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O Instituto Bacteriológico
Domingos Freire

A comparação das estatísticas publicadas por Domingos Freire antes e depois das
viagens à Europa e aos Estados Unidos revela mudanças drásticas tanto no al-
cance geográfico da vacina como na composição social dos vacinados. Os

dados refletem igualmente a ascensão de nosso personagem ao apogeu de sua
carreira profissional. Paradoxalmente, quanto maior era sua ascendência sobre as
camadas sociais que a República trazia a primeiro plano, mais vulneráveis se torna-
vam as vacinações àquelas objeções técnicas que examinamos anteriormente.

De janeiro a outubro de 1885, vacinou 3.051 indivíduos, nenhum dos quais
morreu. Freire contrapôs esse feito aos mortos por febre amarela entre os não-
vacinados. (Na estatística seguinte registraria, porém, um morto para este conjunto
de vacinados.) Contudo, a equivalência entre vacinados vivos e não-vacinados mortos,
no tocante àquelas “cláusulas de receptividade” mencionadas no capítulo “O desen-
volvimento da vacina contra a febre amarela”, era prejudicada pela proporção cres-
cente de brasileiros no primeiro grupo. Entre os 278 mortos sem vacina, 200 eram
estrangeiros, com larga predominância de portugueses e italianos. Os nacionais
representavam apenas 28,05%. Em compensação, perfaziam 71,64% dos vacinados
(Quadro II). Freire teve de fazer uma ginástica para transferir parte dos nacionais da
categoria de imunes por aclimatação ou raça para a de receptivos à febre amarela.
Os que tinham a imunidade estampada na cor da pele não passavam de “uma
quarentena de negros e mulatos” (Freire, 1886b, p. 19). Em compensação, 625 filhos
de estrangeiros, de pouca idade, e grande número de compatriotas oriundos de
províncias de clima mais temperado apresentariam receptividade comparável à de
estrangeiros recém-chegados. Todos habitavam bairros insalubres.

Outra característica marcante do contingente de vacinados era a proporção ele-
vada de crianças com 10 anos ou menos: 55,62%. Se incluirmos os jovens com até
20 anos, chegava a 74,79%. Entre os mortos sem vacina as proporções não eram tão
expressivas (19,42% e 38,84%, respectivamente). Mesmo assim, Freire remanejou
essas faixas etárias para uma condição de suscetibilidade equivalente, também, à
dos estrangeiros (Quadro III). O tempo de permanência destes no Brasil não o
favorecia: 41,50% tinham chegado há cinco, seis ou sete anos. Argumentou então
que “a imunidade não é nunca absoluta pelo fato de se ter um longa estada nos
países infectados” (idem, 1886b, p. 5).
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Quadro III – Faixa etária dos indivíduos vacinados (1883-1894)1

abaixo de 10 anos 1.697 1.491 903 46 438 29
11 a 20 anos 585 606 45 228 45
21 a 30 anos 305 348 527 31 219 48
31 a 40 anos 238 391 18 89 26
41 a 50 anos 137 296 5 24 7
51 a 60 anos 107 41 133 3 2 3
Mais de 60 anos 4 29 2.563
Ignorada 6 1 110 215 25

TOTAL 418 3.051 3.473 3.576 363 1.000 183

1883-84     1884-85     1885-86    1888-89   1889-90    1891-92     1892-93

Fonte: Freire, 1896.

Portugueses     151      641    492      585      31    220   65    65 2.250      18,2 60,3
Italianos    129      124     115      221       1      81   24    24    719    5,8 19,3
Espanhóis       8       22      43       46       7      30   18    10    184    1,5  4,9
Franceses      12       14      13       21       2      29    6      2     99    0,8  2,7
Ingleses       2        9       18        1    1      31    0,3  0,8
Alemães       1       18       5       32        1    1     3      61    0,5  1,6
Norte-am.       1        5       2        5        1      14    0,1  0,4
Holandeses       1        1    1       3    0,0  0,1
Poloneses       1        1        1       3    0,0  0,1
Húngaros        2       2    0,0  0,1
Russos        1       1                                 1       3    0,0  0,1
Suíços       1       3        3       7    0,1  0,2
Suecos                     1        1       2    0,0  0,1
Dinamar.        5       5    0,0  0,1
Norueg.                    6       6       0,0  0,2
Belgas       2        1                   13      16    0,1 0,4
Austríacos        2                    7       5    2                   16    0,1 0,4
Gregos       1       1                  2                      0,0  0,1
Paraguaios      20      16      36    0,3 1,0
Argentinos       4        5        3    4     1      17    0,1 0,5
Uruguaios       3        3       6    0,0 0,2
Chilenos        1                    1    0,0 0,0
Africanos        4      11       12      27    0,2 0,7
Chineses       2                    2    0,0 0,1
Ignorada                     7    215    222    1,8 5,9

Subtotal    307     865    710     990   257    377  121  107 3.734      30,2

Brasileiros     111  2.186 2.763  2.588   106    623   62 183 8.622  69,8

TOTAL    418  3.051 3.473  3.578   363 1.000 183 290      12.356 100
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Quadro II – Nacionalidades dos vacinados por Domingos Freire (1883-1894)

Fonte: Freire, 1896.
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O balanço estatístico de 1885 amplificava a atenção conferida ao espaço urbano.
Cada rua, cada casa visitada pelos vacinadores constituía um campo de provas
específico, onde se podia visualizar a correlação entre vacinados que sobreviviam à
epidemia e não-vacinados ceifados por ela. A vizinhança física, a coabitação nos
espaços insalubres onde vicejava o germe cumpria função tão exemplar que Freire
deu à parte mais importante de sua prova estatística o título de “Relação das casas
e das ruas onde houve mortes por febre amarela e onde foram praticadas inoculações
no mesmo dia das mortes ou então poucos dias antes e depois”. Os dados aí conti-
dos referiam-se a cerca de 30% do total de vacinados: “entre 952 vacinações pratica-
das nos próprios focos da epidemia, nas mesmas habitações de que saíam cadáve-
res, cujo número atingiu a cifra de 66, ou nas habitações vizinhas, não houve um
único caso de mortalidade entre os vacinados” (Freire, 1886b, p. 12). Ao detalhar
particularidades dos moradores daquelas ruas e casas, Freire dissolvia a amostragem
estatística num conjunto de exemplos descritos textualmente com a fim de inculcar
convicção sobre a resistência proporcionada pelas culturas atenuadas do Criptococo
xantogênico. Nas casas sempre havia um ou mais mortos para reforçar a sugestão
de que todos fatalmente sucumbiriam na ausência delas.

De setembro de 1885 a setembro de 1886 foram praticadas 3.473 inoculações. A
febre amarela abateu 1.397 pessoas, das quais sete eram vacinadas. Para minimizar
seu peso estatístico, os números relativos a este período foram examinados junto
com os do período anterior. O total de vacinados elevou-se a 6.524. A mortalidade
dos não-vacinados passou a ser de 1.667. E subiram apenas de sete para oito os
vacinados mortos. Reduziu-se, assim, a 0,1% a taxa de mortalidade entre vacinados
(Freire, 1887b, p. 4, 6, 8, 10-1).

Verificamos, contudo, que se havia acentuado a defasagem entre o perfil destes
e o das vítimas da epidemia. Entre os 1.397 mortos por febre amarela no segundo
período, 313 eram brasileiros e 1.084 estrangeiros. Entre os vacinados, os
brasileiroseram 2.763, e os estrangeiros, só 710, figurando aí as equipagens de
vários navios cujos comandantes tinham procurado aquela salvaguarda contra o
elevado risco que o porto do Rio de Janeiro oferecia. Os brasileiros representavam,
pois, 79,55% do total, restringindo-se a 22,40% entre os não-vacinados. Para atenuar
o desequilíbrio, Freire de novo equiparou a estrangeiros, quanto ao grau de
receptividade, 489 filhos de estrangeiros (“todos muito jovens”) e 222 interioranos.
Como boa parte destes provinha do próprio Estado do Rio, teve de amenizar as
exigências quanto à altitude ou latitude dos lugares cujos habitantes não se haviam
“aclimatado” à doença. Se antes dava ênfase às províncias do Sul, de clima tempe-
rado, agora o simples fato de se residir “a algumas léguas” da cidade conferia
“receptividade muito mais considerável para contrair a febre amarela”. Por meio
destes artifícios, elevou para 1.421 o número de vacinados em relação aos quais “o
tempo de estada não podia ser invocado como causa de imunidade contra o contá-
gio”. A compilação estatística não indicava a quantidade de negros e mestiços vaci-
nados, dando ainda mais ênfase à idade. Segundo Freire, a maior proporção de
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Restavam, ainda, 2.053 brasileiros que podiam ser desqualificados para a prova
estatística. Para contrabalançar a provável aclimatação, recorreu outra vez ao espa-
ço urbano insalubre. Para o senso comum de médicos ou leigos, os miasmas
conectavam meio ambiente e epidemias. As teorias microbianas mais recentes urdiam
novos laços entre estes dois termos, procurando conformar o “ninho” externo ao
organismo onde os germes realizavam parte de seu ciclo vital. Freire capitalizava as
opiniões de uns e outros em proveito da vacina ao argumentar que as condições de
moradia tornavam “absolutamente relativa” a imunidade dos brasileiros. Tanto era
assim que constituíam a quarta parte, quase, das vítimas não-imunizadas da epide-
mia (22,40%). E não eram só médicos que reconheciam que cortiços, casas de
cômodos e estalagens formavam os melhores esteios para a produção e propagação
da febre amarela. “O povo da baixa classe felizmente compreendeu isso, temos a
prova vendo que forma o maior número dos vacinados em 1886.” Apresentava,
então, quadro mais sofisticado que o anterior das ruas e casas onde tinham ocorrido
mortes, segundo os boletins oficiais, indicando as vacinações praticadas nas mes-
mas habitações (ou em números vizinhos), “antes ou depois dos falecimentos, mui-
tas vezes no mesmo dia” (Freire, 1887b, p. 11).

