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Febre amarela e cólera
na era das desinfecções

Tu, bacilo malvado,
O teu furor suspende,

E escuta o nosso brado,
E à comoção da nossa prece atende!

Ó vírgula infernal!
Não te arredondes, pérfida e nutrida,

Como um ponto final,
Encerrando o período da vida!...

(...)
Por que, com o bafo abjeto,

Nos sujas a alegria,
Ó micróbio dileto,

Ó Benjamin da bacteriologia!?
Sei que o dr. Chapot

Te cria e educa, te cultiva e adora,
Com o carinho do avô,

Que quase morre quando o neto chora.(..)
(...)

Vives em mole inércia,
Dentro da glicerina:

Tens tapetes da Pérsia,
Cortinados de branca musselina,

Pantufos de cetim,
Fraldas de rendas, toucas de veludo,

Banhos de ácido pícrico e carmim.(..)
Que queres mais? – Tens tudo!(...)

Pois deixarás a alcova que te guarda,
Para ir morar, mofino,

Na fétida mansarda
De um fétido intestino?

(Fantasio, pseudônimo de Olavo Bilac,
“Ode ao bacilo-vírgula”)
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A epidemia de cólera de 1894-1895 nos dá elementos muito interessantes para
avaliarmos a importância que a bacteriologia ganhava na saúde pública. Na
perspectiva dos médicos que agiam e pensavam à luz do novo paradigma, este

dissipava as dúvidas suscitadas pelo diagnóstico clínico e reorientava as ações dos
higienistas para elos precisos das cadeias infecto-contagiosas, tornando mais eficien-
tes seus contra-ataques às agressões epidêmicas. Tal era a convicção de um punha-
do de jovens médicos que começava a se destacar como o grupo de bacteriologistas
do Rio de Janeiro. Ao contrário dos que dominaram a cena nos capítulos preceden-
tes, não reivindicavam a condição de sábios nem perseguiam tão avidamente a
glória. Viam-se e eram vistos como detentores de um conhecimento técnico especi-
alizado capaz de fazer a higiene e a clínica triunfarem em batalhas que geralmente
perdiam.

Mas os diagnósticos e pareceres que emitiram, calçados em provas laboratoriais
inacessíveis à maioria dos médicos, em vez de eliminarem, acentuavam as dissonâncias
que costumavam aparecer em conjunturas epidêmicas. Os anos 1890 estão repletos
de conflitos envolvendo a identificação e, por conseqüência, a profilaxia e o trata-
mento de doenças em núcleos urbanos e zonas rurais do Sudeste, fortemente afeta-
dos pela imigração estrangeira, pela mudança de regime político, pela industrializa-
ção e pelos desdobramentos socioeconômicos da derrocada do escravismo. Nesse
período, diversas unidades da federação se reaparelharam ou se proveram de servi-
ços de higiene próprios. Recrutaram médicos cuja formação fora já influenciada,
mesmo que apenas retoricamente, pelas conquistas da microbiologia, pela relevân-
cia do laboratório para a medicina. Os serviços de higiene criados ou remodelados
então previam laboratórios de análises químicas e bacteriológicas como dispositi-
vos essenciais às rotinas que pretendiam cumprir. Na prática, demorou muito tempo
até que se tornassem realidade na maioria dos estados. Apesar disso, no Sudeste a
bacteriologia cumpriu papel decisivo no enfrentamento dos problemas sanitários,
graças à atuação de um segmento ainda restrito de profissionais dotados da profi-
ciência, dos recursos técnicos e da ambição necessários para amplificar a relevância
social da disciplina.

A epidemia de cólera de 1894-1895 é um dos episódios que inauguram as lutas
protagonizadas por esses bacteriologistas. Traduziam o esforço de impor a sobera-
nia de sua especialidade como pedra-de-toque do diagnóstico e como norteadora
das ações de prevenção e neutralização de doenças, ações que causavam profun-
dos abalos na autoridade dos clínicos e na vida das populações.

É importante destacar que o grupo não surgiu em cena coeso, pré-formado, com
clara consciência de seus objetivos. E é esta circunstância, justamente, que torna tão
interessante o resgate de suas experiências. Pois foi no calor das refregas transcor-
ridas naqueles tumultuados anos 1890, em que o chão da sociedade brasileira tre-
meu sob o impacto de múltiplas pressões, que formaram sua identidade, testaram o
poder e os limites de seus conhecimentos, amadureceram ambições individuais e
projetos coletivos envolvendo bases mais estáveis para o exercício da pesquisa em

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46250



251

laboratório como carreira profissional. O que a epidemia de 1894-1895 revela de
mais surpreendente é a enorme desproporção entre o peso que as elites dirigentes
deram aos diagnósticos formulados por estes médicos e as condições materiais em
que foram realizados. De dentro de pequenos laboratórios mantidos em residências
particulares de um punhado de médicos versados na ciência de ver, testar e quali-
ficar microrganismos saíram pareceres que repercutiram dentro e fora do País, fun-
damentaram ações onerosíssimas, atropelaram interesses poderosos e estilhaçaram
o cotidiano de multidões.

Surto em São Paulo

A quinta pandemia de cólera do século XIX (1881-1896) alcançou o Brasil no
auge dos fluxos comerciais e migratórios com a Europa, a América e o Oriente. Na
imprensa do Rio colhem-se os indícios de sua aproximação. Em agosto de 1892,
foram declarados infeccionados os navios procedentes de Hamburgo e Antuérpia, e
suspeitos os de outros portos do mar do Norte, do mar Báltico e dos rios que
desaguavam neles. A despeito das quarentenas e desinfecções feitas no lazareto da
Ilha Grande (BM, n. 33, 8/9/1892, p. 263-4), em agosto de 1893 irromperam diarréias
letais na Hospedaria dos Imigrantes de São Paulo. Adolfo Lutz, diretor do laborató-
rio bacteriológico recém-fundado naquele estado, confirmou a presença do bacilo-
vírgula nas dejeções dos doentes. Seu diagnóstico foi contestado pelos clínicos
locais, que só enxergavam casos de disenteria, intoxicação alimentar e outras afecções
não-contagiosas. Lutz enviou culturas ao Instituto de Medicina Tropical de Hambur-
go, onde William Phillips Dunbar (1863-1922) confirmou o cólera.

O dr. Francisco de Castro, chefe da Diretoria Sanitária, decidiu repetir os exames
na capital federal para dissipar as dúvidas veiculadas pela imprensa. Delegou a tarefa
aos drs. Eduardo Chapot Prévost, lente de histologia da Faculdade de Medicina, Virgílio
Ottoni, preparador da mesma cadeira, e Francisco Fajardo, assistente de clínica
propedêutica. Ao receber o relatório deles, dias depois (26/8/1893), avisou ao minis-
tro do Interior, Fernando Lobo, que as suspeitas se haviam convertido em “sinais de
certeza absoluta” (“Colera morbus”, s. d., Recortes/COC). Prévost, Ottoni e Fajardo
tinham cultivado os microrganismos de São Paulo em vários meios, reconhecendo a
forma virgular descrita por Robert Koch. A identidade morfológica não constituía,
porém, prova suficiente do cólera asiático. Nem a inoculação em animais. Considera-
vam específica uma reação química, a coloração rubro-violeta dos vibriões sob a ação
do ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, em determinado grau de diluição.

Profunda divergência cindia o alto comando sanitário do Distrito Federal. O dr.
Agostinho José de Souza Lima, diretor de Higiene e Assistência Pública (municipal),
recomendava a interrupção das comunicações com São Paulo, fechando-se por mar
e terra um rígido cordão sanitário em torno da capital. Só esta medida preveniria a
calamidade em centro tão populoso e insalubre (JC, 23/8/93). José da Silveira, ins-
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petor de Saúde dos Portos, e Cândido Barata Ribeiro, que acabara de deixar o cargo
de prefeito, eram da mesma opinião, mas o chefe da Diretoria Sanitária discordava.
Com a doença confinada ao alojamento dos imigrantes, a população de São Paulo
não abalaria para fora da cidade; mas tão logo se disseminassem os focos epidêmi-
cos, só ficaria quem não pudesse fugir. “E então teríamos de ver o cólera-morbo
entre nós, como nas terras da Índia, levado pela corrente humana através das cida-
des, das vilas, dos povoados, deixando por toda a parte suas pegadas sinistras.”
Castro preferia as desinfecções, que barrariam o germe aderido aos objetos, sem
impedir a movimentação das pessoas, exceto, é claro, as portadoras da doença. Os
partidários do cordão sanitário mais drástico argumentaram que o filtro não impedi-
ria a entrada de indivíduos com o agente infeccioso incubado. Castro propôs que
ficassem sob a vigilância dos higienistas cariocas “para que, necessidade havendo,
não se demorasse a seqüestração completa e a desinfecção rigorosa” (“Colera morbus”,
s.d, Recortes/COC).

A reunião em que debateram as estratégias divergentes teve lugar em 19 de
agosto de 1893. Os bacteriologistas do Rio de Janeiro foram chamados a firmar o
diagnóstico controvertido e, na mesma noite, Barata Ribeiro viajou para São Paulo,
onde constatou que a doença permanecia confinada na Hospedaria dos Imigrantes,
à força de vigilância armada.

Enquanto se efetuava a desinfecção de alojamentos similares, Souza Lima apos-
tava suas fichas na detecção imediata dos primeiros casos que iam, com certeza,
irromper no Rio. Os jornais publicaram repetidos apelos seus aos médicos para que
notificassem sem demora qualquer caso à sede da repartição de higiene ou a um
dos 57 comissários atuantes no perímetro urbano, “mas não por cartas no correio”.
Na capital não se observavam as regras básicas de higiene, mas em princípio não se
preocupou “em aconselhar precauções pela maior parte banais (...) [por] que não
são lidas justamente pela parte da população à qual mais de perto elas se devem
dirigir”. Para livrar-se das cobranças que a imprensa lhe fazia, diariamente, desfiou
as recomendações que julgava inassimiláveis pela maioria iletrada dos cariocas. E
explicou que desistia da interrupção do tráfego entre Rio e São Paulo pois uns cinco
ou seis imigrantes tinham conseguido evadir-se da hospedaria paulista, não se ten-
do notícia de seu paradeiro. “Ora, bem podia ser que alguns ou todos tivessem
vindo para cá, e se constituíssem focos de irradiação epidêmica, desmoralizando
essa providência, única pela qual eu havia declarado que me responsabilizava.”1

O surto em São Paulo foi debelado em outubro, depois de causar 53 mortes. O
cólera seguiu espocando em diversos países. Em fevereiro de 1894, no auge de uma
das mais mortíferas epidemias de febre amarela que o Rio conheceu, a Inspetoria
Geral de Saúde dos Portos considerou suspeitos os da Rússia. Em abril, foi conside-
rado infeccionado o porto de Lisboa, e suspeitos os demais portos de Portugal (BM,
22/4/1894, p. 128; 8/2/1894, p. 48; 22/2/1894, p. 64).
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A criação do Instituto Sanitário Federal

Nesse intervalo, os serviços de saúde foram, de novo, modificados. Os órgãos
legados pela Monarquia à República foram reestruturados à luz de dois princípios:
federalismo e descentralização. Mas a reestruturação foi obra fragmentária, feita
por uma sucessão de decretos que deixam entrever complicadas negociações
envolvendo, num plano, as correntes políticas que disputavam a hegemonia no
novo regime, e, em outro, idéias divergentes acerca da organização sanitária e do
saneamento do País.

Depois que a Constituição de 1891 determinou que os estados providenciassem
recursos para seu governo e administração, os serviços de saúde foram sendo des-
ligados da União e transferidos para eles por sucessivos decretos promulgados até
1893.2 E a lei orçamentária para a despesa de 1892 (lei no 26, sancionada em 30/12/
1891) transferiu para o Distrito Federal os serviços concernentes à limpeza urbana,
assistência aos menores, higiene e polícia sanitária, inclusive o Hospital São Sebas-
tião (para os estados, passou as despesas com seus governos e com a higiene
terrestre). A dissociação das atribuições da União e da municipalidade foi regulada
em setembro, por disposições transitórias inspiradas em parecer do efêmero Conse-
lho Superior de Saúde Pública.3 Além dos serviços mencionados, transferiam para o
Distrito Federal o Asilo de Mendicidade, o corpo de bombeiros, a instrução primá-
ria, os esgotos e a iluminação pública. Em contrapartida, retiravam de sua alçada “o
estudo científico da natureza e etiologia das moléstias endêmicas e epidêmicas, e
meios profiláticos de combatê-las e quaisquer pesquisas bacteriológicas feitas em
laboratório especial (atual Instituto de Higiene)”. Os funcionários municipais tampouco
deviam se imiscuir nas análises de substâncias importadas, na estatística demográfico-
sanitária, no controle do exercício da medicina e farmácia, no serviço sanitário dos
portos e na “execução de quaisquer providências de natureza defensiva contra a
invasão de moléstias exóticas ou disseminação das indígenas na capital federal” (en-
volvendo vigilância sanitária, assistência hospitalar, isolamento e desinfecção).

Não obstante a ênfase posta nesta discriminação, a lei orçamentária para 1893
votada pelo Congresso não consignou verba para os serviços que competiam à
União. Isso não impediu que ganhassem contornos institucionais mais definidos em
dezembro de 1892, por obra de dois decretos: um criando a Diretoria Sanitária,
outro reorganizando o Instituto Nacional de Higiene, que passou a se chamar Labo-
ratório de Bacteriologia. As despesas foram autorizadas sob responsabilidade pes-
soal do então vice-presidente da República, marechal Floriano Peixoto, em março
de 1893, até que o Congresso tomasse resolução definitiva.4

O Instituto Bacteriológico Domingos Freire foi um subproduto da extinção da
Inspetoria Geral de Higiene Pública e da reestruturação subseqüente do Instituto de
Higiene. Sob estas agruras jurídicas e financeiras, a Diretoria Sanitária enfrentou o
surto de cólera em São Paulo, em 1893. E por pressão desta ameaça à capital
federal, uma lei consignou, em setembro, os créditos para o custeio de uma organi-
zação que fundia a Diretoria Sanitária e o Laboratório de Bacteriologia, não o de
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Freire, mas o que ficara como figura jurídica abstrata após a extinção do Instituto
de Higiene. Daí resultou o Instituto Sanitário Federal, regulamentado em janeiro
de 1894.5

A primeira atribuição deste instituto, que ficava na rua do Passeio, 64, era igual à
que fora conferida a Freire dois anos antes: “O estudo da natureza, etiologia, trata-
mento e profilaxia das moléstias transmissíveis, bem assim quaisquer pesquisas bacte-
riológicas que interessem à saúde pública, inclusive a preparação de culturas atenua-
das (...) e investigações minuciosas sobre o parasitismo próprio dos países intertropicais”
(“Instituto Sanitário Federal”, Recortes/COC). A investigação das “condições
mesológicas”, inclusive a “microscopia atmosférica”, tinha também correspondência
com as linhas de trabalho de Freire. A supervisão do exercício da medicina e farmácia
era atribuição antiga da Higiene. Novidades, talvez, fossem a organização de um
código farmacêutico e a análise dos medicamentos antes de serem colocados à ven-
da. O Instituto Sanitário Federal contava, em tese, com quatro dispositivos para exe-
cutar a “higiene defensiva” contra doenças “exóticas” ou indígenas: os hospitais de
isolamento, os desinfetórios, o serviço da estatística demográfico-sanitária e o labora-
tório para estudos bacteriológicos e análises químicas e terapêuticas. Parece que não
foi fácil preencher os cargos do novo órgão, prolongando-se o recrutamento até o
final de 1894. A cúpula era formada pelos drs. Francisco de Castro (diretor-geral), Luiz
Antônio da Silva Santos (vice-diretor) e Luiz Augusto de Azevedo Sodré (secretário).
José Luiz Sayão de Bulhões Carvalho, o demógrafo, teria como ajudante Abel Gama,
mas o auxiliar de Freire não aceitou, assumindo Francisco do Rego Barros, do antigo
Instituto de Higiene. Francisco Fajardo tornou-se chefe do laboratório de bacteriolo-
gia, tendo como auxiliares técnicos Arlindo de Aguiar e Souza e Herculano Velloso
Ferreira Penna. Eduardo Augusto de Souza Santos assumiu a chefia do Hospital de
Santa Bárbara, e Carlos Pinto Seidl permaneceu à frente do São Sebastião.6

