pessoas serviram como
cobaias para uma vacina feita com o vírus 17E e soro imune
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de macaco. Os resultados foram melhores do que os obtidos
com o soro de cabra. As reações séricas limitaram-se a leve
urticária local em metade do contingente humano. Não se
encontrou o vírus no sangue examinado diariamente nas duas
semanas seguintes, e todos os vacinados foram imunizados,
de acordo com as provas de proteção realizadas trinta dias
após a vacinação (Soper e Smith, 1938, pp.111-34; Theiler e
Smith, 1936, pp. 2354-7).
À vista desses resultados, iniciou-se a produção de grande
quantidade de soro hiperimune de macaco no laboratório de
febre amarela da Bahia, para se fazerem testes de campo mais
abrangentes no Brasil. De janeiro de 1936 a junho de 1937,
795 pessoas receberam a vacina feita com esse soro e o vírus
17E. Dois terços deste contingente (576 pessoas) foram
vacinados em centros de estudo criados nos estados de Goiás,
Paraná e Mato Grosso: em Anápolis (122 vacinados);
Jacarezinho (223 vacinados) e Campo Grande (231 vacinados),
respectivamente. Outras 219 pessoas foram vacinadas no
laboratório do Rio de Janeiro e em várias localidades do
Maranhão, São Paulo e Paraná.
A vacina não produziu reação de importância atribuível
ao soro ou ao vírus. Mas as provas de proteção pós-vacinais
deram percentagem de resultados negativos maior do que a
obtida com os soros humano e de cabra. Em Campo Grande,
setenta pessoas não apresentaram imunidade trinta dias após
a vacinação. Soper (1937, pp. 384-5) atribuiu o insucesso à
dosagem excessiva de anticorpos. “O soro de rhesus parece
que é eliminado muito mais vagarosamente do que o de cabra,
e a dupla dose de anticorpos administrada foi talvez capaz de
impedir, em muitos casos, a ação imunizante do vírus”.
Em 1934, dois anos após a descoberta da febre amarela
silvestre, quando a IX Conferência Sanitária Pan-Americana
recomendou a vacinação das populações expostas a ela, a
vacina tinha ainda possibilidades limitadas, porque o vírus
neurotrópico então utilizado requeria quantidade considerável
de soro imune. A obtenção de soros hiperimunes de animais
e de novas cepas de vírus permitiu vacinar contingentes
humanos maiores a partir de 1935. Contudo, as reações

sorológicas e outros problemas impediram o uso da vacina na
escala requerida pelas epidemias de febre amarela silvestre
detectadas no Brasil e em outros países sul-americanos.
As experiências de vacinação feitas até meados de 1937
então mostravam que: a) o soro humano dava melhores
resultados, mas era impossível obtê-lo no volume necessário
para vacinações em larga escala; b) o soro hiperimune de
cabra propiciava alta percentagem de imunidade entre os
vacinados, mas provocava reações muito intensas e não
impedia a demorada circulação do vírus no sangue periférico,
nem o aparecimento de sintomas atribuíveis ao vírus; c) o
soro hiperimune de macaco produzia muito menos reações
séricas e impedia a circulação do vírus, mas somente 65% das
pessoas vacinadas ficaram imunizadas (ibidem, p. 285).
Em Nova York, em 30 de novembro de 1936, começaram
os estudos preliminares em humanos com a vacina feita a partir
do vírus 17D — isto é, com material proveniente da 227ª cultura
do vírus desde a última passagem por um hospedeiro animal
(Theiler e Smith, jun.1937, pp. 787-800). As reações observadas
em alguns membros da Divisão Sanitária Internacional da
Fundação Rockefeller foram tão insignificantes, e os resultados
tão favoráveis que resolveram iniciar imediatamente as
vacinações na América do Sul (Bica, 1988, p. 162; Soper, 1939a,
p. 13). Como veremos, soro humano normal (ou seja, sem
anticorpos contra a febre amarela) continuou a ser empregado
na preparação da vacina, mas a adição de soro imune humano
ou animal se tornou desnecessária, devido ao caráter benigno
da nova cepa viral para o homem.
Em fevereiro de 1937, Hugh H. Smith iniciou as pesquisas
de campo no Brasil com a cepa 17D, sem interromper, ainda,
o uso do 17E com soros heterólogos. Entre as primeiras
duzentas pessoas vacinadas no Rio de Janeiro, 20% referiram
sintomas atribuíveis ao vírus: leve cefaléia e dor nas costas,
seis a sete dias após a inoculação, com pequena reação febril
em alguns casos. As provas de proteção pós-vacinais em 45
pessoas, cuja suscetibilidade fora comprovada antes da
vacinação, revelaram que 42 (93%) apresentavam completa
imunidade. O sangue de 29 vacinados foi inoculado em
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camundongos, do quarto ao décimo dias após a vacinação,
verificando-se que havia pequena quantidade de vírus em
circulação no sangue de 13 pessoas, por um ou mais dias
(Soper, 1937, pp. 386-7).
Em março de 1937, foi inaugurado, no campus do Instituto
Oswaldo Cruz, o Laboratório do Serviço Especial de Profilaxia
da Febre Amarela. Em junho, começou a vacinação em larga
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escala em municípios de Minas Gerais recém-infectados pela
febre amarela silvestre. Foram vacinados principalmente
trabalhadores rurais das plantações de café, primeiro em
Varginha, no sul do estado, depois em Lavras, Três Corações
e Três Pontas — ao todo, até o fim do ano, 38.077 pessoas,
entre homens, mulheres e crianças de mais de dois anos, com
resultados considerados muito bons.55 Nessa campanha, foram
aperfeiçoadas técnicas e rotinas de vacinação em grande escala,
adotando-se em seguida um sistema de registro e controle tão
minucioso quanto o já codificado para o combate ao Aedes
aegypti e o serviço de viscerotomia.
A história do desenvolvimento das vacinas, testadas
sucessivamente desde 1929 até a aplicação daquela considerada
adequada à imunização de grandes contingentes populacionais,
foi relatada por Soper em conferência na Academia Nacional
de Medicina do Rio de Janeiro, em 4 de novembro de 1937.
Até aquela data, mais de 18.000 pessoas tinham sido
imunizadas com o “vírus camarada” no sul de Minas Gerais,
vinte vezes mais gente do que nos seis anos anteriores.
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Críticas às vacinações em Manguinhos
À instituição que supostamente representava a
comunidade médica do país, Soper comunicou este fato
consumado, e a decisão de vacinar muitos milhares mais de
brasileiros, não obstante considerasse a vacina ainda “em fase
de observação e experiência”.56 Pouco antes de concluir sua
exposição, aludiu a críticas a certas características da vacina,
que haviam determinado o adiamento da imunização do
pessoal da aviação em Miami e Brownsville, nos Estados
Unidos. Tal duplicidade de critérios suscitou protestos,
especialmente de parte do renomado entomologista Ângelo
Moreira da Costa Lima, do Instituto Oswaldo Cruz, que acusou
Rockefeller de estar fazendo do povo brasileiro “cobaia de
grave comprovação experimental”. Ele era um dos autores da
hipótese que havia provocado o adiamento das vacinações
nos Estados Unidos. Argumentava que o vírus circulante no
sangue das pessoas vacinadas poderia ser sugado pelo Aedes
aegypti, recuperando suas antigas propriedades
viscerotrópicas, ao passar sucessivamente do mosquito para
outros hospedeiros humanos. Em artigo publicado na Revista
Médico-Cirúrgica do Brasil, em março de 193857, Costa Lima
aventaria também a possibilidade de que o vírus “camarada”
pudesse infectar os transmissores ainda mal conhecidos da
febre amarela silvestre, readquirindo suas propriedades
patogênicas mediante passagens sucessivas pelos animais que
habitavam a mata. Segundo o entomologista de Manguinhos,
enquanto não tivesse respostas seguras para essas questões, a
Rockefeller deveria tratar a população brasileira com o mesmo
escrúpulo que dispensava aos norte-americanos.
Na conferência de novembro de 1937, Soper argumentou
que aquele era um risco subjacente a qualquer vacinação com
vírus vivo. Disse também que o Laboratório de Febre Amarela
do Rio de Janeiro já tinha iniciado estudos para verificar se o
Aedes aegypti podia se infectar picando indivíduos vacinados,
e se transmitiria o vírus vacínico a séries de Macacus rhesus.
Confessava, porém, que não levava muito a sério aquela
possibilidade, considerando a dificuldade de transmissão da

febre amarela pelo Aedes aegypti, quando nos animais em
experiência circulavam apenas pequenas quantidades de vírus,
como acontecia com os vacinados. Além disso, tão provável
quanto a hipótese de Costa Lima, era a de que, “pelo menos
durante muitas passagens, o vírus mantivesse no mosquito
suas qualidades culturais de vírus próprio para vacina, e assim
se comportasse como o vírus 17D, quando é ele inoculado
diretamente da cultura” (Soper, 1937, p. 388).
Em trabalho publicado em janeiro de 1939, Loring
Whitman (jan. 1939, pp. 19-26) demonstrou que, em condições
especiais, conseguia-se transmitir por meio do Aedes aegypti
o vírus neurotrópico usado anteriormente na preparação da
vacina, mas que isso não acontecia com o 17D. Na X
Conferência Sanitária Pan-Americana (1938), Soper declarou
que tinham fracassado as tentativas de infectar o mosquito,
fazendo-o picar pessoas e macacos inoculados com o vírus
“camarada”,
mesmo nos casos em que se comprovara a circulação do vírus
no sangue dos indivíduos. Repetidas experiências não têm
conseguido fazer o vírus recuperar as antigas propriedades nos
mosquitos, nem por picada, nem pela inoculação de emulsões
deles em animais suscetíveis. Ainda mais, o desenvolvimento de
larvas de Aedes aegypti em soro contendo grandes quantidades
de vírus 17D deu como resultado a obtenção de adultos
infectados, comprovando-se a infecção pela inoculação em
animais e experimentação. Pois bem, mesmo assim as fêmeas
adultas foram incapazes de transmitir o vírus pela picada. A
vacinação de milhares de pessoas em Asunción, Paraguai e em
Santos Dumont ... não foi seguida de casos de febre amarela, apesar
de que em ambos os lugares existia o Aedes aegypti em quantidades
consideráveis. Não é exagero dizer-se que, em 18 meses de
emprego do vírus 17D na América do Sul, não se patenteou
qualquer contra-indicação (Soper, fev. 1939, pp. 16-7).