Na estatística referente a 1888-1889 (Quadro V), subseqüente às viagens ao exte-
rior, discriminou pela primeira vez as profissões dos 2.087 inoculados no Rio de
Janeiro (com mais 51 revacinados: 2.138): 513 indivíduos ligados à indústria e ao
comércio, 187 operários, 178 estudantes, 99 pessoas labutando em serviço domésti-
co, 43 militares e engenheiros, 23 advogados e magistrados, 18 médicos e farmacêu-
ticos, 14 professores, 11 marinheiros, 10 mecânicos, 10 agricultores, 6 jornalistas e

Quadro IV – Tempo de estada dos vacinados no Rio

alguns dias 39 26 53
de 1 mês a 1 ano 166 71 124
de 1 ano a 1 ano e meio 69 77
de 2 anos 82
de 2 a 3 anos 107 93
de 3 a 4 anos 98 61
de 4 a 5 anos 114 126
de 5 a 6 anos 103 115
mais de 6 anos 26 256 327
de passagem a bordo 9

TOTAL 345 865 932

1883-84      1884-85      1885-86Idades

mortes incidia na faixa etária de 1 a 30 anos, na qual se enquadravam 2.624 vacina-
dos. Na verdade, a afirmação mascarava o fato de que 56,82% deste subtotal (42,93%
do total de vacinados) correspondiam a crianças com menos de 10 anos, ao passo
que, entre os não-vacinados mortos, estas perfaziam apenas 12,52% (Quadro IV).
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homens de letras, 5 proprietários, 5 membros das artes liberais, 5 empregados pú-
blicos e 3 padres. Havia, ainda, 957 indivíduos sem profissão definida (45,85% do
total), abarcando a clientela mais antiga, trabalhadores que ganhavam a vida no
comércio ambulante e em outras virações, moradores de cortiços e, também, como
salienta Freire (1890a, p. 12-3), “crianças, damas, etc.”.

O salto na qualidade social dos inoculados permitiu-lhe ser franco quanto às
“raças”: suas cobaias eram então majoritariamente brancas. A proporção entre es-
trangeiros e brasileiros era um pouco mais equilibrada: 36,17 e 63,82%, respectiva-
mente. Ainda assim, entre os 2.386 mortos por febre amarela, os estrangeiros repre-
sentavam 80,25% do total, e os brasileiros, apenas 19,74%. Os vacinados mortos
elevavam-se a 22. Freire despachou um para a estatística de 1886 (recebera o líqui-
do profilático naquele ano), e culpou os demais por comparecerem ao “escritório
de vacinação” já com a doença começada. Além disso, grassara naquele ano outra
epidemia muito letal que teria vitimado parte dos vacinados mortos. Sobre esta
epidemia versava, aliás, o trabalho apresentado à Academia das Ciências de Paris,
em 1889, pela voz de Pasteur (Notícia sobre a toxidez das águas meteóricas), no
qual responsabilizava a infecção do ar por emanações químicas oriundas das habi-
tações e dos esgotos.

O número de logradouros visitados era muito maior, indicando a ascensão da
vacina na hierarquia social e sua correspondente difusão no espaço urbano. A
amplitude alcançada na primeira escala podia ser medida, também, pela quantidade
e qualidade dos nomes que abonavam os dados apresentados por Freire, ou que
relatavam sintomas pós-operatórios, avalizando a ação imunizante do líquido
profilático. E pelo número de médicos e autoridades envolvidos na disseminação
da vacina. A dilatação geográfica revelava-se, sobretudo, no número surpreendente
de cidades em que foi empregada. Em 1883-1884, um punhado de moradores de
Vassouras se vacinara. Em 1889, a vacina foi utilizada por diversos médicos de
província para combater o alastramento da febre amarela pelo interior, acompa-
nhando a vaga imigratória que se derramou Brasil adentro após o colapso da escra-
vidão e por efeito do surto de prosperidade econômica ocorrido na passagem da
Monarquia para a República. Mas é importante sublinhar que, em todas estas loca-
lidades, os brasileiros preponderam entre os vacinados (Quadro V). Isso mostra que
o prestígio granjeado por Freire nas viagens ao exterior teve mais importância que
a imigração estrangeira na difusão do imunizante no espaço geográfico brasileiro.

Dos 199 vacinados em Vassouras por Joaquim Caminhoá (filho), só um morreu,
dando assim a taxa de mortalidade de 0,4%, ao passo que entre os não-imunizados
foi de 5%. Quando a Câmara Municipal se reuniu, em 6 de fevereiro de 1889, para
deliberar sobre os meios de evitar a importação da doença que já flagelara a cidade
por duas vezes, a decisão de recorrer à vacina foi unânime. Os termos da carta
enviada a Freire mostram a que ponto chegara a sua fama. Rogavam-lhe que facili-
tasse à população atemorizada o acesso
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[a]os meios individuais de profilaxia, mais seguros sem dúvida que os meios
gerais, e cuja descoberta e vulgarização são devidas a vossos esforços perseve-
rantes, a vosso labor infatigável, e a vosso vasto talento, que soube conquistar
não só as bendições da pátria reconhecida, que se orgulha de possuir a vós como
filho, mas também um lugar proeminente entre os benfeitores da humanidade”.3

Os apelos enviados pelas Câmaras de Pomba, Macaé e Niterói não foram dife-
rentes. A primeira pediu a remessa do líquido vacínico em junho, depois que o
flagelo se abateu sobre a vizinha Cataguases (MG), onde as vacinações foram feitas
pelo dr. Araújo Lima. Em Macaé, quem executou o serviço foi o médico da Câmara
e delegado da Junta de Higiene, dr. Carneiro Matoso. Em Niterói, foram praticadas
163 vacinações, boa parte pelo próprio Freire, no prédio da Câmara, em presença
de seu presidente, Prosper David, do médico Vitor David e dos vereadores. As ruas

SEXO

Masculino 107 67 28 80 74 81 não cita 1.488
Feminino 92 13 26 83 28 52 não cita 650

IDADE

Até 10 anos 73 12 20 60 16 67 203
11-20 61 21 18 58 29 37 137
21-30 33 21 7 21 34 19 120
31-40 18 14 4 12 8 4 98
41-50 7 11 2 9 9 3 43
51-60 4 1 2 2 5 0 23
Mais de 60 1 0 1 1 1 18
Ignorada 3 9

RAÇA

Brancos 123 77 — — — — 401 1.980
Negros 29 0 — — — — 183 38
Mestiços 47 3 — — — — 67 67
Índios 651 2

NACIONALIDADE

Estrangeiros 19 18 0 13 8 17 152 9 755
Brasileiros 180 62 54 150 94 116 499 47 1.332

TOTAIS 199 80 54 163 102 133 651 56  2.087 (+ 51
revacinados)

Fonte: Freire, 1890a.
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ficaram a cargo do inspetor de Higiene da província do Rio de Janeiro, dr. Henrique
Batista. Encerrada a campanha, a Câmara ofereceu ao cientista um de seus salões
para que prosseguisse a “obra humanitária” durante todo o ano de 1889.4 Em Juiz
de Fora e Serraria (MG), quem vacinou foi um clínico local, dr. Avelar Andrade: 30
e 50 pessoas, respectivamente. As 54 inoculações feitas em Resende (RJ), todas em
brasileiros, deveram-se, também, à iniciativa de dois médicos locais, os drs. Gustavo
Gomes Jardim e Carlos Augusto de Oliveira e Silva, que se encarregaram de relatar
a Freire o sucesso da operação: apenas um vacinado morto, contrastando com 11
habitantes abatidos pela epidemia. Em Desengano (ES), ela foi combatida pelo dr.
Henrique Batista, com o auxílio dos drs. Rodrigues Guião, delegado de Higiene, e
Edmundo Lacerda, clínico do lugar. Dos 425 habitantes, 102 receberam o vírus
atenuado da febre amarela (24%).5

Este chegou, também, ao Estado de São Paulo. Em Santos, no prédio da Câmara,
133 pessoas foram inoculadas em fevereiro pelo dr. Barata Ribeiro, professor da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sob as vistas dos notáveis da cidade.6

Nenhum vacinado morreu. Entre os sem-vacina, a febre amarela colheu 650 vidas.
Campinas foi a cidade onde se praticou o maior número de inoculações: 651, com
apenas três insucessos (0,46%). Foram feitas no auge da epidemia por um clínico
local, dr. Angelo Simões, com o auxílio de um farmacêutico comissionado pelo
governo central, J. T. Soares da Camara. Daí por diante, Simões formaria entre os
mais fiéis seguidores de Domingos Freire. De acordo com seu relatório, a mortalida-
de entre não-vacinados era estimada em 810 habitantes, mas havia ainda 300 sepul-
tados com certificado de “febre ictero-hemorrágica”, “febre reinante” e outros diag-
nósticos duvidosos. Sua estatística era avalizada pelo presidente da Câmara, o dele-
gado de polícia, um padre, o cônego, o diretor do Correio de Campinas e os reda-
tores da Gazeta de Campinas e do Diário de Campinas.7 O próprio Freire esteve
naquele próspero centro cafeeiro com Clemente Ferreira e Azevedo Correa. Foram
homenageados com um banquete, em junho de 1889.

A epidemia que se propagou do Rio de Janeiro para essas localidades interioranas
(supunha-se), algumas atingidas pela primeira vez, grassou de dezembro de 1888 a
março de 1889, com casos esporádicos até junho. Nesse período foram vacinados,
ao todo, 3.576 indivíduos, dos quais 988 estrangeiros e 2.537 brasileiros (70,94%). A
mortalidade média entre os vacinados foi de 0,79%, caindo a zero em Santos, Resende,
Serraria e Cataguases. A devastação das cidades do interior tornou mais convincente
o argumento de que pelo menos 1.740 brasileiros podiam ser considerados vulnerá-
veis à febre amarela. Além de interioranos, incluíam crianças, consideradas tão
receptíveis quanto os estrangeiros. Indicador importante era o peso dos nativos na
mortalidade geral entre os não-imunizados: um quarto dos 4.135 mortos.

“Em presença desses sucessos evidentes (...) quem ousaria duvidar da eficácia
de nosso meio profilático e da verdade das fecundas doutrinas fundadas por nosso
eminente mestre Pasteur?”, indagava Domingos Freire (1890a, p. 22, 25). No Rio de
Janeiro, seus dados eram autenticados pelo conselheiro Caminhoá e por dois
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1883-    1884-    1885-      1888-        1889-         1891-     1892-   1893-
  84          85         86         89            90            92          93          94

Rio de Janeiro 418 3.051 3.473 2.138 97 818 158 290
Niterói 163 81
Vassouras 196
Resende 54 39
Juiz de Fora e Serraria 80
Desengano 102
Santos 133 25
Campinas 651 215
Cataguases 59
Miracema 51
Barra Mansa 28
Paraíba do Sul 34

TOTAL 418 3.051 3.473 3.576 363 1.000 183 290

Fonte: Freire, 1896.