O peregrino do Ganges às margens do Paraíba

Em novembro de 1894, começaram a circular no Rio notícias alarmantes sobre
casos de cólera na retaguarda do dispositivo montado para proteger os portos da
República. Muitas pessoas fugiam em pânico das localidades atacadas do Vale do
Paraíba. O diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, que as visitou com médicos
e engenheiros da companhia, advertiu o presidente da República recém-eleito, Pru-
dente José de Moraes Barros (15/11/1894 – 15/11/1898), que o cólera se alojara no
interior do País. Decidiram suspender o tráfego no ramal de São Paulo, da estação
Central até Cachoeira, mesmo porque o pessoal da ferrovia debandara, desorgani-
zando todo o serviço. Em seguida, foi interrompido o tráfego na linha do centro, na
Minas e Rio, na Sapucaí, na União Valenciana, na Comércio e Rio das Flores e na
Vassourense, estabelecendo-se, por força do pânico, o insulamento da capital da
República (BM, 1/12/1894, 8/5/1895).
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Em 22 de novembro, o governo reconheceu a presença de “diarréias coleriformes”
em Resende, e para lá mandou Azevedo Sodré e Francisco Fajardo para que confir-
massem o diagnóstico e organizassem o plano de defesa da capital. Em Barra Man-
sa, encontraram o diretor da Assistência Pública do Estado do Rio, dr. Francisco
Tavares. Estava convencido de que era o cólera. Em Queluz, observaram os primei-
ros casos, e em Cruzeiro convergiram com Adolfo Lutz, que fazia idêntica inspeção
com Silva Pinto, diretor do serviço sanitário de São Paulo, e Diogo Faria, chefe do
serviço de desinfecções daquele estado. Não tinham ainda um diagnóstico seguro.
Em Resende, Sodré e Fajardo visitaram o pequeno hospital que a municipalidade
montara às pressas e, numa segunda visita a Queluz, autopsiaram o cadáver de um
dos doentes que haviam examinado. Trabalhando juntos pela primeira vez, Lutz e
Fajardo tentaram verificar a presença do bacilo de Koch nas fezes, mas em vão.
Tampouco foram frutíferas as indagações feitas com o intuito de rastrear a origem
da epidemia.

Os médicos do Instituto Sanitário Federal regressaram ao Rio na madrugada de
25 de novembro. Enquanto Fajardo ia deixar os materiais que colheram no labora-
tório de Chapot Prévost, Azevedo Sodré relatava a Francisco de Castro o que tinham
observado. A síndrome colérica confundia-se por vezes com a da febre tifóide. As
lesões observadas encontravam-se no cólera-morbo, no cólera-nostro e em algumas
“diarréias saturninas”. O contágio era indiscutível e a mortalidade chegava a 45%
dos atacados. Sodré não firmava o diagnóstico de cólera-morbo por falta de dois
elementos: o conhecimento da origem da epidemia e os resultados por ora negati-
vos do exame bacteriológico (BM, 1/12/1894, 15/5/1895).

Em maio de 1895, sete meses após esta viagem, a história epidemiológica per-
manecia obscura, o que incrementava a relevância do laboratório.

No decurso da epidemia e, mesmo, bem depois dela, as circunstâncias da impor-
tação e, por conseqüência, a prova inaugural do contágio foram objeto de discussões,
servindo como o argumento mais forte aos adversários do diagnóstico de cólera-
morbo. No dia-a-dia da campanha contra a doença, ao descreverem os casos tratados,
os clínicos que agiam em consonância com ele tinham sempre a preocupação de
reconstituir o conjunto de elos que encadeavam o doente, a casa, o povoado a pessoas
ou objetos procedentes de focos já mapeados no Vale do Paraíba. Os adversários do
diagnóstico oficial, por sua vez, faziam o possível para provar que aquelas diarréias não
vinham de lá, mas estavam enraizadas no meio ambiente local, sob o efeito de fatores
climáticos e telúricos conjugados a predisposições individuais e à ingestão de alimen-
tos que favoreciam a eclosão de desordens intestinais.

Quando apareceram os primeiros casos na cidade do Rio de Janeiro, onde era
ainda mais elevado o potencial de conflito das medidas decorrentes do diagnóstico
de cólera, o principal jornal da oposição indagaria ao governo: como podia afirmar
que era esta a epidemia sem saber como fora importado o germe, como chegara
às cidades do interior e que trajeto seguira até a capital? (GN, 13/1/1895). Os
defensores da causa microbiana não tinham respostas conclusivas para estas inda-
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gações. A epidemia irrompera por detrás do dispositivo defensivo montado nas
cidades de porto de mar e, ao ser detectada, os primeiros elos da cadeia infecciosa
já se tinham perdido nos meandros que os estrangeiros percorriam para chegar às
fazendas do interior, e que antigos escravos trilhavam para alcançar o litoral.

A descrição mais circunstanciada dos primeiros casos que se encadearam no
Vale do Paraíba encontra-se em carta entregue à redação de um jornal carioca por
“respeitável cavalheiro” que a recebera de “pessoa muito idônea” residente no tea-
tro dos acontecimentos. Antes de 6 de novembro, diarréias tinham acometido traba-
lhadores do serviço de descarga da estação de Cachoeira. O dr. Emígdio Novais,
clínico de Queluz e “médico de partida” da ferrovia, avisou o agente da estação,
que não deu a menor importância ao fato. As diarréias multiplicaram-se, então, pela
zona adjacente ao ramal de São Paulo. Foram veiculadas pelo trem de lastro, que
fazia a manutenção do leito da estrada de ferro. Seus 30 ou 40 trabalhadores abriga-
vam-se no “dormitório de lastro”, sob um calor infernal, uma vez que o vagão ficava
exposto o dia todo ao sol. Dentro dele reinava a maior promiscuidade, roupa suja
embolada com roupa limpa, com esteiras e percevejos, bacalhau e carne-seca, tudo
fedendo a comida estragada e futum humano. Depois de se infeccionar em Cacho-
eira, o pessoal do lastro foi trabalhar em Cruzeiro, onde apareceram os primeiros
casos no dia 10 ou 12 de novembro. Em seguida depositou o germe em Queluz. O
trem de lastro esteve algumas horas em Campo Belo para descarregar um trabalha-
dor doente, e pernoitou em Resende. O mestre-de-linha, que morava ali, foi o
primeiro habitante acometido pelas diarréias. O segundo morreu em menos de 24
horas. “Essa preta tinha casa de zungu onde estivera em troça e em pernoite gente
do mesmo lastro” (zungu, do quimbundo nzangu, significava barulho e, por exten-
são, cortiço). O terceiro caso, fatal também, foi o do pedreiro que morava com ela.
O trem ainda executou o seu “serviço” em Volta Redonda e Barra do Piraí. Sendo
um morador estimado o mestre-de-linha, e propagando-se a doença nas proximida-
des de Resende, foi esta a cidade que deu o alarme, e os jornais fixaram nela o
ponto de partida da epidemia. Na data em que era escrita a carta, 10 de dezembro
de 1894, já tinha invadido a roça e se espalhado por lugarejos paupérrimos. “É inútil
contar-te quantos prejuízos e privações temos sofrido por causa da desídia da E. F.
Central. A ela, e só a ela devemos lançar toda a responsabilidade do que se tem
passado”, afirmava o arguto epidemiologista do Vale do Paraíba (“Epidemia”, Re-
cortes/COC).

Cordão sanitário e desinfecções

Na primeira quinzena do mandato de Prudente de Morais, quando foi detectado,
o cólera já tinha invadido dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo; estava prestes a
ingressar em Minas Gerais e alcançara Barra do Piraí, a apenas três horas do Distrito
Federal. Segundo Azevedo Sodré, a autoridade sanitária do Rio não dera “um passo
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sequer” para evitar a contaminação da cidade. A crítica era endereçada a Souza Lima,
um dos responsáveis pelo insulamento da capital. Os médicos do Instituto Sanitário
Federal reiteraram os argumentos de 1893. A interrupção do tráfego ferroviário não
evitaria o êxodo da população dos pontos atacados e impediria os gêneros de primei-
ra necessidade de chegarem aos três estados abastecidos pela capital federal.

Seria a fome no fim de pouco tempo a correr parelhas com o cólera para o efeito
comum da miséria e devastação das populações rurais e urbanas do interior.
Sobrecresce que da defeituosíssima organização sanitária do Brasil, permitindo
que cada estado em matéria de higiene legisle como bem entender (...), só pode-
ríamos esperar resultados incompletos senão mesmo funestos. (BM, 22/5/1895)

Até algum tempo antes, a defesa das cidades que mantinham comunicação ter-
restre com focos de cólera consistira na imposição de cordões sanitários, com pos-
tos militares ao longo dos caminhos e lazaretos onde os viajantes purgavam quaren-
tena sob a mira de fuzis. A ambiência bélica reinante no Brasil favorecia a adoção
de medidas dessa natureza para aferir a inocuidade de pessoas e objetos sujeitos a
desinfecções e vigilância forçada por vários dias. Em 1893, a Itália pusera em prática
sistema mais flexível para deter o cólera no Sul da França. Nos postos aduaneiros da
fronteira alpina, os objetos eram desinfetados com sublimado corrosivo e os viajan-
tes, inspecionados por médicos que, pelo telégrafo, comunicavam às autoridades
dos lugares de destino sua próxima chegada, para que a vigilância prosseguisse lá
por mais três dias. O sistema não impediu que o cólera penetrasse na Itália, mas
influenciou os médicos do Instituto Sanitário Federal. Na realidade, italianos e bra-
sileiros inspiravam-se nas medidas que Adrien Proust (pai do escritor Marcel Proust)
adotara na França, em 1890, para impedir que o cólera reinante na Espanha atraves-
sasse os Pireneus, sem despertar as reações internacionais que os cordões sanitários
e as quarentenas terrestres costumavam suscitar. Os princípios defensivos mais fle-
xíveis, em parte viabilizados pela sofisticação dos equipamentos e das substâncias
usadas nas desinfecções, tinham sido consagrados na Convenção Sanitária Interna-
cional firmada em Dresden, em 1893. Ao encampá-los por ocasião do surto paulista,
naquele mesmo ano, Franscisco de Castro os correlacionara às noções que vinham
dominando a etiologia do cólera, e que se resumiam à presença de um germe
específico no intestino dos doentes, passível de ser transmitido quer pelo colérico,
mediante suas dejeções, quer pelos objetos ou pela água contaminados por elas.

Em 1893, Souza Lima (JC, 23/8/93) não quisera recomendar o uso do sublimado
corrosivo aos habitantes do Rio “por ser muito mais perigoso de ser posto entre as
mãos do povo”. “O cólera teme muito mais o sublimado corrosivo do que as balas
dos carabineiros”, redargüia, agora, Azevedo Sodré (BM, 22/5/1895). Já, já veremos
no que deu o derrame de germicidas pelas cidades do interior.
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A Comissão Sanitária Federal

O Instituto Sanitário Federal e o governo queriam restabelecer o mais rápido
possível o tráfego nas estradas de ferro e de rodagem bloqueadas. Isso seria feito
tão logo estivessem prontos os desinfectórios que iam operar nas estações ferroviá-
rias de Belém, Cachoeira e Entre-Rios de Minas para proteger o Distrito Federal, São
Paulo e Minas Gerais, respectivamente, com estufas a vapor sob pressão de Geneste
e Herscher, pulverizadores a vapor e de mão dos mesmos fabricantes, e outros itens
para o expurgo de passageiros, bagagens e objetos suscetíveis de contaminação
pelo germe do cólera. Em 27 de novembro de 1894, Azevedo Sodré retornou à zona
conflagrada à frente de uma comissão médica para implementar a defesa da capital,
a cabeça urbana do País como se dizia na época. São Paulo e Minas Gerais organi-
zaram comissões próprias.7

Em Belém desembarcou Silva Santos com parte do pessoal para montar as estu-
fas, um lazareto e começar a desinfecção dos trens. No dia seguinte, chegou Carlos
Seidl com desinfetacdores do Hospital São Sebastião. Enquanto o restante da comis-
são se instalava em Barra do Piraí, Azevedo Sodré e Álvaro Alvim buscavam na
linha do centro uma estação que ficasse além da zona contaminada, com desvios
para reter os trens de carga e operários suficientes para as trabalhosas desinfecções
de comboios com 40 a 50 vagões. Escolheram Desengano, movimentada estação de
onde partia a Estrada de Ferro Valenciana, com muita água e bem equipadas ofici-
nas. Lá encontraram um operário moribundo, numa choupana: “o pânico da popu-
lação operara o isolamento do enfermo”. Sodré precisou trazer quatro homens de
Barra do Piraí para enterrá-lo, “porque não se encontrou no Desengano quem qui-
sesse, por melhor que fosse a paga, encarregar-se daquele serviço” (BM, 8-22/6, 1-
8-15/7/1895). Em Barra Mansa encontraram Francisco Tavares, chefe da Assistência
Pública fluminense, em vias de deixar aquela zona sob o comando exclusivo de
Sodré. Este procurou dissuadi-lo, argumentando que sua missão eram as medidas
de defesa indispensáveis ao restabelecimento do tráfego ferroviário. Prestaria assis-
tência aos enfermos até que chegassem os recursos enviados pelos estados ou
municipalidades. Tavares insistiu em transferir seu quartel-general para o norte, mas
prometeu deixar dois terços de seu pessoal e material à disposição de Sodré, que
retornou a Barra do Piraí para organizar a assistência às vítimas da epidemia. Esta
cidade foi o teatro da primeira batalha renhida da comissão federal contra o cólera,
que fazia ali uma média de cinco vítimas por dia, quase sempre gente pobre. Um
casarão destelhado do comendador Domingos Farani foi transformado em hospital
de isolamento. Um carroceiro de Barra do Piraí foi contratado para transportar os
cadáveres até o cemitério, embrulhados em lençóis embebidos em sublimado, pas-
sando por fora da cidade, bem tarde da noite, para que não houvesse acompanha-
mentos. Os doentes eram recolhidos às margens da ferrovia por vagões de carga
providos de padiolas de lona e baldes com germicidas para esterilizar as dejeções.

Em 30 de novembro, Azevedo Sodré e o estudante Álvaro Ramos viajaram para
Resende para examinar os recursos deixados por Tavares. Nada encontraram. De-
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pois de providenciar medicamentos e pessoal para o hospital da cidade, o chefe da
comissão federal viajou para Cachoeira para discutir o restabelecimento do tráfego
de passageiros com o diretor do serviço sanitário de São Paulo. Disse-lhe Silva Pinto
que precisava consultar o “ministro” do Interior de seu estado, Cesário Mota, mas,
ao contrário de Tavares, prontificou-se a arcar com o ônus da estação sanitária de
Cachoeira e a observar nela a mesma linha de ação das estações de Belém, Desen-
gano e Entre-Rios. Sodré concordou em delegar esta parte de suas atribuições por
economia e, sobretudo, por julgar que os paulistas tinham gente capacitada e equi-
pamento de boa qualidade. Em diversas passagens de seu relatório, revela a profun-
da impressão que lhe causaram os vizinhos do Sul: a presteza com que acorreram
aos lugares contaminados, a competência de seu bacteriologista-mor, o fato de
possuírem laboratório tão bem equipado. “Em cada localidade contaminada encon-
trei um inspetor sanitário, dispondo de aguerrido pessoal de desinfectadores, am-
bulância bem sortida, pulverizadores, estufas, locomóveis de Geneste e Herscher,
carros especiais para a remoção de doentes e condução de cadáveres, boas pare-
lhas, cocheiros, etc.”