A questão parece ter tido pouca repercussão na imprensa
brasileira médica e leiga. O Brasil-Medico (14 maio1938, n. 20,
p. 485) limitou-se a transcrever trechos da conferência de Soper
e do artigo de Costa Lima: “sem querer metermo-nos na
discussão”. Delegou a Barros Barreto, chefe do Departamento
Nacional de Saúde, o “dever” de não deixar sem resposta o
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artigo do entomologista de Manguinhos. Nossas pesquisas
indicam que não houve essa resposta, e a “grave argüição”
levantada por Costa Lima não teve a força necessária para
impedir o crescimento exponencial das vacinações. Elas
alcançavam 5.092 pessoas em 21 de setembro de 1937, mais
de 10.000 em 19 de outubro, 39.000 ao encerrar-se aquele
ano, vacinando-se mais 49.000 pessoas durante uma única
semana de janeiro de 1938.58 A essa altura, a vacina já havia
ultrapassado as fronteiras do Brasil.

América Latina
A Oficina Sanitária Pan-Americana já havia determinado
a imunização do pessoal das linhas aéreas que atravessavam
zonas infectadas pela febre amarela. Parte desse pessoal fora
vacinada no Brasil, Panamá e Peru.
O 17D começou a ser usado na Colômbia em junho de
1937 (Landazuri, departamento de Santander). Em 2 de janeiro
de 1939, a vacina começou a ser produzida num laboratório da
Seção de Estudos Especiais do Ministério do Trabalho, Higiene
e Prevenção Social. Os primeiros lotes foram preparados por
Hugh Smith, que se transferira para aquele país para adestrar
um grupo de médicos na técnica de preparação da vacina e nas
investigações sorológicas de campo. Durante o ano de 1939,
foram preparadas 353.620 doses, boa parte das quais já em
novo prédio inaugurado nos terrenos do Instituto Nacional de
Higiene, em 22 de fevereiro (construiu-se também um
laboratório de campo em Villavicencio, capital do departamento
de Meta). Na época da X Conferência Sanitária Pan-Americana
(1938), as vacinações na Colômbia ultrapassavam dez mil
pessoas (Groot, 1999, p. 269; Soper, 1939a, pp. 13-4).
Em dezembro de 1937, em Asunción, Paraguai, o vírus
17D foi usado pela primeira vez para combater um surto de
febre amarela urbana numa cidade infestada pelo Aedes aegypti.
A vasta epidemia de febre amarela silvestre detectada nas
zonas mais ricas do Sul e Sudeste do Brasil, no começo de 1938,
levou à ampliação do programa de imunizações. O governo

brasileiro contribuiu com dois mil contos (cerca de cem mil
dólares americanos), para que fossem vacinados pelo menos
um milhão de pessoas durante aquele ano. Já se tinham
imunizado mais de seiscentas mil até 15 de agosto, nos estados
de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e
no Distrito Federal, aplicando-se a vacina “a todos os que a
solicitam, inclusive crianças de poucos meses e mulheres em
qualquer fase da gravidez” (Soper, 1939a, p. 17). A quase
totalidade das vacinações era feita em povoados rurais das
zonas com febre amarela silvestre. Só se usou a vacina para
proteger populações urbanas contra a febre amarela
transmitida por Aedes aegypti em Santos Dumont, Minas Gerais
e, de forma menos sistemática, no Rio de Janeiro, quando a
doença bateu às suas portas.
A duração do processo de produção da vacina foi
encurtada, para que respondesse à demanda crescente (ver
capítulo três) e, em fins de 1938, ela era satisfeita “pelo custo
aproximado de dez centavos de dólar por pessoa, incluídos o
equipamento, a manufatura e a aplicação da vacina”. Soper
esperava que o custo de preparação da vacina — de cerca de
dois centavos de dólar por pessoa — diminuísse com o
aperfeiçoamento do processo de produção. O “custo per capita
da aplicação”, porém, variava conforme a densidade
populacional de cada região e as facilidades de transporte
para alcançá-la (ibidem, p. 14).

Vacinação e verificações pós-vacinais
A vacina era reidratada e diluída imediatamente antes da
inoculação. Era essencial que o vírus estivesse vivo naquele
momento. Em 1937, a experiência já tinha mostrado que o
vírus dessecado, em baixa temperatura, conservava-se por
bastante tempo.
Infelizmente, o vírus da vacina mesmo em suspensão em soro
humano e completamente dessecado não é muito resistente à
temperatura. Para preservar sua eficácia é necessário grande
cuidado, conservando-o a uma temperatura aproximada de 00C
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e enviando-o ao campo em garrafas térmicas de boca larga,
preparadas com uma mistura de gelo e sal comum. Quando é
necessário vacinar-se grandes grupos de pessoas, toma-se a
precaução de reidratar com água destilada doses relativamente
pequenas do vírus dessecado, mantendo-o no gelo depois de
reidratado, para fazer a diluição final com soro fisiológico neutro,
na própria seringa, imediatamente antes da inoculação (Soper,
1939, p. 14-5).

O Serviço de Vacinação tinha uma estrutura hierarquizada,
com unidades coordenadas por divisões, que compunham os
setores, por sua vez subordinados à diretoria do Serviço de
Febre Amarela. Com a transferência deste serviço para o
governo brasileiro, em 1940, a vacinação tendeu a ser
incorporada à rotina de outras frentes, “de tal forma que todos
os médicos saibam vacinar tão bem quanto fazer a punção
num cadáver ou identificar um stegomya” (Manual de
Instruções Técnicas e Administrativas do SNF, 1946).

Cada unidade de vacinação era composta por um médico,
um auxiliar e um motorista. A primeira coisa que faziam ao
chegar à sede do município era visitar o prefeito, o padre e o
médico, as três principais autoridades nas cidades do interior,
ou ainda o farmacêutico, os grandes proprietários rurais e o
representante do Serviço de Febre Amarela, caso houvesse
algum. Com a ajuda deles, o médico da unidade de vacinação
obtinha um lugar para alojar seu pessoal e equipamento, uma
relação das propriedades e escolas rurais da região e sugestões
para organizar seu plano de trabalho, especialmente a
indicação dos pontos mais adequados para concentrar a
população rural do município e dos melhores itinerários para
alcançar esses pontos, de acesso às vezes bastante difícil. Com
a ajuda do prefeito, fazia publicar e distribuir ‘avisos’ com as
datas, horas e lugares das vacinações.
Ao chegar ao local de vacinação, o primeiro cuidado do
médico era obter do proprietário “um lugar amplo, acessível
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do preenchimento e distribuição dos certificados de vacinação
que as pessoas recebiam.60 O motorista cuidava, é claro, de
tudo o que dizia respeito ao transporte e, durante a vacinação,
permanecia ao lado da mesa para cadastrar as pessoas e
colocar suas fichas no ‘espeto’, por ordem de chegada.
Como dissemos, a vacina saía do Rio de Janeiro em
marmitas de cinqüenta litros, com gelo, e durante todo o
percurso, qualquer que fosse o meio de transporte, até regiões
às vezes bastante inacessíveis, tinha de ser mantida
constantemente em baixa temperatura, o que constituía
problema dos mais complicados para o auxiliar de vacinação,
que era o principal responsável pela guarda e conservação do
material. Como ainda hoje qualquer imunizante que contenha
microrganismo vivo, a vacina contra a febre amarela era muito
sensível à influência da luz direta e, principalmente, do calor.61
Naquele tempo, havia pouquíssimas geladeiras pelo interior
do Brasil, e ainda não se tinha muita segurança com relação à
resistência do vírus fora dos meios ideais de conservação. Por
isso, cada unidade de vacinação tinha de transportar, também,
os seus grupos de camundongos brancos. Quando se iniciava
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... e que tenha portas de entrada e de saída para evitar
aglomeração dentro da sala” (ibidem). Cada componente da
unidade tinha tarefas bem definidas. Além de dirigir os trabalhos
de maneira que ocorressem “num ambiente de harmonia, com
toda regularidade e o máximo de produção”,59 o médico
reidratava e diluía a vacina nas seringas de 10 cm3, passandoas para o auxiliar, e enquanto este aplicava a vacina, o médico
esterilizava o material já utilizado. Era obrigação do auxiliar
fazer a primeira esterilização completa do material antes de
começarem os trabalhos, e, sempre que possível, ocupar-se

Fila para vacinação na zona rural. 1946.
Manual de instruções técnicas e administrativas do Serviço Nacional de
Febre Amarela/LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz
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uma sessão de vacinação, a primeira dose de cada ampola
aberta era inoculada, intracerebralmente, num grupo de
camundongos, e a última dose da mesma ampola, num segundo
grupo de camundongos. Os animais eram observados durante
21 dias para que se tivesse certeza de que aquela ampola
continha vírus vivo, tanto na primeira dose — vencidos os
acidentes da produção e as agruras do transporte — como na
última, tendo já decorrido um tempo de permanência da vacina
na seringa que podia comprometer sua qualidade (Fonseca
da Cunha, entrevista, fita 02).