Quadro VI – Distribuição geográfica das inoculações realizadas por Freire

Quadro VII – Mortalidade por febre amarela na epidemia de 1888-1889

Rio de Janeiro 1.926 2.408
Campinas 300 813
Vassouras 3 15
Niterói 63 177
Resende 3 11
Desengano 7 22
Serraria 21
Santos 500 650
Cataguases 20

TOTAL 2.802 4.137

         estrangeiros                                        Total

Fonte: Freire, 1890a.

advogados, Júlio Ottoni e Oliveira Coelho. Além do filho do conselheiro – Joaquim
Caminhoá – e de Virgílio Ottoni, participaram das vacinações os drs. Silva Santos,
delegado de Higiene, Guilherme Afonso, Alfredo Barcelos e Campos da Paz. O estu-
dante Eduardo Vellez foi incumbido de copiar listas e prontuários no Hospital Maríti-
mo de Santa Isabel, em Jurujuba. Em carta datada de 19 de outubro de 1889, seu
diretor, dr. Pinto Neto, informou Freire de que uma comissão da Sociedade de Medi-
cina e Cirurgia obtivera idênticos documentos para investigar seu método preventivo
(fez questão de sublinhar que, entre os internados de janeiro a setembro de 1889, “um
só declarou que tinha sido vacinado”). Muitas vacinações foram observadas por mem-
bros da comissão, de que faziam parte dois ex-auxiliares de Freire, os drs. Chapot
Prévost e Benício de Abreu, professores, agora, da Faculdade de Medicina.8

Cidades

Cidades
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A estatística de 1889 trazia diversos depoimentos sobre os sintomas subseqüen-
tes à operação. Freire queria que os leitores constatassem a identidade dos sintomas
apresentados por todos, provando “a ação específica de um único e mesmo agen-
te”. Atenuado o seu poder tóxico, produzia doença benigna similar à “febre amarela
de aclimatação”, que premunia contra-ataques ulteriores. Vinha fazendo isso desde
1885. No calor das polêmicas decidira atestar seus dados com documentos assina-
dos por pessoas insuspeitas para calar os detratores que o acusavam de publicar
resultados falsos. O paranaense Bento Viana, por exemplo, vacinara toda a família
em 1885. Desculpando-se por não saber explicar os pormenores do “diagnóstico”,
descrevera as reações manifestadas pela mulher. Horas depois de se vacinar, esta
começou a sentir

fraqueza nos músculos, acompanhada de ligeiras vertigens mas que foram aumen-
tando à medida que o tempo passava. Às dez horas chegou a tal ponto que come-
cei a ficar inquieto porque me parecia que, em lugar de vacina ou de simulacro de
uma febre, teria de lutar contra uma verdadeira febre amarela apresentando-se
com todo o cortejo de sintomas uma vez que havia cefalalgia intensa, falta absoluta
de forças nos braços, enfraquecimento inexplicável nas pernas, comparável àquele
que resultaria da ascensão de um plano inclinado com certa velocidade; bocejos
contínuos e salivação, náuseas produzindo ânsias de vômito difíceis de reprimir,
pés frios, ligeiro tremor convulsivo que agitava todo o corpo de tempos em tem-
pos. Ao meio-dia do dia seguinte estava completamente restabelecida.9

Os 25 documentos anexados à estatística de 1889 compreendiam cartas remeti-
das por clínicos e autoridades que promoveram as vacinações na capital e no inte-
rior, e relatos de negociantes, profissionais liberais e médicos que submeteram as
famílias à vacina. Era o caso da “Informação prestada pela residência Monte Godinho”.
Este médico descreveu as reações manifestadas pela mulher, o filho de 10 anos e
uma menina de 13. O fabricante de massas alimentares Rafael Lauro foi vacinado
com três parentes. O dr. Alfredo Barcelos, da comissão da Sociedade de Medicina e
Cirurgia, fez inocular toda a família, inclusive seis crianças de pouca idade: “vive-
mos em meio a um verdadeiro foco de febre amarela”, escreveu. “Eu saía todos os
dias para cuidar de diversos doentes da vizinhança (...), mas graças a vossa vacina,
que nos inspira a maior confiança, nós nos conservamos tranqüilos e cheios de
coragem diante da epidemia que se propaga com tanta intensidade” (Freire, 1890a,
p. 35). Outro membro da comissão que aderiu à vacina foi Hilário de Gouveia. A
informação consta do relato do advogado João Manuel Carlos de Gusmão. Os sin-
tomas que experimentou durante a noite deixaram-no tão assustado que entrou em
contato com seu clínico, que era Gouveia: “este não estava em casa, mas sua esposa
respondeu-me encorajando minha família, dizendo que o que estava acontecendo
comigo acontecera igualmente com pessoas de sua casa que tinham sido inocula-
das”. Detalhe importante: a conversa foi por telefone, inovação que pouquíssimos
moradores da capital possuíam. Introduzido no Brasil em 1883 – à mesma época
que a vacina – era símbolo de status, como ter água, gás e esgoto encanados, e
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como logo seria andar em bonde elétrico, possuir veículo automotor e freqüentar o
cinematógrafo.

A carta que o dr. Urias A. da Silveira escreveu em Barra Mansa (RJ), em agosto de
1889, mostra-nos a confiança que estes profissionais liberais tinham no invento de
Freire. Depois de equiparar seu desempenho ao da antivariólica, afirmava:

Penso que a vacinação com o vírus atenuado da febre amarela (...) constitui o
recurso higiênico mais possante que existe hoje para a extinção da febre amarela
endêmica no Brasil. Todos os outros meios propostos para sanear as grandes
cidades serão inúteis e ineficazes sem a vacinação. (...) Declaro francamente que
a vacinação Freire ingressou no período dos fatos consumados, como uma das
grandes conquistas da ciência contra um dos piores flagelos da humanidade.10

O documento subscrito pelo negociante Silva Coelho era o único que tratava de
um insucesso: uma criança que se hospedara em sua casa, e que adoecera vinte
dias após chegar de Portugal. Queixou-se de dor de cabeça e fraqueza, mas não a
puseram de cama por julgarem que se tratava de simples “supressão de transpiração”.
Por via das dúvidas, levaram-na a Freire para que fosse vacinada, mas, ao voltar
para casa, “não estando submetida ao regulamento dela”, a criança cometeu impru-
dências: “comeu de tudo no jantar, tomou vinho, comeu frutas e ingeriu grande
quantidade de água gelada”. Na manhã seguinte, não levantou. Um clínico diagnos-
ticou febre amarela. Freire passou a cuidar do menino. A princípio, deu sinais de
que ia ficar curado, mas uma febre tifóide abateu-o (diagnóstico de Freire). O autor
do relato agradeceu-lhe a humanidade e dedicação com que tratara seu pequeno
hóspede, autorizando-o a fazer da carta o uso que desejasse (Freire, 1890a, p. 24-5).

Em anos anteriores, as vacinações atingiram, sobretudo, a população pobre da
cidade. A mudança na composição social dos inoculados, em 1888-1889, está asso-
ciada a mudanças nas formas de veiculação da vacina. Num momento de crescente
ceticismo em relação aos remédios disponíveis para tratar os doentes de febre ama-
rela, e ceticismo, também, em relação aos planos de sanear o Rio de Janeiro, confor-
me as diretrizes das comissões que a Monarquia formava a cada epidemia, o líquido
profilático constituía aporte muito bem-vindo à bagagem com que os clínicos
adentravam as residências de seus pacientes. Ao lado desta forma molecular de
difusão, atuou na epidemia de 1888-1889 uma rede de caráter institucional. Postos
de vacinação foram instalados nos prédios onde funcionavam diversas associações
beneficentes. Isso aconteceu, por exemplo, na Associação de Previdência Doméstica,
no Congresso de Beneficência Martins de Pinho e na Caixa de Socorros D. Pedro V.11

O diretor do Colégio Abílio encaminhou alunos ao “escritório de vacinação”, e lamen-
tou não dispor de autoridade para tornar obrigatória a vacina em seu estabeleci-
mento. E a Venerável Congregação do Menino Jesus e de Nossa Senhora da Con-
cepção pôs à disposição de Freire a sacristia da igreja, num bairro habitado por
muitos estrangeiros, para que dispensasse a eles, todos os domingos, o benefício da
imunidade à febre amarela.
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A Sociedade de Medicina e Cirurgia e a vacina

Durante esta quarta rodada de vacinações, subseqüente às consagradoras via-
gens ao exterior, Freire e seus aliados empenharam-se por obter a generalização da
vacina com o respaldo do Estado. A resolução aprovada no Congresso Internacio-
nal de Washington foi, por diversas vezes, invocada para legitimar o teste final em
toda a população. Freire conquistou o apoio das autoridades municipais do Rio e
de outras cidades, de muitos médicos do litoral e do interior, inclusive delegados da
repartição central de higiene. Contou, também, com a adesão de várias instituições
da sociedade civil, mas as vacinações esbarravam na hostilidade do Ministério do
Império, da cúpula da Inspetoria Geral de Higiene Pública e da Academia Imperial
de Medicina, onde, em tese, se encastelava a elite médica do País e se imbricavam
os interesses da profissão com os do Estado.

As vacinações foram, em larga medida, impulsionadas pelos movimentos
abolicionista e republicano, seus grupos organizados e sua ampla rede de simpatizan-
tes. No campo médico, a sorte da vacina esteve na dependência do grupo que fratu-
rou o monopólio que a “veneranda” Academia tinha sobre a representação dos inte-
resses e das opiniões da categoria profissional que lidava com a saúde da população.
Isso explica o contraste entre a participação nula de Freire na primeira instituição e
sua ativa participação na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. O
deslocamento de militância se articula à dissociação da vacina da esfera da higiene
oficial para se ligar, mais estreitamente, à prática molecular da clínica médica.