Em 3 de dezembro de 1894, os trens de carga voltaram a rodar do Rio de Janeiro
para Cachoeira e Entre-Rios de Minas, e vice-versa, efetuando-se a polícia sanitária
e os expurgos químicos e físicos nas estações que seccionavam as linhas – Desen-
gano e Barra do Piraí, na do centro, Belém e Cachoeira, na de São Paulo –, de
maneira a evitar que o germe do cólera passasse de um compartimento a outro,
escondido nos objetos a que aderia ou nos organismos que contaminava.

As mercadorias enviadas do Rio às estações situadas além da zona infeccionada
– para lá de Desengano e Cachoeira – viajavam em carros lacrados. As destinadas à
zona contaminada não podiam ir além. Nas estações mencionadas, os comboios
eram lavados com sublimado corrosivo por meio de bombas, pulverizadores e rega-
dores. Substituíam-se locomotivas e funcionários, evitando-se a comunicação entre
os que haviam trazido o trem do Rio e os que iam operá-lo destas estações em
diante (no primeiro caso), ou de volta à capital (no segundo caso). As mercadorias
remetidas para o Rio das estações além Cachoeira e além Desengano também viaja-
vam em vagões hermeticamente fechados. A desinfecção e a troca de pessoal e
máquina eram feitas em Belém. Os carros vazios procedentes do interior eram
lavados na estação do Oriente com fortes jatos de água e sublimado. Os produtos
da zona infeccionada continuavam sob quarentena.

Tão abarrotados estavam os armazéns da Central que demorou a normalizar a
circulação de mercadorias na região economicamente mais ativa do País. Nesse
intervalo, com o tráfego de passageiros ainda suspenso, avolumaram-se as queixas
veiculadas por jornais das regiões atingidas. Acusavam a Comissão Federal de estar
condenando à fome as populações do interior, e de estar arruinando os comercian-
tes e fazendeiros.

Assim que reabriu o tráfego de mercadorias, Azevedo Sodré reuniu-se com os
diretores do Instituto Sanitário Federal e da Central do Brasil: combinaram que em
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9 de dezembro, dentro de apenas dois dias, circulariam os trens de passageiros no
ramal de São Paulo. Em meio à viagem para Cachoeira, onde se achava o diretor do
serviço sanitário daquele estado, Sodré foi surpreendido pela notícia de que o cóle-
ra irrompera na capital paulista. Em Guaratinguetá, soube que dias antes Silva Pinto
partira às pressas com parte do pessoal engajado nas desinfecções. E o aparecimen-
to do cólera naquela estação também inviabilizava a circulação de um trem rápido,
com livre trânsito da capital paulista até Belém. Agora seria preciso submeter passa-
geiros e bagagens daquele trecho a tratamento sanitário.

Sodré decidiu que o restabelecimento do tráfego para a cidade de São Paulo
seria adiado, mas no dia seguinte, 9 de dezembro, o trem de passageiros circularia
pela zona contaminada até Cachoeira, como previsto. Precisava ainda codificar a
ação dos médicos, proteger as estações incólumes e inaugurar as desinfecções em
Belém. Na viagem de regresso, parou em Barra Mansa para imprimir o aviso que foi
afixado nos vagões e estações ferroviárias:

Os passageiros que quiserem embarcar nas estações da Barra do Piraí, Volta Re-
donda, Divisa, Resende, Campo Belo, Itatiaia, Engenheiro Passos, Queluz, Cru-
zeiro e Cachoeira, consideradas infeccionadas, para as de Lavrinhas, Pombal,
Saudade, Barra Mansa, Pinheiro, Vargem Alegre, Santana, Mendes, Rodeio, Serra
e Oriente, consideradas puras, ficam cientes de que devem apresentar-se ao médico
na estação a fim de serem inspecionados e a sua bagagem examinada. Não po-
dem levar consigo roupas sujas nem outros objetos suspeitos de estarem contami-
nados, a menos que consintam sejam eles mergulhados em uma solução forte-
mente desinfetante, não se responsabilizando o governo pelos objetos que se
deteriorarem com este tratamento sanitário. (BM, 15/7/1895, p. 209-10)

Enquanto eram distribuídos os passaportes sanitários e as listagens de passageiros
aos médicos que iam atuar em cada estação, operários da Central trabalhavam dia e
noite, sob fortes aguaceiros, na reforma da estação de Belém. Em 9 de dezembro,
como previsto, voltou a trafegar o trem de passageiros entre Cachoeira e Rio de
Janeiro, com 152 pessoas. A demora naquela estação era de hora e meia. Minutos
antes da chegada, as portas dos vagões eram fechadas a chave para evitar desembar-
ques clandestinos. O trem estacionava num desvio e o médico que vinha a bordo
relatava ao dr. Carlos Seidl, chefe do serviço, as ocorrências da viagem e as informa-
ções recebidas dos médicos e agentes das outras estações. Abriam-se então os carros,
um de cada vez, e os passageiros desembarcavam numa plataforma, onde havia duas
mesas, uma com o médico encarregado de inspecionar os que não traziam passaporte
sanitário, a outra com o estudante que preenchia as listas. As pessoas atravessavam
um passadiço guardado por um soldado e, num pequeno saguão, abriam as malas e
separavam os objetos que podiam se deteriorar nas estufas. As roupas eram despa-
chadas para lá em sacos de algodão, com etiquetas numeradas. As malas, com os
objetos danificáveis, eram pulverizadas ali mesmo, com sublimado. As mais humildes,
em que tudo vinha embolado, iam direto para o vapor.

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46260



261

Os passageiros eram, então, conduzidos a duas salas – uma para os da primeira
classe, outra para os da segunda –, tendo de pisar em capachos embebidos em
sublimado. Lá dentro encontravam 20 lavatórios com sabonete, escova de unhas e
balde para águas servidas (os da segunda consistiam numa longa tábua com vinte
bacias). Tinham de lavar o rosto e as mãos. Serventes escovavam as vestes e os
sapatos com germicida. Se algum passageiro da segunda classe fosse considerado
suspeito “pela exagerada falta de asseio”, era levado para um quarto, despido e
submetido a desinfecção mais rigorosa.

Completava-se a assepsia num alpendre onde cada passageiro era pulverizado
com ácido fênico, recebendo em seguida um cartão onde se lia: desinfectado. Apa-
nhava as malas à porta de saída e a roupa levada à estufa num postigo. Por último,
detinha-se numa mesa onde um estudante visava os passaportes, carimbando o “Visto
– desinfectado – Belém”, sem o qual ninguém seguia viagem. Ia esperar o trem para
o Rio de Janeiro no outro lado da estação: o lado puro, com sala de espera, botequim
e banheiros. Embarcava num comboio que também havia sido desinfectado, e que
transportava dois médicos da municipalidade do Distrito Federal, aos quais o diretor
da estação sanitária de Belém entregava a lista de passageiros, relatando as ocorrên-
cias que pudessem interessar à etapa subseqüente da defesa sanitária, sob a respon-
sabilidade das autoridades cariocas (BM, 22/12/1894, 22/7-1/8/1895).

Depois de passarem pelo crivo federal, os passageiros ingressavam no sistema
de controle estruturado por Torres Cotrim, o médico paulista que substituiu Souza
Lima como diretor de Higiene e Assistência Pública do Rio.8

A primeira preocupação dos inspetores sanitários do trem era impedir qualquer
contato do pessoal que viera do Rio, e que para lá voltaria, com o pessoal em
serviço na estação de Belém. Após o desembarque dos passageiros que se destina-
vam ao interior, no ponto mais distante possível, o trem retornava a Queimados e
ali permanecia até receber o aviso de que terminara a inspeção dos que viajariam
para o Rio. Voltava a Belém e, com as mesmas precauções, os recolhia. Durante o
embarque, os inspetores verificavam, um a um, os passaportes e volumes para ver
se traziam o carimbo de desinfectado. Se constatassem qualquer irregularidade,
impediam o embarque. Durante a viagem, sem paradas, visavam outra vez os pas-
saportes, observando atentamente o estado de saúde de cada passageiro. Se notas-
sem sinais suspeitos – um rosto crispado pela cólica ou pelo enjôo, idas muitos
freqüentes ao banheiro –, tinham ordens de isolar a pessoa imediatamente no va-
gão-enfermaria, na cauda do comboio. Ninguém penetrava lá, a não ser o “enfer-
meiro desinfectador”, que não podia sair, e o inspetor que, ao ingressar com o
doente, permanecia até o fim da viagem.

“Nunca, em caso algum, mesmo desinfectadas, serão vazadas as dejeções viru-
lentas no leito da ferrovia”, determinavam as instruções de Cotrim (Recortes/COC).
Para evitar, inclusive, que as dos outros viajantes tivessem o mesmo destino, todas
as latrinas do trem terminavam em receptáculos com solução forte de sublimado e
ácido clorídrico.
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Havendo caso(s) suspeito(s), o vagão-enfermaria era desengatado no desinfectório
da Praça da Bandeira. O inspetor do trem providenciava a remoção para o hospital
de isolamento e fiscalizava a desinfecção do vagão e de seus apetrechos. Por últi-
mo, ele próprio e o enfermeiro eram expurgados com anti-sépticos. O restante do
comboio seguia para a estação central, na Praça da República, onde os médicos da
municipalidade recolhiam os passaportes e advertiam os passageiros de que duran-
te cinco dias seriam visitados na residência em que fossem se alojar, e cujo endere-
ço era inscrito no registro de domicílios. Toda bagagem desinfectada há mais de 12
horas era retida para sofrer novo expurgo nos desinfectórios municipais, sendo
restituída, depois, aos proprietários na residência indicada. Se a comissão da Praça
da República identificasse algum outro caso suspeito, imediatamente o removiam
para o São Sebastião.

A última etapa da defesa sanitária da capital eram as visitas domiciliares para
surpreender nos portadores assintomáticos o momento em que o bacilo do cólera
se manifestasse pela exteriorização de algum sintoma. Os comissários de higiene do
município eram instruídos a fazer as visitas nas primeiras horas do dia, a indagar do
estado de saúde do novo habitante, verificando-o de visu e aconselhando as provi-
dências preventivas aplicáveis a seu corpo e ao lugar em que vivia. Se observasse
alguma anormalidade, devia fazer novas visitas no mesmo dia. Em se tratando de
um caso de cólera, a Diretoria de Higiene providenciava a remoção e o isolamento
do doente. Passava-se, então, à esfera mais complicada da defesa sanitária, que
envolvia maior ingerência dos comissários na vida privada dos habitantes e na seara
dos médicos que os assistiam.

O diagnóstico bacteriológico

O primeiro comunicado do Instituto Sanitário Federal, de 27 de novembro de
1894 (publicado no Diário Oficial), traduzia o diagnóstico incerto trazido por Sodré
e Fajardo da zona contaminada. Alertava a população do Rio e de outras cidades
para a existência, no interior, de casos de “diarréia infecto-contagiosa, por enquanto
de pouca gravidade, mas com tendência a difundir-se”. As pessoas deviam evitar
“intemperanças” no regime alimentar para não ficarem “predispostas” à doença. “A
população não tem por que aterrar-se. Grave fosse a moléstia reinante e, ainda
assim, incomparavelmente mais fácil seria a qualquer preservar-se dela (...) do que
de outras moléstias, também de caráter infecto-contagioso, entre as quais a tão
nossa conhecida febre amarela.” (GN, 27/11/1894)

Estas recomendações coadunavam-se com o que a maior parte dos clínicos pen-
sava e fazia ao se defrontar com alguma das diarréias que periodicamente se alastra-
vam entre seus pacientes. Mas as medidas acionadas para impedir que atingissem a
cabeça urbana do País obedeciam, claramente, ao diagnóstico de cólera, só forma-
lizado em 15 de dezembro.
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“Diarréia com fenômenos coleriformes” foi a fórmula com que se designou, em
princípio, o mal sob suspeição na Hospedaria dos Imigrantes, em 1893, e no Vale
do Paraíba, em 1894. Fórmula instável, prefigurava diagnósticos conflitantes. O de
cólera dependia da reunião de mais indícios relacionados, de um lado, à origem,
freqüência e distribuição da doença nas coletividades; de outro, a provas de uma
correlação exclusiva e necessária entre os sinais clínicos e anatomopatológicos ob-
servados nos doentes com um microrganismo singular isolado de seus líquidos e
tecidos orgânicos. Os dados epidemiológicos eram, em princípio, passíveis de se-
rem coligidos ou contestados por qualquer médico no teatro da epidemia, mas os
indícios da presença e ação do microrganismo, não. Sendo, inclusive, problemática
a caracterização morfológica, ele só se deixava apreender indiretamente, pelo modo
de reagir a uma série de testes executados em laboratório, com técnicas complexas
que exigiam treinamento especial e familiaridade com uma literatura e uma apare-
lhagem que não estavam ao alcance da maioria dos clínicos daquele tempo.

Para estes, “diarréia com fenômenos coleriformes” expressava, de maneira gené-
rica, a presunção de diferentes doenças. Com base numa “experiência” adquirida
com o exercício da profissão em determinado lugar, junto a determinada comunida-
de, os médicos transitavam da fórmula para diagnósticos como intoxicação alimen-
tar, envenenamento, disenteria palúdica, manifestação malárica coleriforme, etc.

É sabido hoje que a bacteriologia fornece recursos certos para diferenciar o cóle-
ra-morbo das afecções não-epidêmicas que com ele se podem confundir; e, mes-
mo quando a similitude dos sintomas deixa o diagnóstico clínico vacilar (entre) o
terrível flagelo epidêmico e o cólera-nostra, o cólera infantil, algumas formas de
peritonite, a intoxicação pelo arsênico ou por diversos venenos orgânicos, etc., o
bacteriologista dispõe de meios rápidos de levantar todas as dúvidas. (“Colera
morbus”, Recortes/COC)

Tal presunção de certeza era indiscutível apenas para um grupo restrito de mé-
dicos. Sua enunciação pelos jornais revelava mais intenção propagandística do que
consenso tácito. Não bastava produzir evidências na bancada do laboratório. Era
preciso torná-las persuasivas, pô-las em circulação, granjear tantas adesões quantas
fossem necessárias para converter a convicção partilhada por alguns em certeza
coletiva, capaz de legitimar um conjunto de práticas de ampla incidência social. As
evidências produzidas em laboratório tinham de se sobrepor a conceitos e práticas
enraizados entre médicos e leigos, e a interesses corporativos, econômicos e políti-
cos que envolviam diversificado leque de atores. Sua difusão não se daria só por
força da consistência interna, ainda que tais evidências fossem encomendadas por
dirigentes de instituições que tinham (até certo ponto) o poder de propor e execu-
tar políticas na área de saúde. Por outro lado, para enfrentar resistências em sua
retaguarda, o próprio aparelho de Estado, e para estender o alcance destas políticas
a toda a sociedade, os dirigentes necessitavam de fatos científicos com consistência
interna suficiente para resistir ao fogo intenso dos adversários. Tanto mais que
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naquele momento reinavam, ainda, dúvidas no seio da própria comunidade cientí-
fica internacional quanto à especificidade do bacilo-vírgula no cólera.

Os documentos elaborados pelos bacteriologistas que mediram forças com estas
adversidades não se preocupavam em suavizar as asperezas da técnica. Pelo contrá-
rio. Revelavam-nas em detalhes, com a intenção de subjugar os leitores com a
própria complexidade do processo. Dão a impressão de executar as provas perante
muitos olhos, exibindo a cada passo o instrumento que vão usar e a operação que
vão executar.