Kit de vacinação
para ser utilizado
no campo, que
continha a marmita
com vacina e gelo,
o fogareiro e a
caixa com o soro
para a diluição da
vacina. 1938.
Foto: Dr. Smith
Coc/Fiocruz

Médicos a postos
para realizar
vacinação na cidade
de Papagaios,
município de
Pitangui, MG.
Foto: Dr. E. Cardoso
Coc/Fiocruz
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Mesa de vacinação
pronta para ser
utilizada, com os
instrumentos
organizados para o
procedimento: um
disco vazio e um
disco cheio de
agulhas, as peças
de cima com as
agulhas
esterilizadas no
fogão a querosene

Quando injetado no cérebro de camundongo, o vírus da
febre amarela, mesmo o “camarada” para o homem, produzia
(e produz) uma doença em seu sistema nervoso central. A
fraqueza dos membros era um dos primeiros indícios de que
o processo estava em curso. Uma das provas que se costumava
fazer, explica Fonseca da Cunha, era puxar o camundongo
pela cauda para sentir a resistência dos membros. “Se a gente
puxava e ele não corria, era sinal de que já começava a
apresentar manifestações de ordem paralítica. Uns ficavam
enfraquecidos, não morriam, mas a maioria tinha de morrer.
E havia um tempo certo para isso acontecer. A partir do sétimo
dia, o camundongo começava a ficar doente e no prazo de 21
dias ou ele ficava paralítico ou morria.” Se os camundongos
inoculados não se comportassem de acordo com esse padrão,
era sinal de que tinham recebido um vírus inativo ou uma
vacina com baixo “título” (isto é, baixa concentração de vírus
vivo), e a vacinação tinha de ser refeita. Havia ainda outro
risco a ser verificado com a ajuda dos camundongos: o vírus
selvagem da febre amarela matava-os a partir do terceiro dia;
se o animal morresse nesse prazo, o problema era bem mais
grave do que aquele causado pela mortalidade do vírus que
se supunha atenuado (ibidem).
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É preciso lembrar que essa não era a única forma de
controle. Tal como os inspetores que faziam o combate ao
Aedes aegypti nas cidades, os médicos que encabeçavam as
unidades de vacinação tinham de redigir um diário e remetêlo, no máximo a cada 15 dias, para o diretor do laboratório no
Rio de Janeiro. “Eu dizia aonde tinha ido, o que é que tinha
feito, a que horas e quantas pessoas tinha vacinado (...) quantos
lotes de vacina, quantas ampolas havia aberto, quanto de
vacina jogara fora. Era um controle perfeito” — explica Fonseca
da Cunha, que, durante boa parte da década de 1940, andou
vacinando e sangrando pelos mais diferentes rincões do país.62
Mesmo assim, Soper considerava “complicado e
dispendioso” aquele método de verificação, “com a desvantagem de ficar ... nas mãos da própria unidade cujo trabalho
se quer controlar”. Considerava mais fidedignas as evidências
fornecidas pelas provas de proteção que outra equipe fazia,
um mês depois da vacinação, em parte dos indivíduos
supostamente imunizados (Soper, 1939a, p. 15).

As provas de proteção visavam a aferir outros aspectos
do processo: qual a percentagem de imunidade obtida, em
quanto tempo os indivíduos se tornavam imunes e por quanto
tempo conservavam a imunidade? Qual a dosagem adequada
para se obterem os melhores resultados e, conseqüentemente,
que custo teria a vacina? Estas eram questões ainda problemáticas em fins dos anos 1930, quando o 17D começou a ser
usado.
As provas de proteção realizadas até 1939 indicavam que
os resultados permaneciam negativos sete dias após a
vacinação, e que apenas 14 a 20 dias depois se obtinham altas
porcentagens de imunes.63 Contando-se com bons lotes de
vacina e técnica cuidadosa, “mais de 95% das pessoas
inoculadas no laboratório ou em campo adquiriam certo grau
de imunidade demonstrável, e 85 a 90% adquiriam imunidade
suficiente para que os resultados fossem similares aos obtidos
com o sangue dos convalescentes da febre amarela”. Soper
advertia, porém, que “mesmo entre pessoas vacinadas no

Material utilizado
para realização
de prova de
proteção. Ao
centro, a vênula
que chegava ao
laboratório com
o soro já
separado do
sangue colhido
em campo. Parte
do soro era
transferida para
o tubo da
esquerda, para a
mistura com o
vírus, e o
Um funcionário enche uma seringa com a mistura de soro e vírus para

restante era

prova de proteção. Se o soro contivesse anticorpos contra a febre

disposto em

amarela, estes neutralizavam a ação do vírus neurotrópico francês,

ampolas como a

impedindo a morte do camundongo por encefalite. 1943.

da direita. 1943.
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laboratório, algumas não chegam a estabelecer uma imunidade
demonstrável, e que, no campo, tem havido grupos não
satisfatórios, nos quais somente 50 a 70% dos indivíduos
apresenta imunidade”. As provas de proteção realizadas no
Brasil e na Colômbia indicavam que se obtinham diferentes
graus de imunidade após a vacinação. Soros extraídos de alguns
vacinados protegiam os camundongos ainda quando inoculados
em altas diluições; outros, mesmo sem diluir, ofereciam proteção
variável aos camundongos e outros, ainda, não os protegiam
da infecção e morte, embora retardassem o aparecimento dos
sintomas e o momento da morte (ibidem, p. 15-6).

Momento do corte da
calota para retirada do
cérebro do
camundongo, que era
recolhido, triturado e
centrifugado. Depois
era retirado o líquido
sobrenadante para
replicar o vírus
neurotrópico, usado
rotineiramente nas
provas de proteção
para o cultivo de
outras cepas
neurotrópicas.
Março de 1943.
Foto: A. Fialho
Coc/Fiocruz

Sangria realizada na zona rural, entre 1938 e 1939. De acordo com o
depoimento de médicos que exerceram essa função, a atividade de
sangria era uma das mais difíceis de serem realizadas, pois os
médicos tinham que abordar pessoas no interior de roças ou
fazendas, muitas vezes em lugares de difícil acesso. Em muitas
ocasiões, as reações eram de desconfiança ou medo com relação ao
Sangria realizada na Fazenda Pedra Negra, uma das atividades do

procedimento. Não eram todos os que se deixavam sangrar, incluindo

trabalho de campo do Serviço de Febre Amarela. O sangue retirado

homens adultos e crianças. Havia muitos métodos de convencimento

era levado ao laboratório para a prova de proteção, que consistia na

e quando a sangria era possível, era feita a qualquer momento, até à

análise do soro humano e averiguação de imunidade à doença.

noite, no campo, iluminada por um simples palito de fósforo.

Varginha, MG, 1937.

Foto: Dr. Smith
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Os estudos feitos no Brasil demonstraram que doses de
vírus muito grandes não eram mais eficazes do que doses
relativamente pequenas, desde que a pessoa fosse inoculada
sob a pele e com vírus suficientemente ativo. A dosagem usada
era de 350 a 800 DML por pessoa, mas se tinham conseguido
excelentes resultados em vários grupos que receberam de 50
a 100 DML. (Explicamos o método de cálculo das Letal Doses
for Mouse, ou doses letais para camundongo, no capítulo três,
subitem “Titulação”).
Àquela altura, ainda não se tinham dados sobre a duração
da imunidade proporcionada pelo vírus 17D. Em 1940, a
Fundação Rockefeller, em cooperação com o Serviço Nacional
de Febre Amarela, escolheu uma região considerada livre da
febre amarela para estudar esta questão. A investigação foi
feita em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, a cerca de
1.100 metros de altitude. Lá não havia Aedes aegypti nem

registro de surtos passados da doença silvestre. Entre dezembro
de 1940 e fevereiro de 1941, foram vacinadas 5.275 pessoas
residentes naquele município, registrando-se cuidadosamente
os seus nomes e endereços. Provas de proteção feitas antes da
vacinação comprovaram que ninguém tinha imunidade contra
a febre amarela. Um mês depois, novos testes realizados em
918 pessoas mostraram que todos apresentavam anticorpos
capazes de neutralizar a ação do vírus em camundongos. Em
1958, 17 anos e oito meses após aquela experiência, exatamente
no ano em que se erradicou o Aedes aegypti no Brasil, foram
feitos novos testes em Pouso Alegre para verificar quanto tempo
durava a imunidade conferida pela vacina. A iniciativa partiu
da Repartição Sanitária Pan-Americana e do Departamento
Nacional de Endemias Rurais. As provas de neutralização feitas
com sangue de 109 pessoas vacinadas em 1940-1 e 78 menores
de 17 anos foram realizadas no Instituto Oswaldo Cruz, pelo dr.

Vacinação
realizada na
Força
Pública.
Minas Gerais,
1942.
Foto: Dr. E.
Cardoso
Coc/Fiocruz

205

Gráfico demonstrando
resultados de testes de
proteção feitos em
camundongos adultos
e filhotes com soros
colhidos um mês e
quatro anos após a
vacinação. Varginha,
MG, setembro de
1942.
Foto: A. Fialho
Coc/Fiocruz

Hugo Laemmert, e pelo dr. Hernando Groot, chefe de laboratório
do Instituto Carlos Finlay. Verificou-se que 97,1% das pessoas
vacinadas possuíam anticorpos, e as provas com os menores
mostraram que a febre amarela não estivera na região.
Passaram-se mais vinte anos e refizeram-se os testes em Pouso
Alegre, dessa vez por iniciativa da SUCAM e do Instituto
Evandro Chagas, em Belém. Otávio Oliva, ex-diretor de BioManguinhos, participou desse último estudo, ainda como
estudante de medicina. Mais de 85% das pessoas vacinadas na
época de Soper conservavam os anticorpos contra a febre
amarela. Estudos similares feitos nos Estados Unidos, com
militares vacinados durante a Segunda Guerra Mundial,
permitem supor que a vacina confere imunidade para toda a
vida, da mesma forma que um ataque da doença (Franco,
1969 pp. 132-3; entrevista com O. Oliva, em dezembro 2000).