Em fins de 1888, após o duelo que travou com Araújo Goes e (indiretamente)
George Sternberg, no I Congresso Médico Brasileiro, Benício de Abreu propôs que
a Sociedade de Medicina e Cirurgia nomeasse uma comissão para investigar a vaci-
na contra a febre amarela. Na sessão de 8 de janeiro de 1889, o secretário da
sociedade, Carlos Costa, reiterou a proposta com o apoio de Venâncio da Silva. Na
opinião deste, a comissão haveria de analisar a vacina com “ânimo desprevenido”,
ao contrário dos acadêmicos que pediam sua suspensão, sob pretexto de que repre-
sentava um perigo para a população. O presidente da sociedade, dr. Hilário de
Gouveia, indicou, então, os nomes de Benício de Abreu e Chapot Prévost; Martins
Costa, que também era professor da Faculdade de Medicina; Carlos Costa, bibliote-
cário da mesma; os clínicos Alfredo Barcelos, Henrique de Sá, Venâncio da Silva; e
o farmacêutico Teodoro Peckolt.

Além de franquear o acesso a seu laboratório, Domingos Freire pediu que pro-
pusessem seu nome para membro da sociedade e, uma vez aceito, participou ativa-
mente dos debates acerca de dois temas que estiveram em pauta durante o verão e
o outono de 1889: a profilaxia da febre amarela e a organização do II Congresso
Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Até a abertura deste congresso, falou-se com
freqüência na vacina, quase sempre no bojo de discussões mais abrangentes sobre
as medidas destinadas a neutralizar o agravamento das epidemias e sobre a nature-
za de outra peste que grassava na cidade. Para uns, era uma modalidade mais grave
de febre amarela; para outros, uma doença diferente ou mesmo nova. Em janeiro de
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1889, Benício de Abreu e Carlos Costa propuseram que a Inspetoria Geral de Higiene
tornasse a vacina obrigatória ou, pelo menos, mobilizasse um grupo de auxiliares
para dar mais amplitude a ela, de maneira a se poder verificar seu desempenho em
maior escala.

No auge da epidemia, ou das epidemias, o governo foi alvo de cerradas críticas
no âmbito da sociedade. Elas eram dirigidas especialmente ao ministro dos Negó-
cios do Império, que estaria impedindo o inspetor-geral de Higiene, seu subordina-
do, de cumprir adequadamente suas atribuições. Criticavam-se as desinfecções in-
suficientes, a falta de ambulâncias, a precariedade dos hospitais. Criticava-se, tam-
bém, a passividade do governo em relação à onda imigratória que afluía ao Rio de
Janeiro, fornecendo combustível à epidemia e os veículos de sua disseminação pelo
interior. Era nesse quadro de precariedades higiênicas e de impotência governamen-
tal que se encaixavam os argumentos em prol da generalização ou obrigatoriedade da
vacina. Era defendida como forma de ação eficiente sobre os imigrantes, em face da
inviabilidade de se bloquear ou desviar seu afluxo à cidade. Aparecia, também, como
instrumento de profilaxia individual mais compatível com o isolamento domiciliar,
propugnado como alternativa à internação nos péssimos hospitais existentes no Rio.

É importante mencionar que, nesse período, se debateu muito o programa
arquitetônico dos hospitais de isolamento de que a cidade carecia. A desqualificação
dos prédios hospitalares chegou ao extremo. Os “hospitais-barracas” utilizados na
guerra civil norte-americana e nas guerras da Criméia e do Paraguai converteram-
se em modelos para os hospitais civis e se disseminaram por várias cidades da
Europa e da Rússia. Apoiavam-se em novo conceito de contágio. Ao lado do
confinamento do ar, das concentrações nocivas de gás carbônico, dos miasmas
que emanavam de corpos em decomposição, impunham-se os germes que im-
pregnavam o ar e todos os nichos dos prédios. Permanecia em vigor o paradigma
dos pavilhões isolados, mas se questionavam agora os materiais adequados à
edificação de pavilhões permanentes ou provisórios. De um lado, estavam os
partidários de sistemas como o Tollet (1876): pavilhões ogivais, de um só pavi-
mento, em ferro, tijolo e cimento; de outro, os partidários de sistemas como o
Lefort: pavilhões feitos de madeira para serem demolidos tão logo se constatasse
a infecção. Entre os últimos destacava-se o dr. Xavier Azevedo, cirurgião-mor da
Armada, comissionado pelo ministro da Marinha para estudar os hospitais euro-
peus com vistas à reforma de nossos hospitais “monumentais” (Azevedo, 1881).
Entre os críticos dos hospitais-barracas sobressaía o dr. Manuel José de Oliveira
(Boletim AIM, 1881). Em 1889, o dr. Costa Ferraz condenou a decisão de se cons-
truir um hospital de ferro e cimento em Jurujuba para abrigar doentes de febre
amarela, já que o certo era a sua “destruição quando os germes morbíficos nele se
domiciliarem” (p. 17). No Paula Cândido chegou a ser construído um “pavilhão
com paredes de papel machê (...) de tipo alemão, chamado hospital barraca” (BM,
1900, p. 243-4). O São Sebastião, inaugurado na Ponta do Caju em fins de 1889,
combinava os dois sistemas (Benchimol, 1990, p. 189-205).
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Outra característica do período é o refluxo daquela prolífica terapêutica sinto-
mática que Freire havia combatido no início da década, em vista do crescente
ceticismo dos clínicos em relação à eficiência dos medicamentos que prescreviam
nos hospitais. A vacina, como método de prevenção e, para muitos, de cura tam-
bém vinha, assim, neutralizar um calcanhar-de-aquiles na prática médica. Barata
Ribeiro propôs seu uso em lugar do sulfato de quinina, que constituía a base da
terapêutica recomendada por Torres Homem. Em sua opinião, a Inspetoria de
Higiene devia socorrer os proletários em seus próprios domicílios, levando até
eles a vacina. O inspetor-geral de Higiene, dr. Benjamin Antônio da Rocha Faria,
repetiu por diversas vezes que não estava convencido de sua eficácia, por isso
não assumia a responsabilidade de recomendá-la em caráter oficial. Mas tampouco
a desautorizava oficialmente.12 E, em fevereiro de 1889, incumbiu dois funcionári-
os de sua repartição, os drs. João Martins Teixeira e Bento Gonçalvez Cruz, de
investigar a questão.

Havia céticos na Sociedade de Medicina e Cirurgia. O dr. Belisário de Souza era
“apreciador” da vacina, mas não concordava com sua obrigatoriedade. Para Silva
Nunes e Martins Costa, não se podia propor isso enquanto a comissão não firmasse
parecer. Em geral, nessas ocasiões Freire argumentava que, se não estavam conven-
cidos, pelo menos concordassem com a obrigatoriedade para os estrangeiros re-
cém-chegados ao Rio de Janeiro. Lendo-se a transcrição dos debates, tem-se a nítida
sensação de que ele contava com a simpatia ou o apoio declarado da maioria
daqueles médicos. Muitos integrantes da comissão ajudaram a disseminar a vacina
ou se submeteram a ela. Benício de Abreu, Alfredo Barcelos e Carlos Costa foram os
mais ativos defensores da obrigatoriedade. Hilário de Gouveia, reeleito presidente
em 26 de fevereiro de 1889, por mais de uma vez defendeu a incorporação da
vacina ao arsenal da higiene, e Neves Armond propôs que a doutrina subjacente a
ela fosse julgada “a expressão da verdade”. O bloco fortaleceu-se com o ingresso de
Virgílio Otoni e Joaquim Caminhoá, por proposta do próprio Freire, e de Artur
Fernandes Campos da Paz, pela mão de Silva Nunes, no mesmo dia em que Alfredo
Barcelos sugeriu o nome de Francisco Fajardo (Boletins da Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro, 29.1-5/2/1889, p. 44-5, 46).

Apesar de a ambiência naquele fórum ser tão favorável, finda a epidemia de
1889 nem a comissão nem o II Congresso de Medicina e Cirurgia (6-26 de setembro)
emitiram parecer definitivo sobre a questão. Recapitulando a posteriori os aconteci-
mentos, em artigo escrito em 6.12.1896, Souza Lima atribuiria o malogro dos inqué-
ritos conduzidos pela inspetoria e pela sociedade às “negaças” de Freire.

É assim que já no II Congresso de Medicina e Cirurgia, reunido nesta cidade em
1889, no plano de medidas propostas por uma comissão de que ele era mem-
bro, cujo relatório assinou sem restrições, não figura absolutamente um conse-
lho, uma palavra sobre a prática das inoculações preventivas! E no entanto essas
medidas tinham por fim responder à consulta apresentada ao dito congresso
nos seguintes termos: “Quais os meios mais vantajosos para prevenir o apare-
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cimento ou atenuar a intensidade das epidemias que durante a estação calmosa
se desenvolvem freqüentemente no Rio e em outros pontos do Brasil”.

 Souza Lima obteve a seguinte resposta de Domingos Freire (9/12/1896):

Na ocasião (...), eu quis assinar com restrições; não o fiz, porque o dr. Hilário de
Gouveia declarou publicamente perante a comissão que no termo vacinação, ex-
presso em uma dessas conclusões, compreendida estava a vacinação contra a febre
amarela, já autorizada desde 1883 pelo governo e pela Junta de Higiene.
Não sei se esta declaração vem ou não nos boletins do congresso: caso não venha,
não é de se admirar: é mais uma tramóia por conta do conspirador ousado, que
anda lá pela Europa a tramar contra a Pátria. O dr. Hilário é esse indivíduo que quis
entrar à viva força no Paço da Cidade no dia 15 de novembro de 1889; o mesmo
indivíduo que viu-se na dura contingência de perder as barbas, a cabeleira postiça
e a cadeira da faculdade, a fim de poder escapar à ação da justiça pública.”13

Ao publicarem as deliberações da comissão de saneamento, aprovadas por una-
nimidade de votos em 25 de julho de 1889, os jornais referem-se a um aditivo
interposto por Campos da Paz, segundo o qual o congresso não resolvia sobre a
vacinação contra a febre amarela por não haver recebido ainda o relatório da co-
missão da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Páginas atrás, mencionei uma carta do
dr. Pinto Neto, diretor do Hospital Marítimo de Santa Isabel, alusiva à entrega de
documentos à comissão em outubro. “Depois disso”, lê-se na memória do dr. José
Lourenço, “não consta que nas subseqüentes epidemias a mesma comissão, aliás
interessadíssima pela verificação, cuidasse mais do assunto, e, coisa singular!, nem
o dr. Domingos Freire deu-se por apercebido do abandono senão desengano, per-
sistindo do mesmo modo nas suas vacinações sem grande resultado demonstrativo”
(GN, 26/7/1889; Anais da AMRJ, 1893-94, p. 173).