Como vimos, o laudo produzido por Chapot Prévost, Francisco Fajardo e Bene-
dito Ottoni, em agosto de 1893, converteu as suspeitas acatadas por Francisco de
Castro em “sinais de certeza absoluta”. A expressão empregada para transmitir ao
ministro um ponto de vista controvertido no meio médico, que o mesmo usou em
reuniões com subordinados e jornalistas para justificar decisões antipáticas a eleito-
res e correligionários e que os jornais puseram em circulação entre os habitantes do
Rio e outras cidades, provinha de relatório intitulado “Verificações de uma diagnose
bacteriológica sobre o cólera asiático”. Provinha, na verdade, de uma citação de
Robert Koch: “os bacilos coléricos são companheiros inseparáveis do cólera asiáti-
co; sua presença, devidamente estabelecida, constitui para o diagnóstico dessa afecção
um sinal de certeza absoluta”. Para Prévost, Ottoni e Fajardo, as palavras do sábio
alemão falavam “muito alto (...) em favor dos serviços que presta à bacteriologia: e
é tarefa patriótica aproveitar a oportunidade de mostrar a urgência da criação de labo-
ratórios destinados a tais estudos”. Para ressaltar esta urgência puseram como subtítulo:
“Trabalho feito no laboratório particular do dr. Chapot Prévost” (Prévost, Fajardo e
Ottoni, s/d, Recortes/COC). Vejamos como produziram os sinais de tão infalível certeza.

O desafio que têm pela frente não se resume à identificação do bacilo-vírgula
nos preparados feitos a partir das fezes dos doentes – por sua forma, seus movi-
mentos, sua reação a corantes. A principal dificuldade consiste em diferenciá-lo de
outros micróbios com forma quase idêntica, mas que não têm relação com o cólera.

Cautelosamente, rompem os selos do papel que envolve pequena caixa de ma-
deira com tubos rotulados com a inscrição spirillun cholerae indicoe. Contêm “cul-
turas traçadas” (Strichkultur) em gelose e dois preparados para exame microscópi-
co. A extrema virulência do que vão manipular requer cuidados redobrados para
que o laboratório não se torne o primeiro foco da cidade. A cada passo, executam
meticulosas desinfecções com o calor ou com soluções fortes de sublimado e ácidos
minerais concentrados. A olho nu, distinguem nas culturas de Lutz graus variáveis
de proliferação conforme a data de inoculação de cada tubo. O olfato não capta
nenhum cheiro particular. Na contraluz, vêem que a massa de ágar abaixo da cultu-
ra tem a transparência normal. O microscópio nada revela de característico. Com o
material mais proliferado, fazem um preparado e o coram pela fucsina. Enxergam,
então, os bacilos em vírgula. Um fragmento da cultura é examinado numa gota
d’água: os germes descrevem movimentos que trazem à mente a comparação tantas
vezes lembrada com um enxame de moscas. Para prolongar a observação, recorrem
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a um “preparado de gota pendente” com solução de fucsina: três dias depois os
germes ainda se mexem. “A constatação exata desses ativos movimentos adquiria
aqui grande importância, porque permitia eliminar desde logo do diagnóstico o
Bacillus neapolitanus de Emmerich, que os não têm.”

O comportamento do microrganismo quando submetido ao método de colora-
ção de Gram, recém-introduzido no arsenal técnico da bacteriologia, fornece outro
indício importante, mas os dados permitem, ainda, a confusão com o Vibrio proteus
de Finkler e Prior, com o Komma bacillus de Dencke, com o Vibrio metchnikovi de
Gamaleia e ainda o Komma bacillus descoberto por W. D. Miller em dentes cariados.
O aprofundamento da análise diferencial requer culturas puras, difíceis de se pro-
duzir sem acesso à principal matéria-prima do diagnóstico: fezes frescas de coléri-
cos. Segundo Bujwid e Dunham, o bacilo de Koch, cultivado em meios com peptona,
forma ácido azotoso e indol, cuja presença é revelada por uma cor encarnado-
violeta quando se trata a cultura com os ácidos clorídrico e sulfúrico. Fajardo, Prévost
e Ottoni obtêm reação nítida. Repetem-na, e o resultado é o mesmo.

Comunicam, então, a Francisco de Castro que o diagnóstico de Lutz é correto.
Mas prosseguem as investigações. O fato de não haver começado a liquefação nos
tubos de gelatina, três dias após a inoculação, exclui o bacilo de Finkler, que teria
produzido este resultado. O fato de nada haver proliferado na batata, semeada e
deixada fora da estufa, é indício seguro da presença do bacilo do cólera e da
ausência do Vibrio proteus, de Prior. O calor que faz no laboratório, e que liquefaz
as placas de gelatina, inviabiliza a distinção com o bacilo de Dencke. “Já tínhamos,
porém, na reação do cólera, acima descrita, base suficiente para o diagnóstico dife-
rencial. Quanto ao Vibrio metchnikovi, apesar de ser o mais difícil de eliminar na
diagnose, não sendo ele patogênico para o homem, bastava a proveniência das
culturas para fazê-lo excluir.” (Prévost, Fajardo e Ottoni, s.d., Recortes/COC).

Os três bacteriologistas coligem, então, as características das colônias formadas
nos diversos meios de cultura para reforçar a certeza de que são constituídas pelo
bacilo de Koch. Turvação e caracteres morfológicos observados em peptona e em
caldo nutritivo, ao cabo de certo tempo e sob determinada temperatura; a haste
branca que mergulha na gelatina, com a parte superior escavada em forma de vidro
de relógio; a nata branca na superfície da batata; dimensão, transparência e cor das
colônias que proliferam em placas de ágar e os cílios “belíssimos” obtidos após
várias tentativas frustradas de executar o difícil método de corar estas minúsculas
partes dos minúsculos micróbios. A experimentação em animais – em verdade um
cão – não deu resultado equiparável à doença no homem, mas foi incluída como
prova secundária.

No interregno entre o surto de 1893 e a epidemia de 1894, a Diretoria Sanitária
transformou-se em Instituto Sanitário Federal, e Fajardo foi contratado como chefe
de um laboratório que não chegou a ser criado. A segunda prova de força da
ciência dos micróbios realizou-se, de novo, em certas residências particulares, a de
Chapot Prévost e a de Oswaldo Gonçalves Cruz, “colega e amigo (...) já vantajo-
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samente conhecido por suas publicações sobre bacteriologia” (BM, 22/8/1895).
Prévost relatou depois os testes cruciais à Sociedade de Medicina e Cirurgia. O
detalhismo da narrativa revela a preocupação de convencer os médicos ali pre-
sentes do rigor e complexidade de um procedimento que por muito tempo per-
maneceu controvertido. E o tom quase épico denota o sentimento de que tinham
realizado mais uma façanha em prol da instituição da bacteriologia, para que se
tornasse o cérebro científico da saúde pública e uma carreira profissional tão
valorizada quanto a clínica. Às 5h30min do dia 25 de novembro de 1894, Chapot
Prévost foi acordado por um Fajardo exausto, mas ansioso para entregar-lhe o
material recém-coletado no Vale do Paraíba. “É interessantíssimo o problema”, dis-
se-lhe. “Há muitas dúvidas, apesar das autópsias feitas por mim e pelo Lutz, que é
justamente o homem que supúnhamos, um verdadeiro sábio.” Prévost pôs-se logo
a inocular placas em gelose e balões e tubos com caldos nutritivos. Em preparados
corados, mal conseguiu distinguir micróbios curvos parecidos com os do cólera.
“Digo mal conseguia, porque, ao lado desses havia tão grande número de germes
de toda a espécie, impurificando os produtos examinados, que nada era possível
afirmar.” (Prévost, BM, 22/8/1895, p. 255-8)

Às 11 da manhã, chegaram Oswaldo Cruz, Virgílio Ottoni e Francisco Fajardo,
entusiasmados com a tarefa que tinham pela frente. Em outros preparados corados
com fucsina e azul de metileno discerniram número relativamente maior de germes
suspeitos. Fajardo achou que precisaria colher novo material. Já ia inutilizar o que
estavam examinando quando Chapot Prévost chamou-os para observarem nas fezes
de uma vítima da epidemia granulações riziformes muito suspeitas. Pescou uma
delas com fio de platina, lavou-a em água filtrada, enxugou-a com papel de filtro e
a esmagou entre duas lâminas, pedindo a Fajardo que corasse aquilo com fucsina.
No microscópio viram numerosos bacilos curvos, dispostos em cardume, com todas
as características de vibriões coléricos, e em cultura quase pura.

Naquela mesma tarde, aconselharam Francisco de Castro a tomar as medidas
mais enérgicas para conter a doença que julgavam ser o cólera. Mas a investigação
prosseguiu até a confirmação do diagnóstico, quase um mês depois, quando o
Sudeste do Brasil já se achava tumultuado pela epidemia e pelas medidas sanitárias
implementadas por Azevedo Sodré. Fajardo formalizou o diagnóstico num relatório
que apresentou a Francisco de Castro em fins de dezembro, por volta do dia 22. A
data é incerta porque, estranhamente, o governo o manteve em segredo até 7 de
fevereiro de 1895, quando foi publicado na imprensa diária. As provas que tinham
realizado, “no estado atual da ciência (...) são suficientes para poder assegurar-se de
um modo absoluto que trata-se do cólera asiático. (...) Quem demonstrar o contrá-
rio, se terá colocado superior a Pasteur e Koch”. A declaração do diretor do inexistente
laboratório do Instituto Sanitário Federal deixa entrever o grau de conflito subjacente
ao diagnóstico, envolvendo, inclusive, outros especialistas na ciência dos micróbios.
“Sei que outros bacteriologistas não têm ainda firmado um juízo diagnóstico, tendo
naturalmente chegado a conclusões diferentes; tomo a liberdade de lembrar-vos a
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conveniência que há para a ciência, em que todos estes estudos de laboratório e
outros sejam confrontados, para que a verdade surja ainda mais brilhante.”9

Durante o período em que o vibrião de Koch foi cultivado nas residências de
Chapot Prévost e Oswaldo Cruz, o diagnóstico foi endossado por um alemão radi-
cado no Rio de Janeiro, o dr. Wolf Havelburg, que também buscava reconhecimento
como bacteriologista. Em 5 de dezembro, viajou para Barra do Piraí, onde ficava o
quartel-general da comissão médica do governo. Não acreditava que fosse encon-
trar o “peregrino do Ganges”. Examinou vários doentes, fez seis autópsias, diversos
cortes de vísceras e varou duas noites com o olho colado ao microscópio. Saiu de lá
convencido de que era o verdadeiro cólera asiático. Em 15 de dezembro, O Brasil-
Médico (p. 375-6) confirmou a presença do mal no Estado do Rio, mas tanto o
grupo de Fajardo como Havelburg continuaram os estudos visando consolidar um
diagnóstico que era intensamente combatido na capital e no interior. No final do
mês, Chapot Prévost levou preparações à Academia de Medicina. O seu secretário,
dr. Pinto Portela, declarou aos jornais que os “acadêmicos bacteriologistas” tinham
reconhecido o bacilo-vírgula, mas a corporação aguardava relatórios oficiais e evi-
dências suplementares para emitir opinião coletiva (O País, 6/1/1895).

Na verdade, quem reconheceu primeiro este bacilo nas fezes dos doentes do
Vale do Paraíba foi o Instituto Bacteriológico Domingos Freire. Em novembro, ao
mesmo tempo em que o Instituto Sanitário Federal expedia Sodré e Fajardo para lá,
o ministro do Interior solicitava ao diretor deste outro órgão oficial que enviasse um
técnico para estudar também, in loco, a natureza da enfermidade. No dia em que
Abel Gama viajou (19), Freire recebeu do diretor da Assistência Pública do Estado
do Rio resíduos intestinais de um indivíduo falecido em Resende. Sem perda de
tempo, comunicou ao ministro e ao Jornal do Commercio que encontrara neles
bacilos-vírgulas em diversas fases de evolução:

Não desejamos agitar questão de prioridade. São gloríolas que devemos deixar
de parte em uma época em que a única preocupação do corpo médico é (...)
decepar a cabeça da hidra epidêmica que nos ameaça. (...) Não queremos com
isso dizer peremptoriamente que se trata do cólera-morbo asiático. A bacteriolo-
gia não é mais do que um instrumento da clínica nestas questões (...). Ora (...)
fortes dúvidas reinam no espírito dos práticos acerca do verdadeiro diagnóstico.
Tratar-se-á de uma diarréia coleriforme estacional, tão freqüente nas quadras
calmosas que atravessamos? Tratar-se-á de uma simples colerina ou ‘cólera-nostra’,
que se limita em geral a pequenos focos e nunca assume a gravidade assustadora
do cólera indiano? (...) Por ora guardamos reservas quanto ao nosso juízo, mas
não cessamos de recomendar a maior vigilância profilática (grifo meu). (Freire,
1897a, p. 17-8)

Já vimos que o gosto pela publicidade e o envolvimento em disputas de priori-
dade são uma constante na trajetória de Domingos Freire. Aqui cumprem o objetivo
de resguardar para seu laboratório as atribuições conferidas, também, ao Instituto
Sanitário Federal. Os integrantes deste, quase todos ex-alunos ou ex-colaboradores
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seus, faziam o possível para demonstrar que estavam mais habilitados que o mestre
a pôr a microbiologia a serviço da saúde pública. Com base nos materiais coletados
por Abel Gama, retornou aos jornais para divulgar parecer agora contrário àqueles
subscritos por Fajardo, Havelburg e Adolfo Lutz. Suas experiências não foram des-
critas com a mesma precisão e detalhe. Encontrara nos resíduos intestinais bacilos
curvos, bacilos retos em maior quantidade e diferentes cocos. Culturas sobre placas
de gelatina, pelo método Koch, deram-lhe “ausência dos cocci, presença de bacilos
retos, bacilos curvos em maior quantidade do que no princípio”. Culturas em tubos
de gelatina e peptona revelaram “numerosos bacilos ligeiramente curvos, poucos
muito curvos. Nunca se observou a fase de espirilos”. Foram negativas a reação do
indol e a inoculação em animais. Na realidade, o parecer de Freire conferia impor-
tância muito maior aos dados clínicos fornecidos pelos médicos do interior. As
características da febre, dos vômitos e fezes, do emagrecimento, das dores e sensa-
ções dos doentes aliados aos resultados dos remédios empregados contradiziam o
diagnóstico sustentado pelo Instituto Sanitário Federal.

O estudo bacteriológico não nos autoriza a afirmar que se trata do cólera asiático,
tanto mais quanto opiniões autorizadas, entre outras a do último Congresso Mé-
dico Internacional de Higiene de Budapeste, contestam a especificidade do pró-
prio bacilo-vírgula como único fator do cólera asiático. Pelo quadro clínico não
parece tampouco que o mal seja o cólera indiano, estando nós mais propensos a
crer que se trata de manifestações maláricas coleriformes (grifo meu). 10

A frase grifada no primeiro artigo ilumina o nó górdio da questão médica susci-
tada pela epidemia do Vale do Paraíba: “a bacteriologia não é mais do que um
instrumento da clínica”, dissera Freire antes de se alinhar, mais do que isso, antes de
municiar a opinião dos profissionais e leigos que se manifestavam contra o diagnós-
tico de cólera-morbo e a conseqüente ingerência do Instituto Federal em seus afa-
zeres públicos e suas vidas privadas. Seu veredicto pode ser encarado como desdo-
bramento daquele acordo pactuado na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de
Janeiro, às vésperas da proclamação da República, quando a vacina contra a febre
amarela foi respaldada pelos médicos que estavam à margem da Academia e dos
órgãos de higiene, mas presentes à cabeceira dos doentes.