Turbulências na história da vacina
Não se deu sem abalos a passagem da escala de laboratório
para uma produção manufatureira capaz de atender à meta
de vacinar um milhão de pessoas no Brasil em 1938, e milhares
mais nos países vizinhos. Como observou Soper (1939, p. 14),
“a produção em grande escala do vírus 17D exige uns tantos

detalhes técnicos que não são de uso comum nos laboratórios
bacteriológicos”.
Logo que entrou em funcionamento o Laboratório do
Serviço Especial de Profilaxia da Febre Amarela, Hugh Smith
e Henrique de Azevedo Penna fizeram modificações
importantes na técnica de produção da vacina que havia sido
desenvolvida em Nova York, visando a incrementar o
rendimento em várias fases do processo, especialmente na
etapa crucial do cultivo do vírus, já que era lento o tempo e
baixo o rendimento da replicação in vitro, em meio de cultura
constituído por tecido embrionário despojado do sistema
nervoso central (Soper, 1939, p. 14; Lowy, 2000, p. 6). O vírus
passou a ser cultivado em embrião de galinha, vivo agora,
dentro de ovos férteis com seis dias de postura. A incubação
dos ovos semeados por mais quatro dias produzia
concentração de vírus bem mais alta. No quinto dia, os embriões
eram extraídos, triturados e diluídos em soro humano normal.
O filtrado constituía a vacina, que era envasada, congelada e
dessecada no vácuo.
Esta é uma descrição muito resumida do processo, que
analisaremos detalhadamente no capítulo três. Veremos, então,
que, até pelo menos 1944, o laboratório esteve em permanente
ebulição tecnológica. Foi capaz de produzir a quantidade de
doses requerida pela vacinação em massa, mas seus técnicos
tiveram de investir toda a sua criatividade para diagnosticar e
resolver uma sucessão de problemas complicados: a baixa
antigenicidade em 1938-9; os surtos de icterícia pós-vacinal
em 1940 e os casos de encefalite no ano seguinte.
Em 1938, foram vacinadas no Brasil 1.059.328 pessoas. A
maioria não apresentou reações dignas de nota.64 Contudo,
pessoas vacinadas no Espírito Santo, no ano seguinte,
desenvolveram a febre amarela, com alguns casos fatais,
inclusive. Os testes de proteção revelaram que certos lotes da
vacina só tinham imunizado 20% dos inoculados (Bica, 1988,
p. 164). As vacinações tiveram de ser interrompidas para que
fossem testados todos os lotes e eliminados aqueles com vírus
‘defeituosos’. A forte diminuição do poder antigênico da vacina
foi atribuída ao número excessivo de transferências do vírus,
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de cultura a cultura. A série com a qual se fabricava a vacina
já havia ultrapassado a 300ª subcultura. Após estudo realizado
naquele ano, em laboratório e em campo, Soper, Smith e Penna
(set. 1939, pp. 351-2) fixaram em 255 o número máximo de
subculturas para o material a ser utilizado na preparação das
vacinas. Abaixo de 210 tampouco convinha, devido à possibilidade de reações fortes nas pessoas vacinadas.
Os técnicos do laboratório retrocederam a subculturas
mais antigas, as vacinações foram retomadas no final de 1939,
obtendo-se níveis de imunidade satisfatórios.
Ressurgiu então outro problema grave, ainda no Espírito
Santo. Em fins de outubro, pessoas vacinadas quatro ou cinco
meses antes desenvolveram um quadro clínico que correspondia ao de uma doença relativamente freqüente, que se
diagnosticava como “icterícia catarral”. Era atribuída a diversos
fatores que podiam afetar o fígado, como infecção alimentar,
ingestão de substâncias tóxicas ou até uma indigestão grave.
A icterícia era, também, um dos sintomas mais notáveis da
febre amarela (Lowy, 2000, pp. 4-7).
Os primeiros casos de icterícia pós-vacinal tinham
aparecido em 1936-37, quando ainda se utilizava o vírus 17E
combinado com soros hiperimunes de animais. Nos indivíduos
que receberam o de macaco, foram observadas “inexplicáveis”
crises de icterícia dois a oito meses após a vacinação. Pelo
tempo decorrido, supôs-se, a princípio, que não tinham relação
com a vacina. Chegaram a ser feitas investigações que excluíram
a possibilidade de uma epidemia independente de icterícia
infecciosa. Foi descartada, também, a hipótese de que fosse
conseqüência de uma mutação do vírus, que teria, então,
induzido a febre amarela, uma vez que lotes preparados com
a mesma cepa não deram problemas. As evidências apontavam
para uma ligação entre o uso de lotes específicos do soro de
macaco e o aparecimento da icterícia. Por outro lado, já se
tinha observado que pessoas imunizadas com vírus combinado
a soro humano imune — Lowy menciona, especificamente,
dois funcionários da Pan-Air — podiam desenvolver um quadro
grave de icterícia. Especialistas viriam depois a suspeitar que
podem ter sido mais freqüentes estes casos, não tendo sido

eles detectados porque as pessoas viajavam para os trópicos
e manifestavam a doença semanas ou meses depois de terem
sido vacinadas, associando o problema, naturalmente, a uma
infecção adquirida durante a viagem.
A observação de que a vacina contra a febre amarela
podia ocasionar icterícia foi feita, pela primeira vez, em 1936,
pelos médicos ingleses Findlay e MacCallum (1937, 1938). Eles
ligaram os casos ocorridos com pessoas vacinadas a estudos
publicados anteriormente, no campo da bacteriologia veterinária, relacionando a icterícia à administração de soro imune
a animais. Para Findlay, tratava-se de uma doença causada
pela contaminação da cepa 17E por outro vírus. Soper chegou
à conclusão de que os casos havidos no Brasil estavam
relacionados à combinação do vírus com soro imune. Este
método de vacinação, caro e problemático, foi abandonado
em 1937, quando se passou a usar a cepa 17D, considerada
suficientemente benigna para dispensar aquele complemento
sangüíneo que protegia o organismo humano, como outras
formas de soroterapia. Mas o soro humano continuou a ser
usado na vacina feita com o 17D, não o imune, que continha
anticorpos contra o vírus da febre amarela, e sim o soro humano
normal, que devia proteger, agora, o próprio vírus. Era um
componente do meio em que se cultivava o vírus in vitro, e
era também importante para a conservação do vírus durante
a filtragem da pasta resultante da trituração dos embriões
infectados durante a cultura em ovos.
Quando ressurgiram os casos de icterícia em fins de 1939,
na vigência já do 17D, suspeitou-se, a princípio, que alguns
lotes de vacina pudessem ter sido produzidos com soro não
inativado, isto é, não aquecido a 56ºC durante trinta minutos,
medida então considerada suficiente para eliminar toda
contaminação. Investigações feitas no laboratório e em campo
levaram ao reconhecimento de um suspeito: a doença ocorrera
em todas as localidades onde se haviam utilizado vacinas do
lote 467. Como fora preparado com soro inativado, restava a
possibilidade de que a cultura viral houvesse sido contaminada.
Os responsáveis pela produção da vacina concluíram que o
aparecimento da icterícia era um acidente provocado por um
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Mapa indicando a
distribuição de vacinas
icterogênicas no sul
do estado do Espírito
Santo, provenientes
dos lotes 489 e 494,
que tinham sido
usados para vacinar
19 mil pessoas no sul
do Espírito Santo e no
município de Campos,
no estado do
Rio de Janeiro. 1941.
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desarranjo no processo de produção, e se limitaram a eliminar
o lote contaminado. As vacinações prosseguiram até que, em
janeiro de 1940, o dr. Servulo Lima identificou um caso de
icterícia associado a um lote considerado seguro. Em maio,
apareceram muitos outros casos no sul do Espírito Santo, onde
se haviam utilizado três lotes recém-fabricados.
As vacinações foram interrompidas de novo, iniciando-se
uma investigação de maior fôlego no laboratório e em todos
os lugares aonde tinha chegado seu produto (Fox, Manso,
Penna e Pará, 1942, pp. 68-116). Foram então identificados
mil casos de icterícia, com 22 mortes.65 Segundo Lowy (2000,
p. 7), o fato de não ser homogênea a distribuição dos casos —
maior número entre adultos do que entre jovens, atingindo
principalmente habitantes pobres da zona rural — levou Soper
a suspeitar da possibilidade de que a doença estivesse
relacionada a um fator socioeconômico, como a ancilostomíase
e outras endemias rurais. Nos indivíduos vacinados, não se
conseguiu estabelecer nenhuma correlação entre as taxas de
anticorpos contra o vírus vacínico e o aparecimento da icterícia,
o que levou o pessoal do laboratório a excluir a possibilidade
de que houvesse ocorrido uma mutação ‘icterogênica’ do 17D.
Tampouco se encontrou contaminação nos ovos utilizados na
fabricação da vacina. Chegaram, pois, à conclusão de que
outro componente — o soro humano — era a mais provável
fonte de contaminação, conforme raciocínio exposto por Soper
(1942, pp. 8-9):

A técnica de fabricação começou a ser modificada no
segundo semestre de 1940, visando, sobretudo, à eliminação
do soro humano. Além de ser o principal suspeito da
transmissão de um vírus patogênico ainda desconhecido — só
mais tarde se descobriria que a “icterícia de inoculação” ou
“hepatite de soro homólogo” era hepatite B —, o soro era um
componente que pesava muito no custo da vacina. Veremos
isso em detalhes no capítulo três.
Em novembro de 1940, fez-se em São Mateus, Belo
Horizonte, o primeiro teste de campo com a vacina preparada
com nova cepa de 17D trazida de Nova York. Os resultados

Embora tenha havido uma distribuição irregular de casos de icterícia
por áreas geográficas, por lotes de vacina e ainda com o mesmo lote
de vacina, estudos no campo não revelaram nenhum fator constante,
a não ser a própria vacina que pudesse ser responsabilizada por
esta irregularidade. Visto que havia referências na literatura a surtos
semelhantes de icterícia após o uso de soro imune do sarampo, e
visto que icterícia pós-vacinação foi observada em algumas pessoas
conhecidamente imunes à febre amarela antes da vacinação, e em
outras que continuavam não imunes depois da vacinação, parece
lógico acreditar que o vírus da vacina não era responsável pela
icterícia, mas que esta provavelmente era associada ao soro
empregado no preparo da vacina.