As fontes consultadas mencionam, com freqüência, um escritório ou repartição
onde ele, Joaquim Caminhoá e Virgílio Otoni inoculavam a vacina, mas não deixam
claro se era o Instituto Vacínico ou um consultório particular. Em fevereiro de 1889,
no auge da epidemia, o presidente da Câmara Municipal propôs que duas escolas
fossem transformadas em postos de vacinação. O vereador José do Patrocínio propôs
mais: que a Câmara custeasse um serviço permanente. Apesar de haver sido aprova-
do por unanimidade de votos (AGCRJ, 43-3-30, folha 14), o projeto foi adiado por
força dos acontecimentos que levaram à proclamação do novo regime, em novem-
bro, e se concretizou quando os amigos republicanos de Freire ascenderam ao poder.
Na brochura que publicou em seguida a esta reviravolta política ele acusava:

Nem os gemidos de milhares de infelizes, nem os gritos de terror de uma cidade
inteira jamais conseguiram arrancar os ministros do antigo regime de sua letargia
criminosa. Felizmente, a evolução das coisas, fatal em suas conseqüências, acaba
de infligir-lhes justo castigo, fazendo-lhes pagar caro todo o mal que causaram à
Pátria e à humanidade. Minha esperança renasce agora. As trevas se vão. Eu
saúdo a nova aurora! (Freire, 1890a, p. 22, 37)
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Curioso é que saiu literalmente chamuscado do antigo regime. Às vésperas da
proclamação da República, precisamente às 18h30min do dia 14 de novembro de
1889, houve um incêndio no edifício da Faculdade de Medicina. Segundo os jor-
nais, irrompeu no gabinete de química orgânica. Felizmente, os estragos foram
pequenos. Só o assoalho e alguns móveis queimaram (GN, 15/11/1889).

Uma instituição para a vacina

A historiografia considera o Instituto Bacteriológico de São Paulo (1892) a pri-
meira agência criada com o objetivo de instrumentalizar a microbiologia em provei-
to da saúde pública. D. Pedro II já tinha fundado o Instituto Pasteur do Rio de
Janeiro, em fevereiro de 1888, meses antes de se inaugurar o parisiense. Ambos
surgiram com a finalidade de difundir a vacina anti-rábica. Mas se na França esta foi
a alavanca para institucionalizar a microbiologia e realizar o potencial que oferecia
ao ensino, à pesquisa, à fabricação de outros produtos biológicos e à realização de
diagnósticos laboratoriais, no Rio, o instituto vinculado à Santa Casa da Misericórdia
nunca foi além da replicação do artefato biológico criado por Pasteur.

Na verdade, a instituição que se propôs a implementar, na capital brasileira, o
programa científico materializado na capital francesa foi aquela criada para Domin-
gos Freire, num período de transição conturbado por lutas políticas, por aceleradas
transformações econômicas e populacionais e por epidemias devastadoras, no Rio
e em outras cidades do Sudeste que constituíam os epicentros destes abalos.

O instituto destinado à preparação e difusão da vacina contra a febre amarela
adquiriu existência jurídica em dezembro de 1890, por decisão de Benjamin Constant,
ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos do governo republicano provi-
sório. O Legislativo votou o subsídio anual de seis contos mais a quantia de cinco
contos para custear a aquisição de equipamentos na Europa. O ministro da Justiça
e Negócios Interiores, José Cesário de Faria Alvim, revalidou a permissão concedida
a Freire em 1883 para que fizesse “a despesa com anúncios na imprensa convidan-
do as pessoas recém-chegadas e quaisquer outras a submeterem-se às inoculações
preventivas da febre amarela”. Seu sucessor, ministro José Higino Duarte Pereira,
concedeu-lhe franquia postal e um sobrado no Campo de Santana, recém-batizado
Praça da República, junto com recursos para a reforma do prédio (AGCRJ, 43-3-30,
folhas 16-7).

Em setembro de 1891, Domingos Freire requereu ao presidente da Intendência
Municipal – “cidadão” José Felipe da Cunha Menezes – o subsídio aprovado pelo
legislativo municipal do regime deposto. Os pareceres que instruem o requerimen-
to – de autoridades da Intendência, da Inspetoria de Higiene, da Academia e Facul-
dade de Medicina – revelam, de um lado, a opinião consensual de que seus esfor-
ços precedentes não tinham alterado a constância e gravidade das epidemias; de
outro, a fé em que ainda obteria resultados definitivos. Em um dos pareceres ma-
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nuscritos à margem do documento lê-se que as experiências feitas com a vacina, em
1883, “infelizmente foram de resultados negativos”. Não obstante isso, os recursos
solicitados deviam ser concedidos, pois não cabia “desanimar no prosseguimento
dos estudos (...) a cargo do laborioso e inteligente professor que (...) conta com a
benemerência nacional e os respeitos das ilustrações médicas da culta Europa”. O
dr. Luiz Lobo apôs o comentário:

Nada consta oficialmente a respeito do resultado da vacinação da febre amarela
(...). Todos nós sabemos quanto esforço, quanta tenacidade é preciso empregar
para obter resultados no estudo de bacteriologia. Entendemos que a Intendência,
sustentando a proposta do Conselho Municipal de 1889, fará um ato de justiça.
Quanta glória para a Pátria se com este auxílio o dr. Freire conseguir a solução do
grande problema. (AGCRJ, fls. 13, 15, 11 e 12)

Em outubro de 1891, o Conselho da Intendência concedeu-lhe o auxílio, mas a
decisão foi outra vez atropelada pelos acontecimentos políticos. Em 12 de novem-
bro, o marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório, dissolveu o
Congresso e decretou o estado de sítio no Distrito Federal. Renunciou onze dias
depois, transferindo-se a administração da cidade para um tenente-coronel indica-
do pelo vice-presidente, marechal Floriano Peixoto. Em 10 de dezembro foi
empossado o quarto Conselho da Intendência, presidido pelo dr. Nicolau Joaquim
Moreira, membro da Academia de Medicina, ex-diretor da Sociedade Auxiliadora da
Indústria Nacional e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em sua curta
gestão (menos de quatro meses), Freire conseguiu as verbas que pleiteava. Tudo
indica que em janeiro de 1892 começou a receber o subsídio mensal de um conto,
retroativo a fevereiro de 1889, o que resultava na vultosa importância de 47 contos
de réis. E a lei que regulamentou o instituto, em dezembro de 1892, deu-lhe ampli-
tude bem maior do que tinha originalmente. Cabia-lhe agora: “O estudo da nature-
za, etiologia, tratamento e profilaxia das moléstias infecto-contagiosas, e das
epizootias, bem como quaisquer pesquisas bacteriológicas que interessem à saúde
pública, inclusive a preparação de culturas atenuadas como meio preventivo de
moléstias e pesquisas sobre o parasitismo” (Lourenço, 1893, p. 174).

A prova de que se materializou é uma folha com o logotipo Instituto Bacterioló-
gico Dr. Domingos Freire e, ao lado, o da República. Nela foi manuscrito o convite
ao prefeito “cidadão dr. Cândido Barata Ribeiro” para que visitasse o estabelecimen-
to. Logo abaixo do “Saúde e fraternidade”, fórmula com que eram encerradas as
missivas naquela fase jacobina da República, figura a confirmação rabiscada pelo
prefeito: 23 de março (1893), dez horas da manhã.14

Há neste documento uma contradição que não deve passar despercebida: o
símbolo da República caracteriza a instituição como oficial, mas o nome sugere um
vínculo privado com seu dirigente. O paradoxo é indício revelador das circunstân-
cias em que foi criada, e influiria muito nas circunstâncias que marcaram seu fim,
seis anos depois.
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O instituto foi, na verdade, um fragmento extraído do aparelho sanitário centra-
lizado que a Monarquia legou à República, e esta despedaçou nas negociações que
resultaram na promulgação da Constituição de 24 de fevereiro de 1891 e da Lei
Orgânica do Distrito Federal, em 20 de setembro de 1892. (A primeira transformou
a cidade do Rio de Janeiro de Município Neutro em Distrito Federal. A segunda
entregou sua gestão a um prefeito nomeado pelo presidente da República, e a um
Conselho Municipal formado por 27 intendentes eleitos.)

Em janeiro de 1886, logo após a demissão de Freire da presidência da Junta
Central de Higiene Pública, esta fora dividida em duas repartições: Inspetoria Geral
de Saúde dos Portos e Inspetoria Geral de Higiene, ambas vinculadas ao Ministério
do Império. A primeira era, por assim dizer, a das relações exteriores. Tinha a seu
cargo a polícia sanitária do litoral, dos ancoradouros e navios, a superintendência
dos lazaretos15 e do Hospital Marítimo de Santa Isabel, em Niterói. Quando recebia
notícia de epidemia em país vinculado comercialmente ao Brasil, propunha ao
ministro as medidas para barrar o ingresso da doença aqui e impunha quarentena
aos navios procedentes das zonas infectadas. As funções do inspetor-geral de Higie-
ne eram portas adentro, estendendo-se, formalmente, a todo o território nacional.
Embora os inspetores provinciais tivessem de consultá-lo a respeito de várias ques-
tões, na realidade seu raio de ação era limitado pelos parcos recursos materiais e
humanos de que dispunha. Sua atuação nas províncias resumia-se a precários so-
corros prestados nas quadras epidêmicas e à vacinação contra a varíola, que depen-
dia do falho fornecimento da linfa preparada na capital.

O regime republicano manteve a Inspetoria Geral de Saúde dos Portos, atrelan-
do-a ao Ministério do Interior e, logo, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
que o substituiu. A repartição sanitária de terra foi subdividida em Diretoria Sanitá-
ria e Diretoria de Higiene e Assistência Pública. A primeira ficou encarregada da
defesa, a segunda, da agressão às doenças infecciosas. Os motivos da subdivisão
eram políticos. Para evitar que todo o serviço fosse transferido para o Conselho
Municipal, como determinava a Constituição e a Lei Orgânica do Distrito Federal,
por uma simples subtração, colocou-se a defesa sob a tutela federal. Além disso, o
princípio federativo transferiu aos estados grande parte das competências do poder
central. A Diretoria Sanitária tinha, portanto, sua ação tolhida em âmbito nacional
pela autonomia dos estados e, no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, pela fictícia
dualidade entre ações defensivas e agressivas.