Medo e conflitos: as fronteiras da epidemia

À medida que a epidemia se espalhava, sobretudo depois que adentrou a capital
federal, no finzinho de 1894, mais intensa ia se tornando a guerra entre os partidá-
rios e adversários do diagnóstico de cólera-morbo. Embora o teatro desta guerra
fossem, principalmente, as localidades do interior, ela era encenada nos jornais do
Rio, que acolhiam fluxo incessante de telegramas, cartas, artigos e editoriais contra-
dizendo-se o tempo todo. Tais documentos agravavam o desacordo reinante nas
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instâncias decisórias da cabeça urbana do País (o inspetor de Saúde dos Portos e o
diretor do Hospital de Jurujuba, por exemplo, adotaram posições contrárias ou
senão ambíguas em relação ao cólera-morbo). E repercutiam, com força, lá longe,
nas fronteiras mais remotas da epidemia, traçadas pelo medo que inspirava. A con-
trovérsia difundia-se através dos jornais de província, da correspondência com fa-
miliares ou de notícias transmitidas de viva voz por quem atravessava as barreiras
sanitárias nas linhas férreas, ou varava mais fundo a hinterlândia, indo dos povoa-
dos às roças e fazendas a cavalo, em veículos que sacolejavam nas estradas de terra
ou em embarcações que singravam a coluna vertebral da zona epidêmica – o Paraíba
– e suas costelas navegáveis. Nestas localidades, uma diarréia podia detonar o pâni-
co coletivo que logo alcançava as páginas dos jornais do Rio sob a forma de telegra-
mas implorando socorro, ou desmentindo o cólera.

A Gazeta de Notícias capitaneou a reação a este diagnóstico. O porta-voz da
ação federal e de seus simpatizantes foi O País. Neste jornal saíram as complexas
análises laboratoriais de Francisco Fajardo, Chapot Prévost, Benedito Otoni, Oswaldo
Cruz, Wolf Havelburg e Adolfo Lutz; os comunicados de Franscisco de Castro, Aze-
vedo Sodré e Torres Cotrim; e os extensos artigos de médicos que perfilavam com
a “ciência”, atirando contra os adversários “obscurantistas” pencas de citações e
autoridades extraídas de livros e revistas especializadas. E ao lado de quem estava
a Gazeta? Segundo O País:

Se excetuarmos dois médicos: o ilustrado dr. Domingos Freire (...) e um outro,
que é o dr. Ferreira de Araújo, talentoso humorista, literato e escritor político, mas
neutro em medicina, só vemos figurar na fileira dos seus colaboradores (...) um
negociante, um fazendeiro, um cavalheiro, um passageiro e quejandos desco-
nhecidos citados como autorizadas e respeitáveis fontes de informação.” (“O Có-
lera”, jan., 1895, Recortes/COC)

Os médicos do governo criticaram o “cômodo anonimato” dos contraditores
(carta do dr. Pedro S. de Magalhães, de Barra do Piraí, 5/1/1895). Sentiram-se parti-
cularmente indignados com o uso de caricaturas debochando deles e de suas víti-
mas (Recortes/COC).

Os desarranjos causados pela epidemia na vida das pessoas, na rotina das cida-
des, no andamento dos negócios, nas contas dos comerciantes e proprietários rurais
e dos comerciantes e proprietários urbanos traduzia-se numa conflagração genera-
lizada. Os médicos da Comissão Federal eram acusados de recrutar inválidos para
fazê-los fingir de coléricos e assassiná-los, friamente, com suas beberagens. As me-
didas cautelares adotadas nas estações ferroviárias engendravam incessantes atritos.
Seus executores precisavam ter uma “paciência de Jó”, na expressão do corres-
pondente de O País (15/1/1895), para lidar com os teimosos que atravessavam, sob
protestos, o ritual interposto entre os lados puro e impuro do Sudeste:
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um, porque é comendador e não descalça suas luvas para lavar as mãos; outro
porque não admite que se lhe obrigue a abrir a mala, onde tem roupa suja; este,
porque não aceita imposições, este que é um honorário e tem cicatrizes de com-
bates que impõem seu nome ao respeito universal; aquele não tira o seu guarda-
pó para não constipar-se e mesmo porque, sendo barão, faria o que entendesse!
(...) estas e outras razões, mais ou menos de cabo-de-esquadra, são diariamente
fornecidas aos pobres encarregados do serviço, em tom imperativo, altaneiro,
malcriado, insolente mesmo, provocando necessariamente respostas prontas e
no mesmo tom a estes cavalheiros educados, talvez, na Cafraria ou na Hotentótia.

Um dos qüiproquós decorrentes das desinfecções em Belém envolveu três selins
novos de um coronel Bulhões: desde que foram danificados pelas estufas a vapor
alemãs, estas passaram a ser chamadas pela Gazeta (14/1/1895) de “torradores” de
sapatos, chapéus, malas... e um dos selins ficou semanas em exposição à rua do
Ouvidor. Mas não era só dentro das estações ferroviárias que os médicos e
desinfectadores da Comissão Federal enfrentavam hostilidades. Ao circularem pelas
ruas eram alvo “dos motejos do público, de alusões as mais caluniosas partindo,
não raro, de quem menos se poderia esperar”. Na opinião de Azevedo Sodré, os
agressores não faziam mais que repetir as falsidades diariamente veiculadas pela
Gazeta de Notícias. Em fins de dezembro, telegrafou de Barra do Piraí a informação
de que “alguns negociantes, sugestionados por pessoa vinda do Rio expressamente
para esse fim, acompanhados de grande número de capangas, aos gritos de mor-
ram os médicos, vieram à estação, onde foram repelidos pelo pessoal da estrada de
ferro”. O instigador do motim era o mais abastado latifundiário da região, J. J. da
França Júnior, que impedia o acesso dos médicos a suas fazendas onde viviam mais
de 600 trabalhadores rurais. Em carta à Gazeta de Notícias (31/12/1894), este negou
que fosse o “agitador das massas”, mas sem desfazer as hostilidades: “Os habitantes
da Barra (...) sabem reagir contra qualquer violência que se lhes queira fazer, não
precisando da sugestão de quem quer que seja”. E o médico que era proprietário e
redator-chefe do jornal exultou com a revolta. A campanha movida por ele foi tão
furiosa e incomodou tanto que, em 31 de dezembro, todos os integrantes da comis-
são federal assinaram documento em protesto contra as ofensas que eram irrogadas
a sua dignidade profissional.11

Os médicos que largaram suas cátedras e clientelas, os estudantes que interrom-
peram suas aulas, os desinfectadores retirados dos hospitais e desinfectórios do Rio,
os funcionários da Central que passaram a responder às ordens de Sodré e os
trabalhadores que este recrutou na zona contaminada não se limitavam a atuar nas
estações ferroviárias que serviam de baluartes para a defesa das cidades do Rio, São
Paulo, Niterói e Ouro Preto. Também cuidavam da profilaxia e do atendimento
médico-hospitalar nas aglomerações atingidas pela epidemia, através de procedi-
mentos divergentes dos que eram adotados pelos clínicos que julgavam tratar diar-
réias determinadas não por bacilos importados, mas por fatores telúricos e alimen-
tares pertinentes ao lugar.12
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O componente básico da defesa sanitária – nas cidades e habitações, nas vias e
veículos de transporte, no meio ambiente e na intimidade dos corpos – eram as
desinfecções pelo vapor, pelo calor e, sobretudo, por líquidos germicidas. Os anos
1890 marcam, com certeza, o auge da mania por estes agentes físicos e estas subs-
tâncias químicas dotadas do poder de destruir micróbios fora e dentro das pessoas,
e, se bobeassem, de intoxicar ou matar os próprios viventes parasitados. As popu-
lações aterrorizadas com a presença ou a aproximação do cólera pediam-nas, com
insistência. O diretor da central e os chefes das comissões médicas recebiam inces-
santes telegramas dos agentes das estações contendo a mesma súplica, “e o mais
curioso”, observa Sodré, “era ver justamente nos lugares onde não tinha ainda apa-
recido o mal, maior pânico e maior crença de que com a chegada dos desinfetantes
a moléstia lá não iria”. A diretoria da estrada de ferro inundou as estações com
“muitas dezenas de contos” em substâncias químicas. Sodré encontrou montes de
barricas e caixões com sulfato de cobre e de ferro, sublimado corrosivo, enxofre,
fenol, cloreto de cal, ácido carbólico e ácido fênico puro.

Ignorando o modo de utilizar-se de tais drogas, cometia o público os maiores
desatinos; (...) expunha-se mesmo a acidentes dos mais perigosos. Informaram-
me que em alguns lugares derramavam pelo chão o sublimado corrosivo em pó,
o sulfato de cobre e de ferro. Contaram-me até que um padeiro, para desinfetar a
água, resolveu derramar o conteúdo de um vidro de sublimado corrosivo dentro
da caixa d’água, que chegara a realizar o intento e que, por felicidade, alguém
que soube do fato chegou ainda em tempo de evitar gravíssimas conseqüências.

Para racionalizar o uso dos germicidas, recolheu os que estavam disseminados
nas estações e formou um depósito centralizado em Barra do Piraí, de maneira a
evitar que os leigos recebessem substâncias perigosas ou de manejo difícil. De
acordo com suas instruções, os agentes ferroviários deviam manusear “duas gran-
des vasilhas (...). Fareis as soluções de sulfato de cobre e de ferro (...) e distribuireis
pelo público, que deve vir à estação buscá-las, trazendo garrafas, jarros, litros, etc.
A cal e cloreto de cal serão distribuídos em pacotes.” Folhetos ensinavam o público
a usar estas substâncias para desinfectar latrinas, fezes, vômitos, urinas e roupas de
doentes, paredes, pisos e objetos de casas enlutadas; valas, monturos, lojas e ruas
de povoados assaltados pela epidemia.

A parafernália dos médicos federais incluía, além de desinfetantes em quantida-
de, uma ambulância com copos graduados, balança, irrigador, seringa para clisteres,
seringa de Pravaz, termômetros, cápsulas de Limousin, ácido láctico, láudano de
Sydenham, elixir paregórico, cloridrato de morfina, extratos fluidos de ratânia e de
quina, cafeína, benzoato de sódio, salicilato de bismuto, benzo-naftol, ácido bórico,
éter, amônia, calomelanos, tintura de canela, essência de terebintina, álcool, aguar-
dente de cana, goma-arábica, óleo de amêndoas e farinha de mostarda.

Todo doente era isolado o mais rápido possível num lazareto ou em seu próprio
domicílio. As visitas ficavam proibidas, e do quarto não saía objeto algum sem
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sofrer expurgo. Em caso de morte, o enterro era feito às pressas, sem acompanha-
mento, e o cadáver descia à cova em lençol embebido em sublimado, despejando-
se por cima dele o leite de cal. No decurso da doença e durante os cinco dias
subseqüentes ao desfecho, as pessoas que residiam na mesma casa ficavam sob
observação, bebendo, como preventivo, água fervida e acidulada com ácido láctico
ou cítrico. O quarto onde estivera o defunto era esvaziado de todos os objetos,
expurgando-se os que prestavam e queimando-se as roupas velhas, colchões, tra-
vesseiros, esteiras, todos os trastes, enfim, que compunham o parco mobiliário das
casas pobres. A ordem que os médicos tinham era, inclusive, queimar “os ranchos
de sapê, de paredes esburacadas e sem reboco, cujo valor real não exceda de 60
mil-réis”. As casas de melhor padrão social e construtivo eram lavadas por dentro com
sublimado, por meio de regadores e bombas de aspersão, caiando-se depois as pare-
des. Os aposentos que o doente ocupara permaneciam interditados por alguns dias.13

Na cidade do Rio de Janeiro, as medidas profiláticas revestiam-se de complexi-
dade técnica e social bem maior. Segundo as instruções baixadas por Torres Cotrim
em dezembro de 1894, ao acorrer ao domicílio onde fora notificada a presença de
um caso suspeito ou confirmado, o comissário de Higiene verificava se podia ser
isolado e tratado ali, e se eram viáveis as severas medidas de desinfecção que
teriam de ser praticadas durante a evolução da doença. Se julgasse inadequada a
habitação, convocava o pessoal do desinfectório central para remover o doente e
expurgar o local. Se julgasse desnecessária a seqüestração, confinava-o num apo-
sento franqueado apenas às pessoas que iam assisti-lo. E visitava o domicílio diaria-
mente para fiscalizar o isolamento do doente e as desinfecções que tinham de ser
feitas dentro do aposento infeccionado. As fezes, urinas e vômitos, toda a roupa do
corpo ou do leito e qualquer objeto contaminado tinham de permanecer no mínimo
quatro horas em vasos com anti-sépticos, recomendando-se, para completa segu-
rança, a fervura dos líquidos, nos mesmos vasos, antes de serem lavados. As latrinas,
mictórios e lixeiras da casa deviam ser desinfectadas várias vezes ao dia com leite
de cal recém-preparado. Se o comissário de higiene suspeitasse que suas instruções
não eram cumpridas, podia ordenar a imediata remoção do doente para o hospital
de isolamento.

Podemos imaginar quão difícil era implementar num cortiço, numa estalagem,
num velho sobrado espremido no conglomerado urbano, em meio ao vozerio troante,
indignado ou súplice dos vizinhos, compadres e parentes as meticulosas instruções
relativas à desinfecção do lugar em que residia o colérico seqüestrado, fosse qual
fosse o desfecho do caso. Afixado à porta do prédio, o cartaz INFECCIONADO, com
carimbo da diretoria sanitária, impunha completa interdição até que o local fosse
purificado. Objetos considerados imprestáveis eram destruídos ali mesmo pelo fogo.
Os que servissem – colchões, travesseiros, cobertores, cortinas, tapetes, etc. – seguiam
para o desinfectório municipal para serem expurgados pelo vapor sob pressão. Os
soalhos carunchosos, as paredes pulverulentas, as portas e janelas fendidas pelo
tempo e pelos cupins, as latrinas encardidas, as caixas-d’água e fossas, enfim, todos

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46272



273

os componentes fixos e móveis da casa, recendendo a velhos odores humanos,
tinham de ser lavados com sabão de potassa e água fenicada, clorureto de cal,
sulfato de cobre, sublimado e ácido tartárico. Se não fosse bem arejada, o procedi-
mento era repetido três dias depois, “e ainda uma terceira vez se ocorrerem nela
condições de exagerada contaminação”. Os aposentos do doente permaneciam in-
terditados por oito dias, no mínimo, e as pessoas que coabitavam ou conviviam
com ele ficavam sujeitas a confinamento e inspeção diária por cinco dias, para que
se pudesse surpreender qualquer manifestação de contágio.

Quando recomeçou o tráfego de mercadorias entre a capital e o interior, o cólera
estava limitado à zona adjacente ao ramal de São Paulo. Grassava em Cachoeira,
Barra do Piraí, Volta Redonda, Divisa, Resende, Santana dos Tocos, Campo Belo,
Itatiaia e Engenheiro Passos, tendo já despontado os primeiros casos em Desenga-
no e Vassouras, na linha do centro (O País, 28/12/1894). Apareceu depois na capital
paulista, em Guaratinguetá, em Quatis da Barra Mansa e na freguesia do Falcão. Em
27 de dezembro, a Comissão Federal celebrou sua extinção em Resende, mas isso
não impediu que a epidemia se espalhasse para Cruzeiro, Remédios, Porto Real,
Serraria – já em Minas Gerais –, Carmo do Rio Verde, a comarca de Cristina em
Soledade e outras aglomerações do Vale do Paraíba. Sodré suspendeu o tráfego
ferroviário para Soledade e Sapucaí, em Minas, mas no começo de 1895 a epidemia
chegou a Juiz de Fora e semeou o pânico em toda a Zona da Mata mineira. Simul-
taneamente, difundia-se pela Estrada de Ferro Leopoldina. Em janeiro e fevereiro
pipocaram novos focos nos estados do Rio e Minas: Porto das Caixas, Santana de
Maruí, Volta Grande, Friburgo, Santo Antônio do Carangola, Tombos do Carangola,
Cambuci, Pati, Porto Novo, São José de Além Paraíba, Santa Isabel, Campos e São
Fidélis, Sabará, Mariano Procópio, a estação de Três Irmãos na estrada de ferro de
Pádua, Matias Barbosa e Espírito Santo. Até às minas de ouro na Passagem de
Mariana chegou o “mortífero peregrino das margens do Ganges”.