Modelo utilizado pelo Serviço Nacional de Febre Amarela para atestar
a vacinação contra a doença, com validade internacional.
Manual de instruções técnicas e administrativas do Serviço Nacional de
Febre Amarela/LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz
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foram considerados satisfatórios, e as vacinações foram
retomadas com um produto que parecia não oferecer risco de
icterícia,66 com bom desempenho antigênico. Mas em 1941
surgiu um terceiro problema grave: casos de encefalite em
grupos de pessoas imunizadas. Do universo de 55.000
indivíduos investigados, então, 273 — meio por cento —
tiveram reações excepcionalmente severas; destes, 199
apresentaram sinais de que o sistema nervoso central fora
atingido. Só se teve conhecimento de um caso fatal (Fox,

Lennette, Manso e Souza Aguiar, 1942, pp. 117-42). O estudo
feito mostrou que esses casos não constituíam uma epidemia
concorrente, nem se deviam à contaminação da vacina. Teriam
sido causados por uma mutação do próprio vírus 17D. Tal
suposição baseava-se na história de encefalite induzida por
gerações passadas do vírus, e pelas evidências fornecidas pelos
testes imunológicos, indicando que as vítimas das formas graves
de encefalite apresentavam taxas particularmente elevadas
de anticorpos contra o 17D. Tudo levava a crer que este
desenvolvera uma afinidade mais forte com o sistema nervoso
humano.
As vacinações foram suspensas de novo, enquanto se
testavam todos os lotes em macacos, e se conduzia em Pouso
Alegre, no estado de Minas Gerais, uma investigação de campo,
visando a observar a resposta imune obtida com lotes de vacina
produzidos com várias subcepas do vírus 17D desenvolvidas
no Brasil. Esta investigação feita por Fox, Kossobudzki e
Fonseca da Cunha (set. 1943, pp.113-38) proporcionou os dados

Dr. J. P. Fox, médico da
Fundação Rockefeller,
participante das
investigações de campo que
visavam a observar a
resposta imune obtida com
lotes de vacina produzidos
com várias subcepas do
vírus vacínico 17D,
desenvolvido no Brasil.
Essa investigação
proporcionou os dados
para o desenvolvimento
do “sistema de lotes
semente”, cuja
finalidade era
impedir novas
mutações do vírus
e que mais tarde
Atestado de imunidade contra a febre amarela, conferido pelo

foi adotado

Serviço Nacional de Febre Amarela e válido internacionalmente.

mundialmente na
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necessários para a desenvolvimento do “sistema de lotes
semente”, com a finalidade de impedir novas mutações do
vírus. No capítulo três, explicaremos o funcionamento deste
sistema que acabou sendo adotado mundialmente na fabricação de outras vacinas. A produção da antiamarílica foi
reiniciada ainda em 1941 com outra subamostra do 17D (Soper,
1942, p. 9).
Soper retomou o programa de imunização das populações
expostas à febre amarela silvestre, e das pessoas que viajavam
para áreas onde a doença era endêmica, mas a pregação da
infalibilidade da vacina cedeu lugar a uma visão mais cautelosa.
“Não devemos nos esquecer”— advertia em 1942 (pp. 9-10)
— “que a vacinação em larga escala depende, em primeiro
lugar, da atenuação e variação do vírus da febre amarela.
Deve-se continuar observando constantemente a fim de evitar
variações que não garantam a produção de alta imunidade
sem perigo.” Segundo Lowy (2000, p. 8), os acidentes pósvacinais tinham ensinado aos especialistas da Rockefeller no
Brasil que era impossível ter controle absoluto sobre uma vacina
feita com vírus vivo. A melhor proteção contra acidentes futuros
residia no cuidadoso acompanhamento de amostra adequada
do contingente de vacinados.
Os problemas ocorridos com a vacina reforçaram a hegemonia do outro pólo do programa de combate à febre amarela,
a erradicação do Aedes aegypti, entregue ao Serviço Nacional
de Febre Amarela em janeiro de 1940. Eles certamente influíram
na decisão de manter sob controle da Fundação Rockefeller o
Laboratório de Febre Amarela, edificado em Manguinhos, que
só foi transferido para o SNFA em 1946, sendo incorporado ao
Instituto Oswaldo Cruz em janeiro de 1950. Para Soper, a vacina
antiamarílica desempenhava papel similar ao da antitífica no
controle da febre tifóide. “Assim como nenhuma autoridade
sanitária desejará substituir o suprimento de água puro e mantimentos limpos pela vacina antitífica, também não devíamos
aceitar a vacina antiamarílica como substituto da erradicação
do Aedes aegypti. A vacina é uma proteção individual para a
pessoa que não pode ser protegida por medidas mais gerais”
(Soper, 1942, p.10).

Local (indicado por uma seta) reservado à construção das
instalações do futuro laboratório da Fundação Rockefeller, no

campus de Manguinhos. Rio de Janeiro, outubro de 1936.
Rockefeller Archive Center
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Planta baixa do
Pavilhão Rockefeller,
espaço edificado
destinado a abrigar
o laboratório de
produção de vacinas
de febre amarela e a
seção de pesquisas
e estudos sobre a
doença, além da
parte administrativa
e de serviços
auxiliares.
Coc/Fiocruz

Construção do
laboratório da
Fundação
Rockefeller em
Manguinhos.
Rio de Janeiro,
1º de março de
1937.
Foto: Rembrandt
Rockefeller Archive
Center

Planta do último andar referente ao projeto de um

Fachada principal do

prédio anexo ao Laboratório de Febre Amarela, em

Pavilhão Rockefeller.

Manguinhos, construído após a edificação do

Rio de Janeiro,

Laboratório de Vacina e demolido na década de 1970.

década de 1940.
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Seção de
viscerotomia do
Laboratório de
Febre Amarela.
Esta seção recebe
amostras de
fígado de diversas
partes da América
do Sul e as prepara
para serem
examinadas.
Rio de Janeiro,
Gaiola para criação de macacos nos fundos do Laboratório de

1937.

Febre Amarela. Rio de Janeiro, 1937.

Foto: Rembrandt

Foto: Rembrandt

Rockefeller Archive

Rockefeller Archive Center
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Seção de cultura de tecidos e produção de vacina do

Seção de epidemiologia do Laboratório de Febre Amarela.

Laboratório de Febre Amarela. Rio de Janeiro, 1937.

Rio de Janeiro. 1937.
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Aspecto da seção de procriação de camundongos do Laboratório de
Febre Amarela. Rio de Janeiro, 1938
Foto: Rembrandt
Rockefeller Archive Center

De mais de um milhão de doses aplicadas em 1938, as
vacinações caíram para cerca de 347.000 desde fins de 1940 ao
começo de 1942.67 Os problemas que tinham convulsionado o
Laboratório de Febre Amarela do Rio de Janeiro pareciam estar
sob controle, mas nuvens negras pairavam no horizonte da
vacina fabricada nos Estados Unidos, o que não podia deixar
de ter repercussões negativas para o uso da brasileira. No próprio
texto de Soper sobressai a dúvida: entre os 347.000 indíviduos
vacinados no Brasil “não se tem observado qualquer icterícia
excepcional ... Isto, naturalmente, nada prova, visto que depois
da primeira observação de icterícia pós-vacinação no Brasil,
em 1936-37, 1.677.332 pessoas foram vacinadas antes da
ocorrência dos casos registrados em 1939-40. Embora o agente
etiológico pareça ser um vírus de incubação longa, este ainda
não foi isolado nem tem sido possível produzir a doença
experimentalmente em animais. A vacina do Laboratório de
Bogotá foi largamente usada na Colômbia e no Peru sem
incidente algum; porém, mais de 28.000 casos de icterícia pósvacinação, com 62 mortes, seguiram-se durante o ano atual ao
emprego da vacina do Laboratório de Nova York nas forças
armadas dos Estados Unidos da América” (ibidem, pp. 8-9).

Cartaz do Serviço Nacional de Febre Amarela atestando a eficácia da
aplicação da vacina produzida no Brasil a partir de 1937. Exposto na
XI Conferência Sanitária Pan-Americana no Rio de Janeiro em 1942.
Coc/Fiocruz
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A doença começou a grassar entre os soldados em março
de 1942. Lowy (2000) mostra que os técnicos do laboratório
de Nova York, em particular seu fundador, Wilbour Sawyer,
especialista reconhecido em febre amarela e, desde 1935,
diretor da International Health Division, surpreendentemente
não esperavam que tal problema pudesse ocorrer com a vacina
norte-americana. Menosprezando as conclusões obtidas pelos
técnicos do laboratório do Rio de Janeiro, continuavam a
produzi-la com soro humano.68 Na opinião de Sawyer, os
problemas ocorridos no Brasil eram decorrência da implantação
de uma tecnologia de ponta num país atrasado. Além de não
aceitar as mudanças propostas pelo pessoal do Rio, ficou
irritado com Soper por este suprimir o soro da vacina sem seu
consentimento. Para Soper, o alegado contraste entre a
ausência de queixas contra a vacina norte-americana e as
dificuldades enfrentadas pela brasileira não se devia à qualidade
superior da primeira, e sim à ausência de investigações
epidemiológicas rigorosas entre os vacinados e ao desinteresse
dos pesquisadores de Nova York de seguir pistas que poderiam
indicar a existência de problemas pós-vacinais.69
O laboratório de Nova York produziu, a princípio,
quantidade limitada de vacinas, principalmente para as pessoas
que viajavam para os países tropicais. A guerra criou a
necessidade da produção em maior escala. Em julho de 1940,
o alto comando do Exército e os dirigentes do Public Health
Service propuseram que fornecesse vacinas para as forças
armadas. Os ingleses também recorreram à Fundação
Rockefeller para enfrentar a grave epidemia de febre amarela
que irrompeu nas montanhas de Nuba, no Sudão, posto sob
protetorado da Grã-Bretanha. Segundo Lowy, tais demandas
levaram os dirigentes da Rockefeller a superarem as hesitações
iniciais, e a criarem um laboratório mais adequado à produção
permanente da vacina, sob a direção de Kenneth Goodner.
Chegaram a cogitar em preparar a vacina sem soro, como no
Rio de Janeiro, mas como era necessário passar muito rapidamente à produção em larga escala, julgaram inoportuno o
momento para mudanças na técnica de produção, que iriam
demandar numerosos testes para garantir a qualidade do novo

produto. No capítulo três, veremos, inclusive, que essa
transição no laboratório do Rio de Janeiro foi mais demorada
do que sugerem Lowy e outros autores. O laboratório de Nova
York produziu cerca de 56.000 doses em janeiro de 1941, e
quando os Estados Unidos entraram na guerra, logo em seguida
ao ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro, a produção já
totalizava 7.719.120 doses, em sua maioria enviadas à África
ou absorvidas pela Marinha norte-americana. Em janeiro de
1942, o governo norte-americano decidiu vacinar todo o
Exército contra a febre amarela. Segundo Furmanski (1999, p.
822), a decisão se baseou no temor de que o inimigo
desfechasse um ataque biológico, disseminando o vírus em