Pois bem, foi nesse processo de esfacelamento da saúde pública que Freire
introduziu sua cunha. Ao extinguir-se a Inspetoria de Higiene, uma de suas reparti-
ções – o Instituto de Higiene – passou a se chamar Laboratório Bacteriológico, e foi
promovido ao mesmo status da nova Diretoria Sanitária pelo regulamento de 17 de
dezembro de 1892. Ficou, assim, atrelado diretamente ao ministro do Interior, para
que seus estudos tivessem “desenvolvimento compatível com a natureza da institui-
ção”. O comentário é do dr. José Lourenço (1893, p. 170), veemente crítico da
reforma e autor de extensa memória sobre o saneamento da capital federal. A certa
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altura ele comenta: “Lendo-se em algumas publicações posteriores Laboratório Bac-
teriológico Domingos Freire, entra-se em dúvida se as duas denominações, a oficial
e a oficiosa, correspondem ao mesmo estabelecimento, ou se a dois diferentes – um
público e outro particular.” Entre os adversários daquele rebento personalista do
novo regime sobressaía o rancoroso Agostinho José de Souza Lima, sucessor de
Rocha Faria na Inspetoria Geral de Higiene. Condenou a iniciativa de Benjamin
Constant, que avalizava oficialmente a vacina, sem que ela houvesse recebido ainda
o selo do mundo científico. Quando estava em campanha para obter o instituto,
Freire (1890a, p. 10) prometera aos atores políticos e à opinião pública que

As epidemias de febre amarela desaparecerão em breve no Brasil. A experiência
no Rio de Janeiro prova que os casos da doença nas estalagens, antes tão devas-
tadas pelo flagelo, são muito mais raros desde que as inoculações preventivas se
propagaram por essas habitações operárias. (...) Ora, estando já descoberto e
sendo, portanto, tese perfeitamente estabelecida o micróbio da febre amarela, a
causa que a determina, estamos em condições de enfrentar o mal de todas as
formas, seja prevenindo-o por meio das inoculações e quarentenas, seja extin-
guindo-o por meio de desifencções rigorosas. A cremação dos cadáveres também
é indicada. Eis nossa profecia!

Na memória sobre o saneamento da capital lida em 1892, na Academia de Medi-
cina, Lourenço (1893, p. 151) confrontou a profecia com as devastações causadas
pela febre amarela até aquele verão: “É prudente não entoar hinos prematuramen-
te”, ironizou. Naquela instituição, ele representava um segmento mais condescen-
dente com Freire: afinal, era um de seus pares e estava galgando posições impor-
tantes. Em 1892, tornou-se membro da Sociedade de Higiene do Brasil, recém-
fundada. No ano seguinte, assumiria a direção do Museu Nacional, em lugar de
Ladislau Neto, cargo que exerceu como interino até janeiro de 1895, quando foi
substituído por quem de fato o merecia, João Batista de Lacerda. Seu prestígio pode
ser aferido pela concorrida cerimônia que os estudantes da Faculdade de Medicina
promoveram neste ano para homenagear o velho catedrático de química orgânica
que se aposentava. A despedida foi descrita pelo dr. Azevedo Sodré, ex-aluno e
agora professor também e, além disso, diretor e redator-chefe de O Brasil-Médico, o
mais importante periódico da área:

Foi-me dado assistir a um espetáculo raro e talvez mesmo sem precedentes nos
fastos de nossa faculdade (...) aquele mesmo anfiteatro de química orgânica,
onde sua voz autorizada foi por longa série de anos ouvida com religiosa atenção
e sôfrega curiosidade (...) encontrou-o ele repleto de alunos de todas as séries e
de médicos que pressurosos vieram render homenagem sincera de reconheci-
mento e admiração ao mestre querido (...). Senti-me verdadeiramente emociona-
do (...) e aplaudi ex-abundantia cordis (...); bati igualmente palmas àquela moci-
dade acadêmica que nesse momento soube desvencilhar-se do indiferentismo e
apatia de que há anos se acha possuída para reviver a decantada união dos
tempos idos (...) a alma escolar (...) que pleiteava idéias generosas e dignas. (...)
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Desde a conquista da cadeira por um concurso que se tornou notável até os
últimos dias, nunca o professor desmereceu um instante sequer da confiança, e
das esperanças nele depositadas pela congregação da faculdade e por toda a
classe médica. Chegou ao termo de sua jornada no magistério vencedor sempre,
nunca vencido. (BM, 1/6/1895, p. 167-8)

Adiante examinarei a pertinência destas palavras no contexto em que foram
proferidas. Por ora, regressemos aos albores da República, quando Freire assentava
as bases da instituição que agasalharia seus derradeiros anos de pertinaz dedicação
à medicina experimental.

Embora o acadêmico José Lourenço discordasse da política de saúde do novo
regime, não contestou a decisão de confiar a Freire a direção do Laboratório Bacte-
riológico, mas o advertiu para a dupla responsabilidade que o cargo lhe impunha:
era uma oportunidade única de obter evidências conclusivas em favor de suas
descobertas e de provar a utilidade da microbiologia para o tão desejado saneamen-
to da capital. Estaria à altura da pioneira iniciativa? A ambigüidade da resposta
subentende opiniões nada consensuais a esse respeito, e deixa entreouvir ecos do
funesto relatório de George Sternberg. Apesar disso, Lourenço (1893, p. 174-5)
formava entre os que apostavam na competência de Freire

sem o que não teria ele logrado atrair para os seus trabalhos a atenção dos países
cultos. Acusá-lo-ão, talvez, de precipitado, anunciando como resultado definitivo
o que eram apenas premissas. Enganou-se? Respeitemos em todo o caso no dr.
Domingos Freire a grandeza do sentimento: ao seu espírito representou-se uma
pátria próspera, feliz, para sempre preservada (...) de um flagelo que tanto a tem
oprimido (...). Sua posição (...) é melindrosa, porque acha-se profundamente
abalada a sua autoridade profissional, e com grande reserva e desconfiança será
daqui em diante recebida a notícia ou comunicação de novos resultados. (...)
donde lhe vem o dever de nada avançar sem poder demonstrar cabalmente.

A comunicação de Lourenço era parte de uma controvérsia que mobilizava não
apenas os médicos, como também outras categorias sociais interessadas no sanea-
mento do Rio. No cerne dela estava a seguinte questão: considerando que as doen-
ças pestilenciais, em particular a febre amarela, eram causadas por germes – poucos
ainda duvidavam disso —, onde residiam eles? Quais vãos, nichos e fendas do
constructo urbano, que estratos e vertentes da natureza circundante tinham de ser
anulados ou modificados para que fossem suprimidos os agentes invisíveis das
epidemias? As respostas a estas questões variavam, e cada resposta implicava deci-
sões, ações e, por conseqüência, interesses de natureza diversa.

Para Lourenço (1893, p. 174,, a vacina contra a febre amarela não parecia “aventurosa”,
visto que Pasteur obtivera a imunidade contra outras doenças transmissíveis atenuando
seus germes. Receava, sobretudo, as ambições científicas que Freire tencionava satisfa-
zer ao abrigo da autonomia e das atribuições conferidas ao instituto. É a utilida-
de da ciência, juízo de valor subscrito por outros protagonistas da história que
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narro, que o leva a condenar a dissociação do laboratório de pesquisa e do apare-
lho sanitário da República. E a advertir Freire de que se ocupasse apenas com
questões relevantes para a saúde pública, “porque as simples curiosidades científi-
cas, como o micróbio do cancro e o da febre biliosa, sem alcance prático, sem
proveito para ninguém, não justificam sacrifícios nem satisfazem a expectativa”.
(Em sua opinião, objetos úteis de pesquisa eram a febre amarela, a tuberculose, o
beribéri, a pureza das águas, um sistema eficiente de esgotos e o mapeamento dos
microrganismos que infestavam a atmosfera e, principalmente, o solo.)

Cabe lembrar que em 1907-1908, em outro contexto histórico, Oswaldo Cruz
enfrentaria objeções parecidas ao conquistar autonomia ainda maior para o polivalente
centro de pesquisas microbiológicas que amadurecera dentro de crisálida institucional
a princípio tão frágil quanto a de Freire: o Instituto Soroterápico de Manguinhos,
pendente num dos galhos da Diretoria-Geral de Saúde Pública. A autonomia então
conquistada, mais consistente que a obtida nos anos 1890, contribuiria decisiva-
mente para evitar que o futuro Instituto Oswaldo Cruz tivesse a má sorte do coetâ-
neo do Instituto de Domingos Freire – o Bacteriológico de São Paulo. Este, apesar
da competência do diretor, Adolfo Lutz, teve suas potencialidades sufocadas pelas
estafantes rotinas da saúde pública combinadas à histórica indigência de verbas
governamentais para a saúde.

Trajetória do Instituto Domingos Freire

Depois da reforma, o sobrado no 2 da Praça da República passou a ter nove
cômodos: o quarto do porteiro, o vestiário e a sala destinada à secretaria, aos arqui-
vos e a uma pequena biblioteca; duas salas para observações microscópicas, o
gabinete de fotomicrografias, a sala para trabalhos químicos e outra para autópsias
de animais e experiências fisiológicas. O biotério tinha capacidade só para animais
de pequeno porte. Freire refere-se a um salão onde pretendia inaugurar cursos de
microbiologia, que não chegaram a acontecer.

Ele não prestava contas à municipalidade, não obstante dela proviesse parte de
seus recursos. Ao ministro do Interior apresentou dois relatórios: um referente a 1892,
quando entrou em funcionamento o instituto; outro em 1895, quando as verbas fede-
rais quase foram suprimidas. De acordo com o primeiro relatório, o quadro de pessoal
era constituído por dois auxiliares técnicos, os drs. Abel da Gama e Silva e José de
Lima Barreto; dois químicos analistas, o dr. Clarimundo Nobre de Melo e o farmacêu-
tico Farias de Mendonça (secretário, também); o amanuense Carlos Musso e o síndico
Teles de Sampaio. Sete pessoas ao todo, se contarmos Freire e excluirmos o veteriná-
rio francês Claude Rebourgeon, que esteve a serviço do instituto de 1o de janeiro a 23
de junho de 1892, desempenhando função cuja natureza as fontes não esclarecem.