Se em Barra do Piraí a reação aos médicos do governo foi liderada por um
latifundiário, em Soledade quem a chefiou foi o chefe de tráfego da estação ferro-
viária. Em 1o de dezembro, comunicou ao dr. José Paulino Ribeiro Gorgulho, dele-
gado de Higiene de Cristina, que um sujeito desvivera ali “com forte dor de umbigo
e diarréia”. Ao penetrar no quarto de um dos doentes, com uma pequena multidão
de moradores assustados, o médico encontrou um português de uns 45 anos deita-
do sobre o ventre, com a cabeça para fora do catre, prestes a vomitar. Diagnosticou
“cólera-morbo em período álgido” e prognosticou a morte em horas. O homem
resistiu três dias, mas Gorgulho não ficou lá para assistir ao desfecho. Examinou
uma moça que passara mal depois de comer um cesto de laranjas e retornou à sede
do município. Depois, quando os trens já não paravam naquela estação, escreveu a
O País (30/12/1894): “O povo, sem razão de ser e inspirado pelo chefe do tráfego
(naquele lugar oráculo), tomou sobre a si a tarefa de querer quand même provar
que quem vos escreve estas linhas errou quando teve a ousadia de dizer que em
Soledade se achava o filho do Ganges”. O funcionário da Central tinha enviado
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telegrama à Gazeta de Notícias assegurando que o português morrera de febre
tifóide, e que o médico de Cristina sequer entrara no quarto dele. “Por que razão”,
perguntava Gorgulho, “o chefe do tráfego, que com tanto entusiasmo voltou com
sua família para Soledade, declarando por telegrama (gosta ele em extremo de se
exibir pelo telégrafo) que o estado sanitário era excelente, por que razão de novo
retirou-se com ela e impregnado em vapores de ácido fênico?”  (O Paiz, 30/12/1894)

Outro confronto deu-se em Serraria, uma das primeiras localidades de Minas
vulneradas pelo cólera. A suspeita foi levantada pelo dr. Avellar de Andrade, um
daqueles médicos que tinham aplicado a vacina de Freire em 1889. Estava no Rio
quando o Instituto Sanitário Federal declarou a presença do mal em Barra do Piraí.
Pôs tudo de lado e, pelo caminho de Petrópolis, viajou para a cidade onde a família
residia. A paz reinou até a tarde em que o chamaram para examinar uma negra que
passava mal. Um homem e uma criança ligados a ela adoeceram na manhã seguin-
te. Encontrando em todos os sintomas do cólera, Andrade telegrafou suas suspeitas
ao chefe da comissão federal: “Digo que eu suspeitava, tanto que meu atestado de
óbito refere-se a diarréia coleriforme; e suspeitava, apenas, porque não encontrava
uma explicação para o aparecimento do cólera ali, quando a comunicação com os
pontos infeccionados estava cortada (...)”. Tal justificativa foi publicada na Gazeta
de Notícias (7/1/1895) para desfazer o boato de que “abafara” a epidemia por bom
tempo. Quem confirmou o diagnóstico foi Álvaro Alvim. Logo que recebeu o tele-
grama de Andrade, viajou para o novo foco numa ambulância com medicamentos e
desinfetantes em companhia do estudante Augusto Torreão Roxo e de um prático
desinfectador.

Chegados nós a Serraria, deliberamos partir, incontinenti, de trole, para enterrar
(...) o cadáver de uma mulher colérica insepulto havia três dias incompletos, e que
se achava a duas léguas (...) metido em uma carroça e esta dentro de um pântano!
Enquanto realizávamos (...) esta operação arriscadíssima, que julgávamos a priori
inexeqüível, em virtude dos protestos de pessoas do povo, que ostensivamente se
opunham à prática dessa medida urgentíssima, o estudante Roxo, em uma fazenda,
reconhecia a veracidade de dois ou três casos de cólera (...) e praticava com o hábil
desinfectador do Hospital São Sebastião desinfecções rigorosas, isolando doentes e
aconselhando medidas profiláticas” (O País, 7/1/1895)

Na manhã seguinte, já em Entre-Rios de Minas, Alvim recebeu outro telegrama
de Andrade: o cadáver da mulher colérica fora exumado à noite por desconhecidos
e lançado à porta de sua casa. Passaram-se mais dois dias, e o dr. Francisco Catão,
chefe da comissão mineira, fez publicar na Gazeta de Notícias telegrama desmen-
tindo o cólera-morbo: eram boatos espalhados pelos adversários políticos locais.
Álvaro Alvim reafirmou o diagnóstico em O País (29/12/1894), e assim teve início
nova etapa das controvérsias sobre a epidemia, envolvendo, agora, a dissidência de
Minas ao pacto sanitário defensivo que a União e São Paulo sustentavam. Por mais
de uma vez, proclamaria Catão que o chefe da comissão mineira só devia satisfa-
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ções ao governo de seu estado quanto à conduta em face de assuntos econômicos
e medidas científicas. Em 17 de dezembro, momento em que a comissão federal
sinalizava o alastramento do cólera e pedia cuidados redobrados para proteger a
capital da República, escancarou o tráfego ferroviário para Minas, alegando que a
missão da profilaxia era “manter as relações comerciais e econômicas”.14

O pacto sanitário: Rio, São Paulo e Minas

Uma semana antes, no ramal de São Paulo, o tráfego de passageiros fora restabe-
lecido só até Belém. O plano de colocar em funcionamento a estação sanitária de
Cruzeiro fora frustrado pelas autoridades paulistas, que recuaram quando o cólera
invadiu sua capital. Em 16 de dezembro, Sodré reuniu-se com Cesário Mota, Silva
Pinto e outras autoridades. Combinaram que o trem de passageiros sairia da cidade
de São Paulo e tocaria todas as estações até Cachoeira, onde seria desinfectado para
a viagem de retorno. Passageiros e bagagens seriam transferidos para outro com-
boio que seguiria para o Rio, detendo-se em Belém para troca de máquina. O trem
do Rio sofreria nesta estação o controle sanitário, seguindo como rápido até Cachoei-
ra, onde os passageiros baldeariam para o comboio paulista. As desinfecções nesta
estação permaneceriam sob a responsabilidade de São Paulo e seriam idênticas às
praticadas em Belém. Em 20 de dezembro foram, enfim, religadas a capital federal
e a bandeirante.

Na linha do centro, haveria dois comboios. O rápido não se deteria na zona
contaminada. Iria direto de Barra do Piraí a Entre-Rios de Minas, estação onde a
linha bifurcava antes de adentrar Minas. Daí por diante, serviria a todas as localida-
des, na ida e na volta. O parador recolheria passageiros na zona contaminada,
sofrendo tratamento sanitário em Entre-Rios, na ida, e em Belém, na volta. Francis-
co Catão, o chefe da comissão sanitária de Minas, propôs que as desinfecções em
Entre-Rios corressem por sua conta (GN, 19/1/1895; BM, 15/9/1895). Marcada a
reinauguração do tráfego de passageiros na linha do centro para 17 de dezembro,
Catão não se mexeu, embora tivesse apenas dois dias para preparar tudo. Descon-
fiado de suas intenções, Sodré encarregou o dr. Luiz Moretzohn, delegado do Esta-
do do Rio, de providenciar um tratamento sanitário rigoroso naquela estação. Esta-
va confiante em que tudo ia correr bem, uma vez que no dia 17 circulariam só os
trens rápidos, que dispensavam desinfecção mais rigorosa. Os paradores trafegari-
am cinco a seis dias depois. Foi, assim, com a maior surpresa, que leu em O País o
telegrama enviado por Catão de Entre-Rios, na primeira data: fizera-se ali “o mais
rigoroso serviço de desinfecção, a contento de todos”. Pedia, inclusive, espaço para
publicar listas diárias de objetos esquecidos nas estufas (BM, 8/8/1895, p. 236):

Passado o primeiro momento de surpresa e pasmo, convenci-me de que o meu
ilustre colega dr. Catão era vítima de algum desafeto que utilizara-se de seu nome
para desacreditá-lo perante a classe médica. De fato como submeter-se a mais
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rigorosa desinfecção passageiros e bagagens procedentes de lugares não conta-
minados (...)? Como acreditar que estes passageiros se mostrassem satisfeitos
com esta desinfecção inútil e vexatória? Como crer que Entre-Rios, onde na vés-
pera não havia maquinista que soubesse trabalhar com estufas, onde à última
hora foram improvisados desinfectadores, onde não havia rótulos impressos para
bagagens e outros objetos indispensáveis, fosse o serviço mais rigoroso de desin-
fecção feito a contento de todos? E que história era essa de objetos que podiam
ficar na estufa?!

No dia seguinte, soube que Neves e Moretzohn tinham sido forçados a deixar
Entre-Rios. As informações que o mineiro divulgava nos jornais eram uma “pilhéria
vergonhosa”. Ao regressar à zona conflagrada após as festas de Natal, disposto a
cancelar o simulacro de prevenção que se praticava ali, Franscisco Catão soube das
agressões perpetradas pelo subordinado de Sodré, Álvaro Alvim: a invasão de sua
jurisdição e o contrabando para Serraria – para dentro de seu estado! – do suposto
peregrino do Ganges. “Não me causaram estranheza”, declarou pela Gazeta de Notí-
cias, “porquanto ultimamente tinha acentuado as minhas convicções contra a existên-
cia do cólera no Vale do Paraíba e adjacências, e disto não fazia mistério.” O que
havia em Serraria eram casos de colerina e disenteria atestados pelos clínicos da
localidade, drs. Avelar Andrade e Augusto Cunha, pelo médico comissionado pela
Câmara Municipal de Paraíba do Sul, dr. Tiago Costa, e por integrantes da comissão
mineira: drs. Simões Corrêa, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e
Atapalipa Franco, tenente-coronel reformado do corpo de saúde do exército, que já
tinha tratado de coléricos nos campos do Paraguai. Tiago Costa declarou que as
diarréias de Serraria eram provocadas pela ingestão de pêssegos verdes e chouriços
estragados. Andrade acrescentou que seus doentes curavam-se com ipecacuanha,
planta usada não para inibir, mas para provocar vômitos! Francisco Catão confirmou
que os médicos e fazendeiros de Minas vinham obtendo resultados magníficos com
tratamento antagônico àquele propugnado pelos partidários do cólera.

O que dizer do tratamento pela limonada láctica, bismuto, desinfetantes intesti-
nais tais como naftol, benzonaftol, etc.? Aí vão as considerações de um velho
homem, que pela necessidade de viver no interior (...) adquiriu alguma prática, e
disse-nos ele com a maior simplicidade: “Não compreendo, sr. doutor, como uma
pessoa, tendo necessidade de exonerar os intestinos, sejam eles completamente
fechados. Há de naturalmente embuchar”.15

O fato de já se ter vivenciado o cólera na guerra do Paraguai constituía circuns-
tância relevante e foi invocada com freqüência nos jornais por ambos os partidos. É
o caso, por exemplo, de José Rodrigues de Azevedo Soares, farmacêutico que lutara
a bordo do encouraçado Silvado, e que agora servia nas localidades atingidas como
funcionário da assistência pública do Estado do Rio. “Quem já viu um doente de
cólera-morbo jamais poderá confundir esta moléstia com outra, pois é tão lúgubre e
tão emocionante o quadro mórbido, tão profunda a impressão que produz, que
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nunca mais ela se extingue na imaginação” (“O cólera”, O Paiz, s.d., Recortes/COC).
Os doentes que via às margens do Paraíba apresentavam os mesmos sintomas. Diar-
réia incessante, de cor esbranquiçada como água de suor. Emagrecimento tão rápido
que em poucas horas o sujeito ficava irreconhecível, parecendo um moribundo, com
faces e olhos encovados e conjuntivas embaciadas. Suores profusos e pegajosos,
vômitos incoercíveis, voz reduzida a um fio inaudível. Câimbras que causavam sofri-
mentos horríveis. Tão frio ficava o corpo que se tinha a impressão de tocar a pele de
um sapo ou o focinho de um cão. Paradoxalmente, o doente tinha a sensação subje-
tiva de calor ardente e uma sede insaciável, mas quanto mais líquido ingeria, mais
líquido defecava ou vomitava, acabando-se em poucas horas, outras vezes devagari-
nho, com a consciência de que morria sem remédio algum... A pior morte era quando
não urinava mais: então, como na febre amarela, delirava e se extinguia em agitação
contínua. “Na epidemia atual não vi o micróbio vírgula, nem procurei vê-lo, porque
para mim, se era cólera a moléstia que grassou no Paraguai, a epidemia reinante nas
beiras do Paraíba também é cólera, contestem como quiserem” (O País, 8-10/1/1895).

Controvérsias sobre o bacilo e o cólera

Foi nesse ambiente belicoso que se alastrou o diagnóstico firmado por Domin-
gos Freire. Um “velho médico”, que também vira muito cólera no Paraguai, exultou
com o parecer de que “a presença do bacilo não é prova de cólera, nem de coisa
alguma” (GN, 28/12/1894). Opunha a autoridade de Freire à do diretor do Instituto
Sanitário Federal, que acabara de declarar pelo Diário Oficial: “averiguada a pre-
sença do Komma bacillus (...) com os requisitos estatuídos por Koch, não ficará,
quanto ao diagnóstico, sombra de dúvida”. O País (28/12/1894) publicara mais uma
prova em favor deste diagnóstico, a “reação legal de Weil”, que teria sido praticada
pela primeira vez no Brasil no laboratório de Oswaldo Cruz. De lá saiu outra prova,
a do iodofórmio, ou “iodoforreaktion”, usada pelo microbiologista polaco Odo Bujwid,
em 1892, para firmar o diagnóstico duvidoso em Lublin.16

Entre as leituras que o partidário de Freire fazia nas horas vagas, para adquirir
“verniz novo”, figuravam os sumários de debates travados na Academia de Medici-
na de Bruxelas e na Sociedade de Medicina de Berlim. Na primeira, adversários de
Koch argumentavam que sintomas idênticos aos do cólera podiam ser provocados
por muitos micróbios que parasitavam o intestino. E em Berlim ainda repercutiam
as experiências de Max von Pettenkofer, provando que se podia ingerir grande
quantidade de bacilo-vírgula sem contrair a doença. Segundo Leyden, o diagnóstico
não podia se basear na presença deste microrganismo, pois ela requeria condições
indeterminadas ainda de clima e meio para se manifestar.