Sala de pingue-pongue no pavilhão Rockefeller, que abrigava o
laboratório de produção da vacina — uma pausa nos trabalhos para o
almoço e a atividade esportiva que era exercida religiosamente, de
segunda a sexta-feira. Na foto a participação dos médicos drs.
José Francisco de Madureira Pará, chefe do laboratório de
histopatologia da Fundação Rockefeller e Caio de Souza Manso, chefe
do setor de vacinação do Serviço Nacional de Febre Amarela. 1942.
Foto: Dr. Fox
Coc/Fiocruz
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áreas onde existia o Aedes aegypti, não apenas no ultramar
como nos próprios Estados Unidos. Segundo o autor, de 1932
a 1945 o Exército japonês investiu fortemente no desenvolvimento de armas biológicas, realizando tétricas experiências
com os prisioneiros de guerra. O FBI teria investigado diversas
tentativas feitas pelo Japão de obter vírus amarílico virulento
em 1939 (Harris, 1994).70
Em março de 1942, como dissemos, irrompeu o surto de
icterícia entre soldados recém-vacinados na Califórnia. A
Comission on Tropical Diseases do Exército incumbiu os drs.
Meyer, Sawyer e Bauer, da International Health Division, e o
dr. Eaton, da comissão sobre gripe, de investigar o assunto.
Lowy (2000, pp. 10-1) transcreve diversas mensagens trocadas
entre Sawyer, Fosdick, Goodner e Strode, todos convencidos
de que a vacina não seria implicada. No entanto, o desenrolar
dos acontecimentos frustrou esse otimismo. O aumento do
número de casos no Exército, não apenas na Califórnia como
em outras regiões, tornou improvável a hipótese de uma
epidemia independente de icterícia na costa do Pacífico.71
O relatório do grupo de investigadores designado pela
Comission on Tropical Diseases, divulgado em 29 de abril,
não somente implicava a vacina como chamava a atenção
para os riscos de segurança provocados por outros usos do
sangue e seus derivados:
a análise preliminar dos surtos precedentes após a imunização
contra a febre amarela ou a injeção de soro contra a rubéola
sugerem fortemente que um agente hepatógeno implicado nesses
ataques é um vírus filtrável presente no sangue de certos
doadores sãos na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil. ...
Não se pode enfatizar o suficiente a grande importância da
investigação sobre o surto atual de icterícia, dada a utilização
crescente das injeções de soro, plasma ou sangue humano
(ibidem, p.12).

A interrupção das vacinações foi recomendada pelo
surgeon general em 16 de abril, mas oficialmente a decisão só
foi tomada em 3 de junho. A essa altura, a questão já era
debatida pela imprensa. O Chicago Daily Tribune denunciou
em 25 de junho que já existiam 28.585 casos de icterícia, com

65 mortes (segundo Lowy, avaliações oficiosas mencionavam
cinqüenta mil casos). O jornal indagava se não fora um erro
retardar por tanto tempo a suspensão das vacinações e
propunha uma investigação. O editor chefe do Journal of the
American Medical Association (1º ago.1942) e o New York
Times (18 out.) acusaram o Chicago Daily Tribune de criar
pânico danoso à moral das tropas, lembrando que “os melhores
talentos médicos dos Estados Unidos dedicaram suas forças à
elucidação dessa questão”.
A produção de vacina com soro foi suspensa em abril de
1942; em fins de maio começaram os testes com a vacina sem
soro; em 11 de setembro, representantes das forças armadas e
da Fundação Rockefeller chegaram à conclusão de que a nova
vacina era eficaz e não induzia a icterícia, recomendando a
retomada das imunizações no Exército e na Marinha.
Em 1942-3, a icterícia era um dos principais objetos de
pesquisa do laboratório de Nova York. Bauer constatou que a
maioria dos doadores de soro utilizado nos lotes incriminados
tinha uma história prévia de icterícia. As suspeitas de Bauer e
Maxcy concentraram-se nos portadores assintomáticos que
desenvolviam uma icterícia crônica. As tentativas de induzir a
doença em animais de laboratório falharam, levando os
investigadores norte-americanos a recorrerem à experimentação no homem. O Public Health Service recrutou 189
voluntários dos dois sexos numa instituição asilar, inoculando
em diferentes grupos deste contingente tanto a vacina
incriminada como diversas concentrações de soro de pessoas
que estavam com icterícia pós-vacinal ou, ainda, soro tratado
por diversos métodos, para ver se algum destruía o agente
ainda desconhecido da doença. Os resultados confirmaram a
suspeita de que o agente era um vírus filtrável que resistia não
apenas à técnica habitual de “inativação” do soro —
aquecimento a 56º C durante meia hora — como à armazenagem prolongada em baixa temperatura e à dessecação a
frio sob vácuo. Findlay e Martin também realizaram experiências
com humanos em 1943: quatro oficiais do Exército britânico
aceitaram introduzir em suas narinas uma lavagem da cavidade
naso-faringeana de indivíduos que sofriam de icterícia vacinal.
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Três desenvolveram a doença, mostrando que ela podia ser
transmitida por outro meio além da injeção do soro ou de
produtos sangüíneos. Assim, podiam aparecer casos
secundários a partir da infecção produzida pela vacina ou por
transfusões de sangue (Lowy, 2000, p. 14-5).
Num artigo publicado em 1944, Sawyer e colaboradores
analisaram as incertezas que ainda rondavam a etiologia da
doença. Os surtos ocorridos no Brasil tiveram características
que os autores julgaram completamente “bizarras”: a
distribuição geográfica dos casos; a variação dos índices de
icterícia em diferentes localidades, apesar de ser a doença
induzida pelos mesmos lotes de soro; o fato de ser ela mais
grave entre adultos do que entre crianças, e com freqüência
mais elevada nas zonas rurais. Além disso, o soro contra a
rubéola fora utilizado em larga escala nos Estados Unidos
sem causar problemas; as transfusões tornaram-se prática
corrente em numerosos países, sem que ocorressem epidemias
de icterícia. Tantas contradições justificavam, na opinião dos
autores, a decisão tomada a princípio pelo laboratório de Nova
York de não acompanhar o brasileiro na iniciativa de eliminar
o soro humano da vacina contra a febre amarela.72 O fato é
que o erro resultou na hospitalização de aproximadamente 51
mil militares com hepatite induzida pela vacina. Investigações
sorológicas feitas posteriormente com veteranos mostraram
que cerca de 330 mil pessoas tinham sido infectadas (Seeff,
Beebe, Hoofnagle et al., 1987, pp. 965-70; Norman, Beebe,
Hoofnagle, Seeff, 1993; pp. 790-7). Foi a maior epidemia de
hepatites jamais registrada nos anais da saúde pública.

O Laboratório de Vacina Antiamarílica
nos anos 1950
Como vimos, em dezembro de 1939, a Fundação
Rockefeller deixou de renovar o acordo que mantinha com o
governo brasileiro, o qual, em janeiro de 1940, criou o Serviço
Nacional de Febre Amarela, sob responsabilidade exclusiva
de seus sanitaristas. Contudo, até 1946, permaneceu sob
controle da Rockefeller o laboratório existente em Manguinhos,

com o nome de Serviço de Estudos e Pesquisas sobre Febre
Amarela (SEPFA). Compreendia a Seção de Vacina, desde 1939
chefiada por Henrique Penna, e outras seções: histopatologia,
entomologia, cartografia etc. Estas participaram ativamente
das investigações sobre os problemas que tornaram tão instável
a vacina no período 1939-42. O laboratório abrigava, também,
um serviço de vacinações, sob a responsabilidade de Penna.
Inicialmente, eram feitas no próprio Pavilhão Rockefeller, na
sala da secretaria; depois foram transferidas para um escritório
na rua México, no Centro da cidade, sendo desativadas em
fevereiro de 1943, quando o Serviço Nacional de Febre Amarela
criou um posto de vacinação no seu edifício central, na avenida
Pedro II, no bairro de São Cristivão (Penna, “Diário”, 1942,
pp.38, 49 e 59; 1943, p.5).
O destino a ser dado ao laboratório depois que a
Rockefeller abriu mão dele foi o pivô de uma crise nas relações
entre o Instituto Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde. “A
partir de 1º de janeiro [de 1946], a Seção de Vacina passou a
fazer parte do Serviço Nacional de Febre Amarela, sob o nome
de Laboratório de Vacina Antiamarílica” — escreveu Penna
em seu “Diário”.73 Alguns autores sustentam que essa medida
contrariava acordo firmado entre a Rockefeller, o Ministério e
o IOC, segundo o qual o edifício, seus técnicos e as dotações
orçamentárias do laboratório seriam repassados a Manguinhos,
tão logo a Fundação encerrasse suas atividades no Brasil. No
decreto-lei que criara o SNFA (nº 1.975, de 23.01.1940), constava
apenas, no artigo quinto, que a fabricação da vacina e as
pesquisas científicas relativas à febre amarela seriam realizadas
no Instituto Oswaldo Cruz, estipulando-se, em parágrafo único,
que o governo federal confiaria a execução destes serviços à
Fundação Rockefeller “pelo tempo que for julgado conveniente”. O Regimento do SNFA, aprovado em 4 de fevereiro
de 1942 (decreto nº 8.675), incluía entre seus “serviços
centralizados”, os de Vacinação e Viscerotomia, sem fazer
qualquer alusão à fabricação da vacina ou às pesquisas sobre
febre amarela (Franco, 1969, pp. 191-3).
Em novembro de 1947, o presidente da República, general
Eurico Gaspar Dutra, e o ministro da Educação e Saúde, dr.
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Clemente Mariani Bittencourt, visitaram o laboratório, cujo diretor,
Henrique Penna, continuava a prestar contas ao SNFA. Em 1949,
às vésperas de Mariani Bittencourt deixar o ministério, para
candidatar-se ao Senado pela Bahia, Henrique Beaurepaire Rohan
de Aragão tomou a decisão inédita de demitir-se da direção do
Instituto Oswaldo Cruz, por não concordar com a entrega dos
laboratórios que funcionavam no Pavilhão Rockefeller ao Serviço
Nacional de Febre Amarela. Aragão preparava o V Congresso
Mundial de Microbiologia, que iria reunir-se no Rio de Janeiro,
sob sua presidência, de 17 a 24 de agosto de 1950, em
homenagem, justamente, ao cinqüentenário do Instituto Oswaldo
Cruz.74 Segundo Tito Arcoverde Cavalcanti (s.d., pp. 2-3), que
seria diretor do Instituo de setembro de 1960 a fevereiro de 1961,
sua atitude foi apoiada pela totalidade dos cientistas de
Manguinhos, mas só depois de consumados os fatos, pois “Aragão
sempre dirigiu o instituto por processos nitidamente individualistas
e sigilosos”. A pedido do ministro Clemente Mariani, ele apontou
cinco nomes como possíveis sucessores: João de Barros Barreto,
Cássio Miranda, Miguel Ozório de Almeida, Heráclites de Souza
Araújo e Olympio Oliveira Ribeiro da Fonseca Filho. O governo
escolheu este último e, ao mesmo tempo, revogou a decisão
concernente ao Laboratório de Vacina Antiamarílica, que, em
janeiro de 1950, tornou-se a 2ª Seção da Divisão de Vírus do
Instituto Oswaldo Cruz.
Como vimos no capítulo um, o laboratório foi envolvido
na guerra fratricida que dilacerou o Instituto Oswaldo Cruz
durante a gestão de Olympio da Fonseca Filho. Apesar disso,
em 1952 alcançou seu patamar mais elevado de produção: quase
11 milhões de doses de vacina, quatro vezes mais do que as
quantidades mais elevadas obtidas até então. “Não se conseguiu
esse resultado sem sacrifício de material e da parte do pessoal,
ambos deficientes para tal produção” – anotou Penna. “Algumas
adaptações foram conseguidas por meio de verba especial do
Serviço Nacional de Febre Amarela. ... Os novos elementos
incorporados no princípio do ano, na sua maioria não se
adaptaram, e foram transferidos. Em vista destas e outras
dificuldades, ficou resolvido, ao encerrar-se o ano, reduzir a
produção de vacina a cerca de oitocentas mil doses por mês.”75