O auge das vacinações foi em 1888-1889. A brusca queda no verão seguinte reflete
o impacto da proclamação da República. Em 1890-1891, o serviço foi suspenso porque
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Freire viajou para Berlim, comissionado pelo governo provisório para estudar o
tratamento da tuberculose pelo método de Koch.16 Na epidemia de 1891-1892, os
números ficaram aquém do pico alcançado três anos antes. A maior parte das vaci-
nações ocorreu na capital federal (81,8%). Apesar da intensa imigração estrangeira,
predominaram os indivíduos nascidos no Brasil (62,3%), de cor branca (73,4%).
Quase a metade da população vacinada (43,8%) era constituída por crianças entre
um e dez anos de idade. Os números relativos a 1893-1894 são baixos, não obstante
a epidemia de febre amarela no Rio ter sido das mais mortíferas (4.900 óbitos). A
causa disso é o movimento militar que irrompeu em setembro de 1893 contra o
governo do marechal Floriano Peixoto:

A revolta naval, o bombardeio da cidade, a fuga precipitada da população foram
alguns dos motivos pelos quais nosso meio preventivo não foi procurado (...). A
população mal informada temia muito mais o canhoneio dos marinheiros insu-
bordinados que as balas infinitamente pequenas, os micróbios que dizimavam
sem ruído milhares de existências no centro mesmo da cidade, lá onde as explo-
sões das granadas vitimavam aqui e acolá os inocentes que pagavam com suas
vidas as loucuras pelas quais em nada eram responsáveis.(Freire, 1896b, p. 85)

O relatório de 1895 limita-se a informar que as vacinações continuavam a ser
feitas “com bom resultado”, mas sem fornecer cifras. Segundo fonte publicada em
1898, 13 mil vacinações (4 mil em estrangeiros) tinham sido feitas até aquele ano na
capital e nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Infere-se que de
1895 a 1897 só 466 indivíduos receberam o líquido profilático.

O momento em que se registra o maior alcance geográfico da vacina é, também,
1888-1889. Após a criação do instituto, as inoculações em cidades do interior dimi-
nuíram, mas os contatos com médicos e autoridades desses municípios continua-
ram a ter peso importante, como veremos.

A febre amarela era a área preponderante de atuação, mas não a única. Os traba-
lhos experimentais, as compilações estatísticas e os relatórios publicados no período
fornecem indicações interessantes sobre a natureza e latitude das pesquisas e ações
profiláticas que Freire desenvolveu com seus auxiliares no sobrado da Praça da Repú-
blica. A “Análise bacteriológica de umas águas da Tijuca” (1892) feita por Abel Gama
pertence à mesma linha de “As águas potáveis de Juiz de Fora” (1895) com que o
diretor respondeu à consulta do presidente da Câmara Municipal daquela cidade. Em
colaboração com Clarimundo Nobre de Melo, publicou, em 1892, o artigo “Sobre um
novo sistema de filtração a quente dos caldos para o cultivo dos microrganismos”,
assim como o “Estudo sobre a ação terapêutica dos pós”. O “Estudo bacteriológico
dos pós” (manuscrito com estampas), citado no relatório de 1895, inscreve-se numa
linha de pesquisa inaugurada por John Tyndall, que se desdobrou em alarmante
repertório de observações sobre a ubiqüidade dos infinitamente pequenos.17 Eles
pululavam em toda parte, em todas as quinas, frestas e vãos do universo material
habitado pelo homem. A coleção manuscrita de “Mapas e traçados ozonométricos”
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reporta-nos a uma atividade que consumiria tempo considerável dos funcionários
do instituto, bom exemplo de como é ilusória a suposição de que tenha havido
ruptura imediata e radical da medicina dos micróbios com a dos miasmas.

Os mapas começaram a ser confeccionados depois que Freire se integrou ao Serviço
Ozonométrico de França (maio de 1895), “a fim de proceder, no Brasil, às pesquisas
sobre as relações existentes entre os fenômenos de eletricidade atmosférica e as epide-
mias” (BM, 1/5/1895, p. 136). (Cabe lembrar que o empreendimento coincidia com a
voga das eletroterapias, praticadas em clínicas como a dos drs. Avelar Andrade e Werneck
Machado, recém-fundada.) Organizado pelo dr. Fouveau de Courmelles, professor de
eletroterapia na Faculdade de Medicina de Paris, o serviço reativava, sob a forma de
rotinas tecnicamente controladas, procedimentos neo-hipocráticos da velha higiene com
o objetivo de verificar as relações entre o ozônio e a “constituição médica” de variadas
regiões do globo. Até junho de 1895, colhera dados na França e na Bélgica, sempre às
mesmas horas, o que os tornava “absolutamente comparáveis, porque papéis, escalas
colorimétricas, horas e modos de observação, tudo é idêntico”. Courmelles ficou eufó-
rico com a criação da sucursal carioca, por ser o Brasil “um país quente, tempestuoso,
portanto ozonado”. Desde então, o pessoal do Instituto Domingos Freire passou a se
dedicar ao fatigante trabalho de preparar os traçados gráficos ozonométricos, acompa-
nhados de todos os dados meteorológicos acessórios para engrossar, mensalmente,
uma coleção em Paris e publicar, quinzenalmente, mapas resumidos em jornais de
grande circulação do Rio de Janeiro. O relatório de 1895 não explica muito bem qual a
natureza do “magno problema” que acabariam por elucidar. Em carta a Freire, Fouveau
de Courmelles limita-se a propor esta tautologia: “La publication, partout, de ces études,
aindant à leur diffusion, aidera, par le fait même, à leur solution” (Actualité Médicale,
15/6/1895). O problema que interessava ao brasileiro foi exposto em La fièvre
jaune et ses inoculations préventives: verificar a influência da eletricidade, do
calórico e da luz sobre a evolução do Micrococo xantogênico. Como já vimos, o
calor era o “excitante físico” mais importante para a vida dele, mas por si só não
aumentava a toxidez das culturas. Freire submeteu, então, cobaias inoculadas a
descargas elétricas combinadas com o calor, e concluiu que não influenciavam a
“energia” do micróbio. Contestou, também, a teoria em voga de que a ausência de
ozônio era “causa eficiente” das epidemias de febre amarela. Suas experiências
mostraram que a quantidade desse gás formado pelas descargas da eletricidade
atmosférica aumentava consideravelmente nas épocas epidêmicas.

A opinião que confere uma virtude essencialmente desinfetante ao ozônio é muito
problemática, mesmo a priori, se se admite que a causa animada da febre amare-
la é um vegetal, uma alga microscópica. Desde as experiências do abade Bertholon,
sabe-se que a eletricidade contribui ao contrário para acelerar o movimento
vegetativo. Sendo uma planta, o micrococo amarílico não poderia escapar às leis
gerais da biologia agronômica. Além disso o ozônio se encontra de tal modo
fracionado na atmosfera que é difícil conceber que possa destruir os enxames
inumeráveis de germes que nela pululam sem cessar. (Freire, 1896b, p. 95-8)
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Comunicação feita por um certo dr. Griffiths à Real Sociedade de Edimburgo, na
Escócia, descrevendo a ação de um novo germicida sobre o Micrococo xantogênico
era citada como prova suplementar de que as vacinações consorciadas com as
desinfecções – por meio de agentes químicos, sobretudo – constituíam as armas
mais eficientes para proteger a população da febre amarela.

Os relatórios do Instituto Bacteriológico Domingos Freire fazem menção a ou-
tras doenças: ao cólera, à febre biliosa dos países quentes, ao beribéri e, especial-
mente, ao câncer. Seu diretor tinha começado a investigar o “moderno problema”
na década anterior, publicando em 1887 Premières études expérimentales sur la
nature du cancer. Em Novas investigações sobre o micróbio do câncer (1892), pro-
curou demonstrar que se podia curá-lo com a inoculação do soro de animais previa-
mente imunizados com culturas do bacilo que julgava ser o causador dos neoplasmas.
Segundo Freire, nestas culturas, o principal ingrediente para a cura era a toxina
alcalóide produzida pelo micróbio que tinha isolado em 1887, antes, portanto, do
feito ora reivindicado por dois químicos alemães, Ewald e Jacobson. Em 1895,
começou a tratar pacientes desenganados por médicos e cirurgiões do Rio. “Posso
garantir que quando a moléstia está no seu começo a cura é a regra, e que em casos
já adiantados, 50% podem ainda talvez escapar. (...). Eu previno os doentes de que
recorram o mais cedo possível ao meio curativo que criei, e do qual a soroterapia
não é mais do que uma modificação” (Freire, 1897a, p. 25-6. Dez curas foram
relatadas em Revue Médico-Chirurgicale du Brésil, nov.-dez. 1895).

No verão de 1891-1892, os governos fluminense e paulista requisitaram os servi-
ços do instituto para vacinar contra a febre amarela os habitantes de várias cidades
interioranas e para esclarecer a natureza de certas febres, cujo diagnóstico era polê-
mico. Uns as consideravam febre amarela, outros diagnosticavam febre biliosa dos
países quentes. Partiram, então, duas comissões. Abel Gama e Carlos Musso pratica-
ram inoculações em Niterói, Paraíba do Sul, Resende e Barra Mansa. Freire viajou ao
interior de São Paulo em companhia do dr. Eduardo Xavier (auxiliar técnico interi-
no) e Carlos Freire (escriturário). Visitaram Limeira, Rio Claro, Cordeiros, Piraçununga,
Belém, Jaú, Campinas, Santos e a própria capital de São Paulo. Dessa comissão
resultou o trabalho publicado com o título Origine bacterienne de la fièvre bilieuse,
e um duradouro contato com médicos e autoridades de Campinas, que voltariam a
consultar Freire, em abril de 1895, sobre os fatores responsáveis pelo reaparecimento
da febre amarela na cidade.

Os relatórios consignam, também, o envolvimento do instituto com outra epide-
mia que se propagou pelo Vale do Paraíba, e que representou ameaça muito séria
para a capital da República e outras aglomerações urbanas do Sudeste. Ela teve con-
siderável importância para o desenrolar da história que estou narrando, por influir nas
formulações teóricas e ações sanitárias pertinentes à febre amarela e por precipitar a
coalescência dos novos bacteriologistas que vão dominar a cena daqui por diante.
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Notas

11) Em 1883-1884, o critério é: até 15 anos; 16-30; 31-45; 46-60; ignorada. De 1884-1885 a 1888-1889, o

critério muda: 0-10; 11-20; até 51-60; e acima de 60. Em 1888-1889, adota este critério para localidades

interioranas, mas para a capital, emprega outro: 0-3; 4-5; 6-10; 11-15; 16-25; 26-35; 36-45; acima de 46. 2)

Em 1888-1889, Freire acrescentou a 2.087 vacinados 51 indivíduos que sofreram a segunda vacinação, mas

que não foram computados nos subtotais por idade. 3) No período 1889-1890, a demarcação é 1-13; 14-20;

restante igual. 4) Em 1891-92, de 41-45 passa a “acima de 50 anos”.