Ora aí está (...) o ilustre presidente da Sociedade de Medicina de Berlim a contra-
dizer os germanófilos que andam a levantar poeira no caminho da gente séria
com afirmações de caricata infalibilidade. Meu caro redator, continue a dizer aos
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rapazes que examinem e estudem a bicharia e as vegetações microscópicas que
infestam o pobre corpo humano. Tudo isso é muito bem e muito bonito. Mas
deixem-se de tirar conclusões absolutas, empanzinando o próximo com erudi-
ções germânicas (...) eu direi sempre: aquilo pode ser cólera, mas não parece.17

Os adversários dos “germanófilos” do Rio citavam Pettenkofer, Metchnikoff,
Max Gruber e até Brouardel, diretor de Higiene da França, como autores de traba-
lhos modernos contrários à especificidade do bacilo de Koch. Citavam, também,
estatísticas confeccionadas por médicos europeus com a intenção de infirmar a
presença obrigatória do bacilo em casos clinicamente comprovados de cólera (Perlick,
de Berlim; Lesage e Macaigne na França). “Mas suponhamos (...) que o número de
opiniões favoráveis à especificidade do bacilo-vírgula seja igual ao das estimativas
contrárias”, especulou o dr. Pedro de Magalhães, em carta escrita de Barra do Piraí,
revelando a infiltração da dúvida no seio da própria comissão sanitária federal.
“Que poderíamos concluir disso? Unicamente que haveria equilíbrio na balança das
opiniões, e que a mim assistiria o mesmo direito para afirmar que ao colega para
negar a eficiência do aludido vibrião na patogenia do cólera” (O País, 5/1/1895).

Deve-se a esta controvérsia internacional a ressonância do parecer de Domingos
Freire, que tinha a autoridade necessária para ser o tradutor dela no Brasil, validan-
do, assim, no próprio campo da bacteriologia, as objeções levantadas pelos clínicos
da capital e do interior. O alcance do pacto fica claro quando vemos seu nome ser
invocado por Franscisco Catão, líder no terreno político e sanitário da oposição ao
diagnóstico de cólera e à intervenção do governo central: “Se de um lado Chapot
Prévost, de quem fui e sou admirador sincero (...) e Francisco Fajardo, que não
conheço pessoalmente (...) garantem a presença do bacilo específico de Koch, do
outro lado deparamos com o nome do sábio professor Freire, o iniciador no Brasil
dos estudos bacteriológicos e glorificado por todas as sociedades científicas do
mundo, que ainda põe sérias dúvidas sobre o bacilo encontrado. A autoridade deste
notável brasileiro ninguém poderá enfraquecer, a não ser um espírito requestado de
perversidade” (GN, 8/1/1895).

“Mas já estará atrasado o patriarca da bacteriologia?”, redargüiu Francisco de Cas-
tro. Para provar que sim, e que as provas laboratoriais feitas no Rio davam cunho de
“certeza absoluta” ao diagnóstico de cólera, estava enviando para Paris, Berlim, Itália
e Viena as preparações confeccionadas pelo grupo de Fajardo, para que fossem exa-
minadas por “Metchnikoff, Roux, Strauss, Proust, Pettenkofer, Loeffler, Thirfelder, Gruber
e todos os grandes bacteriologistas da Europa” (O País, 28/12/1894).

Alguns desses bacteriologistas duvidavam de que o Vibrio cholerae fosse o agen-
te etiológico específico, uma vez que era encontrado na água potável de localida-
des não afetadas pela doença. A dúvida alimentava-se, também, da já referida difi-
culdade de se distinguir esse vibrião de outros muito parecidos mas não-patogênicos.
Um terceiro problema era a infecção experimental de animais. Quando investigava
o agente da tuberculose, Koch postulara uma regra que tinha dificuldade de cum-
prir, agora: um microrganismo só poderia ser reconhecido como agente de determi-
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nada enfermidade se fosse isolado de um caso confirmado dela, e se o produto de
uma cultura pura induzisse mal similar em animais de laboratório. Imaginava que
sempre seria possível encontrar pelo menos uma espécie em que se reproduzissem
os sintomas e lesões da doença humana. No entanto, as investigações sobre o
cólera – e não só elas, as da febre amarela e malária também – esbarravam na
dificuldade de se obterem modelos animais adequados. Segundo Ilana Löwy (1992,
p. 291-2), os bacteriologistas estavam se dando conta de que as espécies possuíam
resistências variáveis aos germes e o mesmo germe podia provocar lesões patológi-
cas diferentes em cada animal, diferenças não redutíveis à distância entre ele e o
homem na escala filogenética, como supunham os fisiologistas da época de Claude
Bernard. Constatavam, ainda, que certos micróbios não encontravam suscetibilidade
em nenhuma das espécies adaptadas ao laboratório. E já vimos que os protocolos
das experiências de inoculação com freqüência traziam leitura fortemente contami-
nada pelo desejo subjetivo do experimentador de encontrar na cobaia as provas da
descoberta que reivindicava.

Este foi um dos principais obstáculos que Haffkine enfrentou. À época em que os
bacteriologistas brasileiros esquadrinhavam o cólera no Vale do Paraíba, o russo tes-
tava sua vacina no coração geográfico das pandemias que periodicamente pulsavam
mundo afora. As experiências tinham começado em março de 1893. Em junho de
1894, os jornais brasileiros noticiaram a vacinação de 826 pessoas em Calcutá e, em
dezembro, a prova executada na prisão de Goia, na Índia, onde um surto pôde ser
controlado do primeiro ao último dia. Haffkine inoculou 215 dos 433 presos, deixan-
do 218 sem vacina. O resultado fortaleceu a confiança que o imunobiológico começa-
va a inspirar (Recortes/COC; BM, 22/11/1894. p. 352). Mas para investigadores como
Elie Metchnikoff e Ludwig Pfeiffer, o empreendimento estava fadado ao fracasso em
virtude das dificuldades apontadas, e de outro aspecto do cólera para o qual não se
tinha explicação adequada: um primeiro ataque nem sempre fornecia imunidade
contra o segundo, como na febre amarela, varíola e outras doenças “virulentas”.

O principal adversário de Koch na Europa, e a mais influente autoridade invocada
pelos contestadores da especificidade de seu bacilo no Brasil, era Max von Pettenkofer
(1818-1901). Um dos mais respeitados nomes da higiene alemã, era bem conhecido
aqui pois sua teoria sobre o cólera e a febre tifóide servia a muitos de nossos
higienistas para explicar, por analogia, a transmissão da febre amarela e o ciclo vital
de seus supostos germes.

Segundo a boden theorie, teoria do solo, para que ocorresse uma epidemia eram
necessários quatro fatores: além do germe específico, determinadas condições rela-
tivas ao lugar, ao tempo e aos indivíduos. Por si só, o germe não causava a doença,
o que excluía o contágio direto, de pessoa a pessoa. A suscetibilidade individual era
importante, mas ela e o germe, sozinhos, tampouco engendravam a doença. As
condições de tempo e lugar eram indispensáveis para explicar tanto os acometi-
mentos como as imunidades, isto é, o fato de certos períodos e, ainda, certos luga-
res permanecerem refratários. As variáveis sazonais e locais agiam principalmente
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sobre o germe, que amadurecia e se transformava em matéria infectante por efeito
delas. O cadinho da transformação, análoga à da semente em planta, era o solo.
Tanto a imunidade permanente de certos lugares como a temporária ou sazonal de
outros deviam-se às características desse meio. Para que se desenvolvesse nele o
germe do cólera, tinha de ser poroso e úmido, isto é, tinha de conter uma propor-
ção exata de ar e água. O germe não germinava em solos encharcados, nem naque-
les muito secos ou impermeáveis, compactados ou rochosos. Além de possuir grau
adequado de umidade, tinha de ser mefítico, isto é, tinha de conter matéria orgânica
em decomposição. Depositado aí com as dejeções dos doentes, o germe sofria um
sazonamento, uma maturação, e adquiria a capacidade de provocar a doença ao
reingressar no corpo humano.

Pettenkofer começara a estudar o cólera durante a epidemia de 1854, quando
recrudescia a controvérsia entre contagionistas e anticontagionistas. Para os primei-
ros, o agente da doença, o contagium, multiplicava-se no organismo, no canal
intestinal, sobretudo, era expelido e passava ao indivíduo saudável, às vezes por
um simples toque, como na varíola. Para os anticontagionistas, o miasma existia
fora do corpo, era produto de certas condições climáticas e telúricas ou, ainda, de
certas condições sociais e urbanas que caracterizavam lugares bem definidos. Como
a malária, não passava de um indivíduo a outro. Para os contagionistas, os desloca-
mentos de pessoas e objetos pelo comércio, a religião e as migrações constituíam os
veículos da doença. Redargüiam os miasmáticos que, por mais ativo que fosse o
tráfico, mesmo com casos indiscutíveis de importação da doença, certos lugares
eram sempre poupados ou atacados somente em certas épocas. Pettenkofer foi
influenciado por Nägeli, a quem já me referi como defensor de extremado
polimorfismo. De acordo com sua “teoria diblástica”, o contagium era transportado
do doente para a pessoa saudável, mas só agia em presença do miasma, não trans-
portável e oriundo do solo. Em lugar de contagium e miasma, o higienista bávaro
propôs a distinção entre material infeccioso “entogênico”, capaz de passar direta-
mente do doente à pessoa sã, e “ectogênico”, em que o germe ou seus produtos
tinham de se desenvolver no meio circundante antes de penetrarem na “economia”.
Em 1869, defendeu sua teoria monoblástica: tanto o cólera como a febre tifóide
eram causados por um ser vivo ainda desconhecido que chamou de “germe x”,
elaborado no corpo do doente e descarregado no meio externo pelas evacuações.
Chamou de fator “y” o meio adequado e necessário ao desenvolvimento de “x” (o
grau definido de umidade em solo poroso com matéria orgânica em decomposi-
ção). A conjunção desencadeava o sazonamento e a procriação de “z”, a forma
infectante do germe ou a substância resultante dessa metamorfose. Não havia dúvi-
da de que pessoas oriundas de lugares infeccionados portavam alguma coisa neces-
sária à difusão da doença. Para marcar suas diferenças em relação aos contagionistas,
definiu sua posição como “localista”: só as condições locais, num dado momento,
eram capazes de gerar uma epidemia ao favorecer a maturação do germe importa-
do (Hume, 1925; Ackerknecht, 1948; Drigalski, 1964).
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George Rosen (1976) qualifica-o como um dos mais destacados representantes
da corrente teórica que denomina contagionismo contingente, fruto de um “com-
promisso” entre as duas teorias rivais. Esta seria a posição mais difundida entre
médicos e leigos na segunda metade do século XIX, em virtude, justamente, da
possibilidade de acomodar vários fatores às vezes excludentes. Acomodar, sobretu-
do, as certezas de um novo paradigma com a bagagem milenar da medicina
hipocrática, que constituía o lastro cognitivo dos miasmas e das constituições epidê-
micas. Em geral, diz Rosen, os contagionistas contingentes se opunham às práticas
recomendadas pelos ortodoxos, sobretudo o isolamento e a quarentena.

Quando Koch demonstrou a existência do Komma bacillus (bacilo-vírgula), em
1883, Pettenkofer endossou a descoberta, sustentando, porém, que ela não resolvia
o problema da transmissão. O conflito foi explicitado na primeira conferência para
o estudo do cólera, realizado em Berlim, em 1884. A teoria do solo chocou-se ali
com a teoria hídrica desenvolvida por John Snow na Inglaterra e apoiada por Koch.18

A água seria o principal veículo da doença; nem o ar, nem a terra (a menos que
fosse levada à boca) desempenhavam papel relevante na transmissão. Para
Pettenkofer, a infecção se dava pelo ar: o germe amadurecido no solo se elevava à
atmosfera, misturado a outras emanações, e era aspirado pelos homens, podendo
até se depositar nos alimentos. A água só tinha importância como umectante do
solo, como propiciadora da transformação que o germe tinha de sofrer aí para
causar a doença. Parece ter sido ele, aliás, o primeiro a aventar a possibilidade de
ser o germe transportado por indivíduos saudáveis, capazes de infeccionar uma
região sem apresentarem os sintomas da doença (1855). Foi só na quarta pandemia
que o conceito de portador saudável se tornou relevante como objeto de pesquisa
e como fundamento de medidas envolvendo polícia sanitária, desinfecções e exa-
mes laboratoriais.19

Tão seguro estava Pettenkofer de seu ponto de vista que resolveu fazer a expe-
riência crucial em si próprio. Engoliria o bacilo e, se fosse ele a causa única, não
escaparia ao cólera. O experimento foi feito em 7 de outubro de 1892, durante a
epidemia que devastava Hamburgo, com micróbios cultivados por Gaffky, assisten-
te de Koch, a partir das fezes de um moribundo. A cultura foi transferida para um
caldo, do qual Pettenkofer bebeu 1cc, com o estômago vazio, tendo tido antes o
cuidado de neutralizar sua acidez para facilitar a proliferação do bacilo. Apesar de
ingerir quantidade muito maior do que a absorvida em condições normais de expo-
sição, sofreu apenas leve diarréia contendo bacilos em abundância. A experiência
teve enorme repercussão e foi repetida por Emmerich, Stricker, Ferrán e vários
alunos seus. Reforçou observações feitas por médicos franceses em Paris, que tam-
bém se achava sob as garras do cólera em 1892: o vibrião às vezes não aparecia em
casos típicos da doença. Metchnikoff repetiu no Instituto Pasteur as experiências do
alemão. Ele e seu assistente sofreram leve desconforto intestinal e duas pessoas
previamente vacinadas por Haffkine manifestaram sintomas mais graves. Contudo,
outro voluntário (não-vacinado) quase morreu. Metchnikoff retomou as experiências
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com voluntários humanos logo que seu colaborador, Giuseppe Sanarelli, descobriu
cepa de vibriões não-patogênicos para os porquinhos-da-índia em rio próximo a
Versalhes, cidade que permanecera refratária à epidemia. Supuseram que seus habi-
tantes pudessem ter adquirido imunidade em virtude do contato com vibrião de
baixa virulência. Sete pessoas o ingeriram e manifestaram sintomas intestinais de
intensidade variável. Uma morreu algum tempo depois, o que levou o cientista
russo a suspender as experiências com seres humanos.

Nenhuma das explicações dadas para os resultados daquelas experiências anu-
laram as incógnitas que Pettenkofer trouxera à luz. No Congresso Internacional de
Higiene que se realizou em Budapeste, em setembro de 1894, às vésperas, portanto,
do aparecimento do cólera no Vale do Paraíba, o bacteriologista austríaco Max
Gruber (1853-1927), um dos descobridores do serodiagnóstico por meio da reação
de aglutinação, apresentou um balanço das incertezas que pairavam nesse domínio.
Considerava ele indiscutíveis, primeiro, o fato de ser o vibrião descrito por Koch “a
característica” do cólera, mas também o fato de não bastar sua introdução no intes-
tino para a eclosão da doença. Intervinha outro fator, de natureza ainda obscura,
influenciando quer a fabricação, quer a absorção do veneno que produzia. Pfeiffer
considerava tóxica a própria substância protoplásmica do bacilo, mas Gruber
incriminava os produtos elaborados por ele. Segundo Emmerich e Tsuboi, discípu-
los de Pettenkofer, a transformação que sofria no solo levava-o a produzir mais
ácido nitroso, responsável pelos casos fatais, tese de que discordava Gruber. Con-
testava, também, propriedade atribuída por Koch ao vibrião, para diferenciá-lo dos
congêneres: um miligrama de gerações novas matava cobaia de 300 a 350 gramas,
feito de que nenhum outro vibrião seria capaz. Segundo Gruber, a virulência dos
vibriões de Koch era muito variável. Por outro lado, pesquisas recentes mostravam
que outras espécies do mesmo gênero provocavam idêntico quadro sintomático
quando injetadas nas cobaias, mesmo pela via intraperitoneal.