Aquela quantidade extraordinária de vacinas foi produzida
para deter nova ‘onda’ de febre amarela silvestre que chegou
perto, outra vez, dos principais centros urbanos do Sudeste.
Depois da grande vaga de 1934-38, ela se manteve silenciosa
até 1944, quando começou a migrar do vale amazônico em
direção ao Sul do continente: transpôs Coronel Ponce e se
bifurcou, avançando, de um lado, para o sul do Mato Grosso
e Goiás, até a fronteira de Minas Gerais e São Paulo, de outro,
por Paraguai, Argentina até alcançar, em 1948, o estado do
Rio de Grande do Sul. Em 1950, casos de febre amarela silvestre
foram confirmados no sul de Goiás, e nos dois anos seguintes,
o vírus foi detectado em Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo,
Paraná e Rio Grande do Sul. A área invadida em Goiás recebera
quantidade considerável de imigrantes nordestinos, por
caminhos terrestres que escaparam à vigilância do Serviço de
Febre Amarela. Em 1953, ocorreram surtos graves em São Paulo
e no Paraná. No período 1957-59, ao mesmo tempo em que
era anunciada a erradicação do Aedes aegypti no Brasil e em
outros países do continente, ocorriam surtos nos vale dos rios
Paraguai e Paraná, em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Os
serviços de saúde registraram o deslocamento da febre amarela
silvestre do vale do Amazonas para o do rio Paraná em 1964:
naquele ano, houve surtos no Mato Grosso e em Goiás; em
1965, em Minas Gerais, e, no ano seguinte, nos estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tendo sido
notificados sessenta casos nas províncias argentinas de Misiones
e Corrientes (Soper, 1977, pp. 1887-9).
Durante parte deste período, o Laboratório Antiamarílico,
além de fornecer vacinas ao Serviço de Febre Amarela, manteve
em atividade as pesquisas e exames relacionados à doença.
O relatório das atividades desenvolvidas em 1950
registrava a publicação de três trabalhos de Hugo W. Laemmert
e Henry W. Kumm sobre a distribuição geográfica da imunidade
à febre amarela entre os primatas do Brasil; a suscetibilidade
dos macacos gritadores (gênero Alouatta) e as concentrações
de vírus da febre amarela capazes de infectar certas espécies
de Aedes. O diretor do laboratório, Henrique Penna, apresentou
dois trabalhos no V Congresso Internacional de Microbiologia,
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e publicou um terceiro nas Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz, todos relacionados a pesquisas histopatológicas.76
Em 1950, antecipando a chegada da febre amarela ao norte
do estado de São Paulo e ao oeste de Minas, o entomologista
Hugo W. Laemmert propôs a criação de um laboratório de campo
que foi, de fato, montado em agosto de 1951, na cidade de
Passos. A doença grassou naquela parte de Minas, durante o
verão de 1951-52, e Laemmert pôde realizar os estudos
projetados: isolar os vírus de certas espécies de mosquitos
silvestres, inocular estes vírus em camundongos para ver se
produziam encefalite; capturar mamíferos, especialmente o
cebus, para sangrá-los e realizar provas de neutralização em
animais susceptíveis. Os resultados parciais dos estudos feitos
em Passos foram apresentados em 1953 em relatório de outro
posto do Instituto Oswaldo Cruz, em Juiz de Fora.77
Em janeiro e fevereiro 1952, a dra. Mary B. Waddell realizou
também investigações entomológicas em Mirandópolis, São
Paulo; e em Três Lagoas e Dourados, no Mato Grosso. A
excursão a essas cidades foi motivada pela notícia de que
estavam infestadas de mosquitos, e a dra. Waddell buscava
evidências de que o Aedes scapularis era um vetor eficiente da
febre amarela. “Constatamos logo que chegamos a Três Lagoas
que se tratava de um surto típico de febre amarela silvestre,
todos os casos tendo sido infectados em zona de mata e nenhum
deles na cidade .... Em Mirandópolis, o quadro epidemiológico
é de maior interesse pois é uma zona amplamente cultivada,
dotada de extensas fazendas cafeeiras, com apenas ilhotas de
matas que são verdadeiros refúgios de mosquitos”.78
A técnicos da Seção de Entomologia do Laboratório de
Febre Amarela, ao qual Laemmert e Waddel estavam ligados,
além de fazerem capturas de mosquitos nas zonas urbanas e
silvestres por onde circulava o vírus amarílico, cuidavam da
revisão da coleção herdada do Serviço de Estudos e Pesquisas
sobre a Febre Amarela, e mantinham no próprio laboratório
uma criação de Aedes aegypti Linnaeus e outras espécies
suspeitas de transmitir a doença. O relatório de 1951 aludia à
“mortandade excessiva” de mosquitos mantidos em gaiolas,
atribuindo o fato ao “polimento do assoalho da sala ... com uma

cera que contém DDT .... Experiências em curso visam
estabelecer uma raça de Aedes aegypti resistente ao inseticida.”79
Outra seção muito ativa era aquela comandada por
Madureira Pará. Em 1950, o Laboratório de Histopatologia
examinou nada menos que 612.587 espécimes de viscerotomia,
dos quais 11.678 eram amostras de fígado provenientes dos
postos de viscerotomia do SNFA, 338 da Bolívia e 51 do Peru.
Até de Stanleyville, Congo Belga, vieram amostras para
confirmação de diagnóstico de febre amarela. O trabalho do
laboratório não se restringia a esta doença, tendo sido firmados
laudos relativos a malária, esquistossomose, leishmaniose,
histoplasmose, moléstia de Lutz, drepanocitose, atrofia hepática
e outras doenças que provocavam lesões no fígado. O
movimento do laboratório caiu à metade em 1951, porque a
viscerotomia se tornou mais “seletiva” para a febre amarela,
por determinação do SNFA, que desativou os postos localizados
em áreas extensas consideradas livres da doença (Nordeste,
estado do Rio de Janeiro, grande parte de Minas), incrementando, por outro lado, a atuação do serviço na Amazônia,
sudeste da Bahia, Triângulo Mineiro, estados do Mato Grosso,
Goiás, São Paulo e todo o Sul do Brasil.80
O Laboratório de Sorologia, por sua vez, criava e consumia
milhares de camundongos nas provas de neutralização com
soros humanos e animais, e nas provas de potência da vacina.
Em 1953, Henrique Penna, o diretor do Laboratório de
Vacina Antiamarílica, foi designado superintendente do Serviço
de Estudos, Pesquisas e Preparação da Vacina contra a Febre
Amarela, cargo que subsistiu apenas até novembro de 1955,
quando ele se tornou chefe da Seção de Vírus. Em janeiro de
1956, assumiu a chefia da Divisão de Microbiologia e
Imunobiologia, e passou a ministrar a disciplina Vírus Filtráveis,
no Curso de Bacteriologia, Parasitologia e Imunologia do Instituto
Oswaldo Cruz.81 A partir de meados dos anos 1950, os relatórios
do Laboratório de Vacina Antiamarílica deixaram de mencionar
as atividades de pesquisa no Pavilhão Rockefeller. Supomos
que tenham sido extintas — como foi o caso da criação de
mosquitos82— ou absorvidas por outras seções e departamentos
do IOC. Os relatórios de .Penna passaram a se concentrar
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exclusivamente nas informações e nos problemas concernentes
à vacina contra a febre amarela. O principal problema no final
dos anos 1950 era a inadequação do espaço físico.
No começo de 1944, quando o laboratório pertencia ainda
à Fundação Rockefeller, tiveram início os estudos sobre o vírus
da influenza, em conjunto com o Instituto Oswaldo Cruz. No
Pavilhão Rockefeller, em salas contíguas às de preparação da
vacina contra a febre amarela, começaram a ser cultivados vírus
patogênicos de diferentes espécies. Na realidade, desde o final
dos anos 1930, a Fundação Rockefeller vinha investindo no
fortalecimento desta área de pesquisa que julgava muito precária
em Manguinhos. José de Castro Teixeira foi, na opinião de
Herman Schatzmayr, o primeiro virologista profissional daquela
geração, treinado nos Estados Unidos com bolsa concedida pela
fundação norte-americana, que forneceu, também, boa parte
dos equipamentos instalados no laboratório edificado por
Henrique Aragão em 1939, o atual Pavilhão Cardoso Fontes. No
começo de 1944, porém, Teixeira morreu precocemente de um
câncer de fígado fulminante.
Naquele momento, as atividades da Divisão de Vírus
estavam direcionadas para o preparo da vacina contra a gripe,
com verbas do governo e “a eficiente cooperação ... da
Fundação Rockefeller, por intermédio do diretor e técnicos do
Laboratório de Febre Amarela”. É o que se lê no relatório do
diretor do Instituto Oswaldo Cruz, Henrique Aragão (pp. XXI), que menciona, ainda, o apoio da Cooperativa Nacional
de Avicultura, já que a preparação da nova vacina envolvia a
inoculação do vírus em ovos, segundo técnica parecida com
aquela usada na febre amarela. Em fins de 1944, tinham sido
preparadas já sessenta mil doses de vacina contra a gripe, que
iam ser testadas, com a autorização da Prefeitura do Distrito
Federal, em escolas, asilos e batalhões sediados na cidade.
Com a morte de Teixeira, o dr. Cássio Miranda assumiu a chefia
da Divisão de Vírus, e o dr. José Guilherme Lacôrte, a da seção
responsável pela fabricação da vacina contra a gripe.83
O incremento dos estudos com outros vírus no Pavilhão
Rockefeller tornou necessário o remanejamento de diversas
salas utilizadas na preparação da vacina contra a febre amarela,