2 No Rio de Janeiro, as vacinações por idade são: até 3 anos: 114; 4 a 5 anos: 75; 6 a 10 anos: 263; 11 a 15

anos: 384; 16 a 25 anos: 700; 26 a 35 anos: 345; 36 a 45 anos: 139; mais de 46 anos: 67.

3 Morreram 15 não-vacinados (três estrangeiros e 12 brasileiros, sendo três negros). O número de doentes

foi grande, especificando-se apenas que 115 eram negros. Os resultados publicados por Freire eram

avalizados pelo presidente (dr. Joaquim Francisco Moreira) e o secretário da Câmara (Luís E. de Lemos), o

bacharel Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda e o delegado de Higiene, dr. Augusto de Paiva Magalhães

Calvet (Freire, 1890a, p. 23, 25-6).

4 A carta de Cataguases (22/6/1889) era assinada por Aurélio Pereira Salgado, vice-presidente da Câmara.

O dr. Augusto Daniel de Araújo Lima comunicava (12/12/1889) que lá a imunidade entre os vacinados fora

“absoluta”, ao passo que uma vintena de não-vacinados sucumbira à epidemia. A carta de Macaé era

assinada por Francisco Pereira Gonçalves e Augusto Cândido Pereira Dias, presidente e secretário da

Câmara (28/2/1889). A de Niterói (14/2/1889) trazia as assinaturas de Victor Prosper David (vice-presiden-

te) e dos vereadores Alexandre Ribeiro de Oliveira, Antônio Joaquim da Silva Fontes, João Pereira Novaes,

Zeferino José Antunes, José Francisco de Andrade, José Jorge Vidal, José Carlos da Costa Velho (idem, p.

26, 35, 23).

5 GN (9/3//1889). Faleceram dois estrangeiros e uma mestiça. As vítimas entre os não-imunizados eleva-

vam-se a 22 (15 brasileiros, sendo um negro e três mestiços). A mortalidade entre vacinados, de 2,8%, fora,

assim, de menos da metade dos não-vacinados (6,8%). Único a indicar a população de sua cidade, Lacerda

calculava em 196 o número de não-vacinados que tinham adoecido, ao passo que entre os vacinados

houvera apenas 19 casos benignos. Estimava a taxa de mortalidade entre não-vacinados em 22/323 habi-

tantes. “Seria preciso admitir, para guardar a mesma relação entre mortalidade dos não-vacinados e a dos

vacinados, que 61 pessoas, e não 19 sobre as 102, devessem ser atingidas pela febre, e que seis ou sete

devessem ter morrido, e não duas somente.”

6 Os drs. Júlio Alves de Morais, delegado de Higiene, Joaquim da Mota Silva, médico municipal; Giovanni

Eboli, do Hospital da Misericórdia; e Carl Hertschel, clínico de cidade. Estavam presentes o promotor

público, dr. João Nepomuceno Freire, barão de São Domingos, que era juiz de direito, o presidente da

Câmara, Júlio Corrêa, Alfred Esquivel, Lucas Fortunato e Américo Martins, entre outros.

7 Simões publicou no Correio de Campinas (10/6/1889) o balanço que enviou a Freire. Em 11/5/1889,

transcreveu relatório enviado ao presidente da província de São Paulo, barão de Jaguara: ia continuar

vacinando, sobretudo os que retornavam a Campinas, apesar das instruções veiculadas pelos jornais para

que aguardassem a completa desinfecção da cidade. Freire publicou esta carta em GN (12/5/1889).

8 Caminhoá e Ottoni, já doutores, eram agora preparadores do laboratório de química orgânica. Num

jornal lê-se, por exemplo: “o dr. Virgílio vacinará domingo das oito às nove horas da manhã, em Botafogo,

à rua Voluntários da Pátria, no 66, com assistência do dr. Carlos Costa, membro da comissão da Sociedade

de Medicina e Cirurgia” (GN, 7/2/1889).

9 Freire (1885b, p. 171). O livro trazia cartas dos estudantes de medicina Pedro Nabuco de Araújo, Urbano

de Queirós e Charles W. Browne, dos médicos Pinto Portela e R. Issartier, do farmacêutico José Maria
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Guedes Teles Sampaio, do engenheiro Narciso Ferreira da Silva Santos, do funcionário público Ponciano

Carvalho d’Oliveira, do bacharel J. de Sá Pereira e de mais duas pessoas sem profissão definida. Nascido

em Londres, Browne cursava o quinto ano da faculdade, apesar de já ter quarenta anos e de ser casado.

Faleceu em 1885, ao que parece em conseqüência de uma infecção contraída no laboratório de Freire, que

passaria a se referir ao ex-auxiliar como mártir de suas descobertas. O engenheiro Silva Santos, de 22 anos,

fora vacinado pelo dr. Alvarez, “médico encarregado pelo governo espanhol do estudo desse meio preser-

vativo”.

10 Ibidem (p. 32, 34). O dr. Cristóvão de Queirós Barros descreveu com detalhes os sintomas da “vacinação

Freire”, e o dr. Torquato Vilares entoou “hosanas” ao benfeitor da humanidade. Igualmente elogiosas eram

as cartas de dois estudantes de medicina, um aluno da Escola Politécnica e três pessoas que não indicavam

suas profissões.

11 O prédio e a instituição ainda existem na avenida Marechal Floriano, no 189. O posto que lá funcionou

em 1888-89, por iniciativa do dr. Silva Rabelo, é examinado por Silva, 1990, p. 96-8.

12 Boletins da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (sessão de 5/2/1889, p. 51-2). O gaúcho

Benjamin Antônio da Rocha Faria (1853-1936) doutorou-se no Rio de Janeiro em 1875 com tese sobre

Lesões traumáticas do encéfalo. Começou clinicando nos subúrbios (morava na rua 24 de Maio, estação de

Sampaio), depois abriu a clínica urbana na rua Direita, em cima da farmácia de seu biógrafo, Carlos da

Silva Araújo. Em 1885, obteve por concurso o cargo de professor adjunto de higiene e história da medicina,

tornando-se catedrático em 1888, após a transferência do titular, Nuno de Andrade, para a primeira cadeira

de clínica médica. Em dezembro, foi nomeado inspetor-geral de Higiene Pública. Enquanto erguia o

Hospital São Sebastião, iniciava a construção de desinfetórios periféricos de que falarei adiante. Em abril de

1889, reorganizou o laboratório de higiene da Faculdade de Medicina, destacando dele o serviço de

análises de bebidas e alimentos que, na República, tornou-se o Laboratório Nacional de Análises. Em 1916,

passou a cátedra de higiene a Afrânio Peixoto, mas chefiou uma enfermaria da Santa Casa da Misericórdia

até 1932, quando completou 33 anos de serviço (Araújo, 1979, v. 2, p. 280-4).

13 Respondendo a idêntica crítica de Carlos Seidl (O País, 6/8/1894), tinha dito: “Em primeiro lugar, um dos

parágrafos dessa proposta foi muito ambíguo, pois diz simplesmente: vacinação, podendo também enten-

der-se que a da febre amarela também está incluída. Em segundo lugar, eu não precisava mais da indica-

ção do segundo congresso médico, porque eu já estava autorizado oficialmente a praticar as vacinações

contra a febre amarela” (O País, 9/8/1894). Os membros da comissão eram Rocha Faria, Nuno de Andrade,

Benício de Abreu, Aureliano Portugal, Martins Costa, Domingos Freire, Batista de Lacerda, Azevedo Sodré

e Manuel Vitorino.

14 AGCRJ, 45-1-35. Nomeado por decreto de 17/12/1892, Cândido Barata Ribeiro serviu até 25/5/1893,

quando seu nome foi rejeitado pelo Senado Federal. Pediatra e operador, lente da Escola de Medicina do

Rio de Janeiro, natural da Bahia e ardoroso propagandista da República nas cidades de Campinas, São

Paulo e Rio de Janeiro, realizou naquele curto período administração muito ativa (Santos, 1945, p. 33).

Sobre a rumorosa demolição do cortiço “Cabeça de Porco”, ver Chalhoub (1996).

15 Decreto no 9.554, de 3/2/1886, regulamentou estas inspetorias conforme o disposto no decreto no 3.271,

de 28/9/1885. O lazareto da Ilha Grande, no litoral fluminense, era a única estação quarentenária no Brasil.

Por isso, os navios de portos suspeitos ou infeccionados que demandavam os portos do Norte tinham,

primeiro, de ancorar naquela ilha. Eram tantas as reclamações das empresas marítimas que o governo

resolveu construir o lazareto de Tamandaré, em Pernambuco. Planejavam-se estações no Pará e na Bahia.

Em janeiro de 1895, as obras em Pernambuco permaneciam inacabadas (BM, 15/1/1895, p. 824).

16 O relatório de Freire foi apresentado ao ministro dos Negócios do Interior (1892d). Inquérito concomitante

promovido pelo Ministério da Guerra resultou em Rocha (1891). A convite do dr. Leyden, presidente da

Sociedade de Medicina Interna de Berlim, Freire proferiu conferência sobre a febre amarela (1891d).
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Segundo os necrológios, teria dissertado sobre dois outros temas: as vantagens do sistema crematório,

relacionado a sua admissão na Sociedade de Cremação de Berlim, e um processo para conservação de

carnes, que aperfeiçoara (GN, 22/8/1899; JC, 23/8/1899; O País, 23/8/1899).

17 O físico irlandês John Tyndall (1820-1893), sucessor de Faraday na direção da Royal Institution em

Londres, realizou importantes trabalhos sobre calefação e termodinâmica. Interessou-se por germes e

poeiras atmosféricas em 1870 e descobriu a esterilização fracional ou tindalização. Em 1881, publicou

Essays on the floating-matter of the air in relation to putrefaction and infection. Foi importante veiculador

da teoria de Pasteur, e cumpriu importante papel na refutação da teoria da geração espontânea sustentada

por Pouchet (DLarousse, v. 15, p. 6.815; Bulloch, 1938, p. 400).
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