de maneira a isolá-la de tão perigosas contaminações.
“Seguindo esse plano de isolamento, foram interrompidas todas
as pesquisas que vinham sendo feitas sobre atenuação de
amostras virulentas por passagem de ovos”.84 Em novembro
de 1953, o dr. Madureira Pará apresentou ao diretor do IOC
alternativas para o alojamento do Laboratório de
Histopatologia, entre elas o levantamento de um quarto
pavimento no Pavilhão Rockefeller.85 Logo se começou a falar
na construção de novo prédio para a vacina antiamarílica.
Sucessivos ofícios de Henrique Penna a Cássio Miranda,
tratando do programa de trabalho do laboratório até o final
do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), condicionavam a duplicação da capacidade produtiva, e o
desenvolvimento de pesquisas para aumentar a eficiência e
diminuir o custo da vacina ao término da construção do
pavilhão destinado exclusivamente a ela. Em ofício enviado
em 21 de maio de 1959 a Amílcar Viana Martins, diretor do
IOC, Penna pedia que fossem aceleradas as obras: a contaminação bacteriana dos ovos utilizados da fabricação da vacina
tinha reduzido as reservas de quatro milhões para cerca de
um milhão de doses! Penna acreditava que as novas instalações
e, especialmente, os recursos mais modernos de refrigeração
permitiriam reduzir aqueles índices absurdamente elevados
de contaminação.86
Em janeiro de 1960, a vacina antiamarílica mudou-se
finalmente para o Pavilhão Henrique Aragão, onde se encontra
até hoje.
No próximo capítulo, conduziremos o leitor para dentro
desses laboratórios, para que veja, por assim dizer, com os
próprios olhos, como era feita aquela vacina que imunizou
tanta gente no Brasil, na América, África; até à Finlândia ela
chegava... Os que estão acostumados às imagens a cores das
indústrias contemporâneas de produtos biológicos e farmacêuticos, aos aços refulgentes dos equipamentos, à indumentária
futurista dos técnicos e à movimentação febril das linhas de
produção, vão se surpreender com a feição artesanal do
processo que constituía um dos pilares da complexa história
da febre amarela no Brasil e no mundo.
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a imunização das populações rurais das regiões infectadas com a febre
amarela silvestre, contra a qual não se dispõe, no momento, de outro meio de
proteção ... não quero deixar de frisar que o presente método de vacinação
deve ser considerado em fase de observação e experiência e, assim, não pode
seu uso ser, por enquanto, generalizado sem o controle a que vem ainda sendo
submetido“ (Soper, nov. 1937, pp. 388-9).
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Lowy (2000, p. 6), baseando-se no “Diário de Soper” para 1937, 19 out.
1937. RAC, RG 1.1, Série 305, caixa 30, dossiê 213. Segundo Bica (1988,
p.163), entre fevereiro de 1937 e janeiro de 1938, foram vacinadas 59.532
pessoas. Raymond B. Fosdick (Rockefeller Foundation, A review for 1937, p. 21)
diz que em fins de 1937 foram vacinadas 38.000 pessoas no Brasil e no Paraguai.
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“Assim como o chefe de setor é responsável por todo o trabalho das
divisões ou unidades perante o seu superior, o médico encarregado da divisão
ou da unidade o é perante o chefe de setor. As irregularidades, quaisquer que
sejam, mesmo cometidas pelos técnicos vacinadores, auxiliares ou motoristas
são indiretamente imputáveis ao médico encarregado da unidade ou divisão”
(p. iii-b-10).
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O SFA fornecia também certificado de imunidade aos doadores de soro que
possuíssem anticorpos contra a febre amarela, confirmados pela prova de
proteção.
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A ação destes fatores é cumulativa, explica Fonseca da Cunha (entrevista,
fita 02). “Se você... tem uma ampola de vacina, de sarampo ou de febre
amarela, tira da geladeira, põe em cima da mesa; terminou o trabalho, você
não utilizou aquela ampola, põe de volta na geladeira; no dia seguinte, tira
aquela ampola... Esse jogo de temperatura ambiente e geladeira interfere na
qualidade da vacina ... vai havendo uma mortalidade, ... uma pressão
geométrica. Então, a vacina que agora seria muito boa, amanhã ou daqui a

As unidades de vacinação preenchiam uma série de formulários, que
ascendiam na hierarquia do serviço até o arquivo central, que os guardava por
período não superior a dois anos, sendo processados pela equipe encarregada
de produzir as estatísticas de vacinação. Os modelos descritos no “Manual de
Instruções Técnicas e Administrativas do Serviço Nacional de Febre Amarela”
eram: ficha para vacinação, referente à pessoa que se vacinava; resumo
semanal de vacinação, enviado a cada segunda-feira pela unidade à sede do
setor ou da circunscrição; ficha de município, para uso do médico da unidade,
contendo informações que dessem um perfil do município onde seria realizada
a vacinação. Terminada a operação, as informações manuscritas eram
enviadas à sede do setor, que acrescentava outras informações de interesse,
antes de remetê-las à circunscrição, que as completava com dados do Serviço
Antiestegômico, encaminhando cópias do conjunto das fichas ao Escritório
Central. Havia ainda o Relatório Semanal de Vacinação, produzido pelo
escritório do setor ou da circunscrição, com cópia remetida ao Escritório
Central; Quadro Acumulativo das Vacinações, confeccionado semanalmente
para cada município; Relação Semanal de Vacinação, resumindo as
atividades de todas as unidades de uma circunscrição.
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em grupos de população de áreas infectadas, com ocorrência ainda de casos,
estes continuaram a aparecer durante três ou quatro dias, mas desapareceram
no fim de uma semana”.
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A maioria das pessoas não experimentava reação alguma depois de receber
a vacina. De 5 a 10% queixavam-se, espontaneamente, de indisposição que
lembrava um ataque benigno de gripe: cefalalgia, febre e fraqueza geral. De
20 a 30% admitiam, quando interrogados, que tinham tido sintomas
semelhantes. Apareciam, em geral, do quinto ao oitavo dia depois da
vacinação, e não eram suficientemente graves para prejudicar a aceitação da
vacina. Somente em 1 ou 2% dos casos a reação era intensa o bastante para
desorganizar a vida normal dos indivíduos (Soper, 1939a, p. 16).
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88 casos, sendo 28 fatais. “Relatório anual de atividades do laboratório de
histopatologia”, ano 1951, por dr. Madureira Pará ( volume LAFA05).
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De acordo com “Ligeiros dados sobre os 25 anos de atividade da Fundação
Rockefeller...”, o total de vacinados no Brasil até novembro de 1941ascendia a
2.084.668 pessoas, em sua quase totalidade de origem rural.
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Segundo Lowy (2000, p. 1), a história da contaminação da vacina da febre
amarela pelo vírus da hepatite, o “primeiro escândalo do sangue
contaminado”, pode “esclarecer os estilos de trabalho diferentes em saúde
pública, mostrar as interações entre a elaboração das técnicas de laboratório e
decisões políticas, e ilustrar os mecanismos que conduzem a um desastre
sanitário”. De acordo com a autora, alguns destes mecanismos estão na
origem do segundo escândalo do sangue contaminado, aquele mais recente da
contaminação do sangue e de derivados sangüíneos pelo HIV.
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Segundo Lowy (2000, p. 6), Sawyer julgava que os problemas encontrados
também pelos ingleses eram conseqüência da contaminação das cepas virais
17E e 17EC durante sua transferência para o laboratório na Inglaterra.
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Em 1942, todos os soldados foram vacinados não só contra a febre amarela
mas também contra a febre tifóide, a varíola e o tétano, ficando sujeitos a
corte marcial aqueles que recusassem a vacinação.
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Em 9 de abril, o ainda relutante Sawyer anotou em seu diário que o pessoal
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Universidade de Johns Hopkins. Nomeado pelo surgeon general dos Estados
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sua personalidade rígida, à dificuldade de dividir o poder e de mudar um curso
de ação já tomado. Seu erro foi explicado também por diferenças de estilo
entre homens de “laboratório” e de “campo”, ou entre a lógica de
investigação científica e da ação em saúde pública. Para Lewis Hackett,
Sawyer comportou-se como cientista: uma cadeia causal só podia ser aceita
no momento em que fosse provada. Soper agiu como sanitarista: se a etiologia
de um acontecimento que tem implicações sérias para a saúde coletiva não
estiver clara, é preciso seguir todas as pistas e eliminar toda entidade suspeita
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