Eis, pois, em que estranha situação se acha a bacteriologia a propósito do cólera:
sabemos de um modo certo que os vibriões que se encontram no cólera são
causa da moléstia, porém estes vibriões não podem ser diagnosticados com cer-
teza como uma espécie precisa; por conseguinte, por ora não poderemos afirmar
se todos os casos de cólera verdadeiro são devidos a uma única ou a muitas
espécies, nem se os vibriões coléricos diferem das espécies vibriônicas dos nos-
sos países ou não fazem com elas senão uma única espécie. (O País, 18/1/1895)

Pettenkofer, febre amarela e saneamento do Rio

“Se algum dos ministros da ex-Monarquia (...) tivesse limado em um ponto a
cadeia de bronze a que jazia e jaz atada a salubridade pública”, escreveu em 1893 o
dr. José Lourenço (1893, p. 42), “quebrar-se-ia o encanto, seria dado o principal
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impulso, cessando a antipatriótica procrastinação da mais importante questão social.”
Esse ponto de vista contrastava com o programa genérico e abrangente que os
higienistas subscreviam anteriormente, à época em que procuravam alvejar simulta-
neamente, senão todos, muitos dos elos da cadeia da insalubridade urbana associa-
dos à produção dos miasmas. Nas décadas de 1880 e 1890, os higienistas do Rio e
de outros centros do Sudeste passaram a sustentar concepções cada vez mais diver-
gentes acerca do modo como se originavam e difundiam as epidemias de febre
amarela e, conseqüentemente, acerca das medidas adequadas ou prioritárias para
sanear as cidades, porquanto estavam todos de acordo num ponto: a doença cons-
tituía a chave ou a síntese ou, ainda, a manifestação predominante da insalubridade
urbana, que se confundia com a insalubridade do País. A corrente mais em evidên-
cia no período usava a teoria de Pettenkofer relativa ao cólera e à febre tifóide para
explicá-la: entre o solo do Rio de Janeiro e nossa epidemia nacional haveria relação
idêntica à que ligava o solo de Munique àquelas doenças.

A teoria do higienista bávaro adequava-se muito bem ao traço mais saliente da
febre amarela: a sazonalidade. Como vimos, os bacteriologistas que a investigavam
estavam convencidos de que seu germe, fosse qual fosse, cumpria importante etapa
de seu ciclo vegetativo no meio circundante. Combinação ainda desconhecida de
fatores determinava a latência durante certos períodos e a virulência em outros. Tal
suposição foi uma das pedras angulares das teorias formuladas no período. As
equações que davam como resultado explicações mais ou menos convincentes da
sazonalidade e do modo de transmissão da febre amarela envolviam, em propor-
ções e combinações diversas, os fatores telúricos (solo, matérias orgânicas em pu-
trefação, águas estagnadas, morros, valas...), fatores climáticos (atmosfera, umida-
de, calor, chuvas, ozônio, pressão barométrica...) e fatores sociais (navios, habita-
ções, cemitérios, matadouros, mercados, ruas, canos de esgotos...).

Na transição da Monarquia para a República, muito se escreveu e falou a respei-
to da nocividade do lençol d’água subterrâneo do Rio de Janeiro, com a intenção de
convencer o público e as autoridades de que o enxugo do solo através da drenagem
profunda desta água acarretaria a extinção da febre amarela. Para os partidários de
Pettenkofer, a equação correta de nossa insalubridade era formada pelos termos:
“pântano abafado” + matéria orgânica em putrefação + oscilações do lençol d’água
subterrâneo = epidemias. Argumentavam que os cariocas viviam sobre um pântano
que subsistia sob sucessivos aterros feitos com matéria orgânica de origem vegetal
e animal. Como a cidade estava situada em nível pouco superior ao do mar, a água
subterrânea mantinha-se quase estagnada a pouca profundidade. Os aguaceiros de
verão faziam oscilar o lençol d’água que umedecia as matérias mefíticas do solo,
reativando sua putrefação ou fermentação. Criava-se, assim, o substrato ideal para
que os germes se multiplicassem com virulência exacerbada, infeccionando a at-
mosfera e causando as epidemias estivais de febre amarela bem como as várias
modalidades de impaludismo que vinham sobressaindo nas estatísticas médicas da
capital.
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Um dos principais defensores desta teoria era Aureliano Portugal, o médico
demógrafo da Inspetoria Geral de Higiene Pública. Apoiava-se em dois conjuntos
de evidências: a correlação entre chuvas de verão, umidade e intensidade das epi-
demias, comprovada pela experiência de clínicos e leigos, e os dados estatísticos:
desde 1849, a febre amarela fustigara a cidade todos os verões, exceto no período
de 1862 a 1869. Portugal correlacionava a anomalia ao assentamento dos canos de
esgotos pela City Improvements: a cessação das epidemias não se devera à supres-
são do antigo sistema de remoção das imundícies e sim às modificações operadas
no subsolo da cidade, que tinham redundado na estabilização temporária da água
subterrânea.

Nas décadas de 1880 e 1890, o enxugo do solo figurou sempre no rol de medi-
das propugnadas pelas comissões e associações que se manifestaram sobre o sanea-
mento do Rio de Janeiro, sobretudo o II Congresso Brasileiro de Medicina e Cirur-
gia, realizado às vésperas da proclamação da República. Era o primeiro item do
elenco de propostas votadas como resposta à questão que norteou os debates entre
os médicos ali presentes: quais os meios de prevenir o aparecimento ou atenuar a
intensidade das epidemias que durante a estação calmosa se desenvolvem
freqüentemente no Rio de Janeiro e em outros pontos do País. Outras medidas
teriam de ser tomadas com urgência por uma autoridade executiva do saneamento
a ser instituída junto com um conselho de médicos e engenheiros. Canalização dos
cursos d’água que percorriam a cidade. Drenagem e aterro dos terrenos alagadiços.
Replantio e conservação das florestas e mangues nas cercanias da área urbana.
Sindicância rigorosa na canalização dos esgotos, com reconstrução das tubulações
onde fosse constatada a infiltração do solo. Ventilação delas e descarga dos esgotos
em lugar distante do porto. Destruição do lixo removido da cidade. Calçamento
estanque e lavagem cotidiana das ruas. Alargamento e prolongamento daquelas que
se prestassem à ventilação do centro urbano pela brisa marinha, com inserção de
praças arborizadas nos principais cruzamentos. Interdição de inumações nos cemi-
térios situados dentro da área urbana. E a relação prosseguia com medidas que
dependiam de outras instâncias do governo: abastecimento contínuo de água potá-
vel, assegurando-se o mínimo de 200 litros por habitante; saneamento das habita-
ções por lei especial modelada segundo a legislação inglesa; auxílio às empresas de
construção de habitações higiênicas para a classe pobre e fiscalização dos domicílios
de todas as classes sociais; execução das medidas de controle e quarentena estipu-
ladas pela convenção sanitária internacional de novembro de 1887, criando-se nos
portos do Brasil e nas principais estações ferroviárias serviços de desinfecção para
barrar os agentes patogênicos veiculados por mercadorias e pessoas. O último item
do programa votado no II Congresso de Medicina e Cirurgia exaltava a “autonomia,
força e liberdade de ação” que a autoridade sanitária deveria receber, junto com
código de leis “terminantes e precisas”, para implementar medidas anticontagionistas
severamente adjetivadas. Seriam “compulsórias”, “obrigatórias” e “imediatas”, em
qualquer caso de doença transmissível, a notificação, a desinfecção e o isolamento
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em domicílio ou hospital, assim como a vacinação ou revacinação com o profilático
da varíola e, na versão dos simpatizantes de Freire, com as culturas atenuadas do
Micrococo xantogênico (Gomes, 1957, p. 234-6).

Para os adeptos de Pettenkofer, a prioridade número um, a condição sem a qual
não se restabeleceria a salubridade pública no Rio de Janeiro, era o enxugo do solo.
As fontes mostram que a intensidade das controvérsias a esse respeito oscilou confor-
me a gravidade das epidemias e o jogo de interesses associados a investimentos
milionários no solo urbano. A maior voga de Pettenkofer entre nós coincidiu, justa-
mente, com o encilhamento, aquela conjuntura em que o capital comercial e financei-
ro e as empresas e profissionais ligados a obras de engenharia buscavam na cidade, a
todo transe, oportunidades para investir ou para enriquecer especulativamente.

Ao que parece, o primeiro projeto dessa natureza foi elaborado por Paula Freitas.
Em memória submetida ao ministro do Império, em 1884, propôs um sistema de
coletores que recolhessem as águas de todos os pontos da cidade e as esgotassem
no mar. “Sem drenagem”, assegurava, “pode-se dizer que não há saneamento pos-
sível nesta cidade” (Freitas, 1884, p. 20).

Tanto os partidários como os adversários deste princípio teriam como referência
mais importante o estudo feito por um engenheiro britânico contratado pelo barão de
Mamoré, ministro dos Negócios do Império. Julian John Revy fez o primeiro levanta-
mento técnico preciso da formação geológica e das águas subterrâneas da planície
onde se erguiam as Cidades Velha e Nova. “Com a drenagem perfeita do subsolo”,
previu, “a cidade há de tornar-se saudável, e creio que só pela reprodução a sua
população duplicaria em cada período de trinta anos, até atingir a um milhão de
habitantes. O valor da propriedade cresceria em proporção correspondente”.20

Tanto Revy como os adquirentes de seus serviços supunham que o lençol d’água
continha muita matéria orgânica e “os germes das moléstias zimóticas dominantes
no Rio”, que se infiltravam com as água pluviais ou vazavam das canalizações
defeituosas da City Improvements. Como os alicerces das construções estavam em
contato com este lençol subterrâneo, pela capilaridade a água poluída se elevava e
transudava das paredes, no interior das habitações, tornando-as úmidas e insalu-
bres. Para se drenar a bacia delimitada pelos morros que circundavam a Cidade
Velha, era preciso conhecer a formação geológica do solo, os níveis do lençol
subterrâneo e a origem das águas que o faziam oscilar, através de medições simila-
res às que tinham sido feitas por Pettenkofer em Munique. Quando a comissão de
engenheiros chefiada por Revy iniciou seus trabalhos, não havia nenhum dado
fidedigno a esse respeito. Nos jardins públicos e em outros pontos perfuraram 35
poços e os recobriram com tampas cuja posição em relação ao nível do mar foi
determinada com a maior precisão possível, de maneira a se poder aferir os níveis
e as oscilações da água contida nos poços, tendo como referência comum o nível
médio do mar. As observações colhidas diariamente, durante meses, serviram para
a confecção de diagramas que representavam a história dos movimentos de cada
poço (subidas e descidas e tempo das variações).
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Revy e seus ajudantes verificaram que o nível do lençol d’água estava acima até
das mais elevadas marés. Se não provinha da infiltração do mar, e se estava contido
numa bacia impermeável, tendo em vista que mantinha essa posição por meses
seguidos, restavam como fontes de alimentação as chuvas e os rios. Outra série de
observações mostrou que, durante as chuvas, a água subterrânea subia sincrônica e
imediatamente. Quando cessavam, a descida começava de imediato, mas se prolon-
gava por dias ou semanas. Tendo verificado que a camada superior de terreno era
quase impermeável, Revy deduziu que o lençol subterrâneo era alimentado pelos
mananciais que desciam dos morros por suas camadas permeáveis, e não era estag-
nado como se pensava: devia formar correntes regulares no subsolo com direção,
força e linhas de despejo para o mar. Para mapeá-las, marcou a localização dos
poços na planta da cidade. No fim de uma seca, quando estavam em posição mais
baixa, determinou geometricamente as linhas de igual altura do nível d’água no
interior da bacia – as chamadas “linhas de contorno” –, que permitiram visualizar suas
várias inclinações e, conseqüentemente, as direções de seu movimento. “As linhas de
contorno (...) indicam que a bacia é como que um reservatório subterrâneo tendo sua
represa ao longo do litoral, entre os arsenais de guerra e de marinha.”21

Os dados de Revy incriminavam os cais construídos naquela orla: ao represarem
o escoadouro primitivo das águas subterrâneas, tinham elevado em cerca de um
metro o seu nível, aumentando a umidade no interior das habitações e, conseqüen-
temente, a difusão de “moléstias zimóticas de caráter pernicioso”. À luz deste prin-
cípio, tornavam-se nocivos os projetos de modernização do porto que vinham sen-
do propostos ao governo imperial. A construção desses cais, com consideráveis
aterros desde o Arsenal de Marinha até a ponta do Caju, inclusive às margens do
canal do Mangue, levantariam a água do subsolo em mais um metro, pelo menos.
“Estou convencido de que (...) muitos hectares de terrenos, atualmente enxutos,
ficariam permanentemente submersos, convertidos em um novo pântano, tornando
inabitáveis por causa de febres miasmáticas as casas construídas naquelas partes da
cidade” (JC, 2/9/1887, p. 3). Depois de formular, modificar e descartar projetos
similares ao de Paula Freitas, Revy chegou à conclusão de que canos com ramifica-
ções e galerias mestras eram desnecessários. Toda a água do subsolo podia ser
reunida nas proximidades de seu escoadouro, nas imediações da atual Praça Quin-
ze, em alguns poços de dimensões consideráveis que atuariam como coletores,
posto que neles a água se infiltraria por gravitação para ser esgotada por bombas a
vapor e despejada fora da barra por meio de extensa tubulação de ferro.

Em abril de 1890, os médicos Hilário de Gouveia e João da Costa Lima e Castro
apresentaram novo projeto ao ministro do Interior do recém-proclamado governo
republicano e à recém-constituída Intendência Municipal. Acompanhado de exten-
sa justificativa científica calcada nas idéias de Pettenkofer e seu discípulo Soyka,
compreendia dois conjuntos de obras que concorreriam para o enxugo do solo:
rede de drenagem do lençol subterrâneo e “calçamento estanque”. A Intendência
firmou com eles um contrato milionário que foi acusado de favorecer mais a inte-
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resses privados escusos do que ao interesse público. A parte técnica foi, inclusive,
elaborada pelo diretor de uma das companhias estrangeiras que utilizavam o solo
da cidade para suas canalizações.22 Embora se apoiassem em Revy, descartaram os
poços coletores, optando por vasta rede de drenos permeáveis que convergiriam
para grandes cisternas, de onde as águas subterrâneas seriam elevadas por potentes
bombas para serem lançadas ao mar ou na rede de esgotos, servindo, neste caso, à
sua lavagem. Os drenos conjugados aos novos calçamentos enxugariam 1.200.000m2

nas Cidades Velha e Nova. As escavações forneceriam à municipalidade e à City
Improvements excelente oportunidade para satisfazer outra reivindicação dos higie-
nistas: a reforma da rede de esgotos do Rio.

Na Intendência Municipal, quem liderou a oposição ao projeto foi Vicente José
de Carvalho Filho; no Executivo federal, sobressaíram os ministros Rui Barbosa e
Cesário Alvim (Fazenda e Interior). Depois que foi celebrado o contrato com a
Intendência, graças ao apoio de seu presidente, José Félix da Cunha Menezes, e do
novo ministro do Interior, conselheiro Araripe Júnior, passou a ser bombardeado na
Câmara dos Deputados. Segundo o parecer da comissão de saúde e instrução públi-
ca, cujo relator era o médico Francisco Furquim Werneck de Almeida, a muni-
cipalidade ia gastar uma fortuna num projeto que não tinha base científica nem
técnica, ficando sem recursos para investir em medidas sanitárias mais urgentes,
durante o meio século de vigência do monopólio conferido aos concessionários do
solo urbano. Futuro prefeito da cidade (1895-1897), Furquim Werneck tinha aprova-
do o enxugo do solo, entre outras medidas, no II Congresso Brasileiro de Medicina
e Cirurgia (1889). Preferia o projeto mais barato de Revy, que não expunha a popu-
lação ao perigoso revolvimento do solo. A comissão contradizia-se ao pedir a revi-
são da rede de esgotos, que implicaria a abertura do solo, redargüiram Hilário de
Gouveia e Lima e Castro (1891, p. iii-iv). Reconheciam que a febre amarela e a
malária não seriam extintas, mas consideravelmente atenuadas. Em desacordo com
os mais ortodoxos seguidores de Pettenkofer, que eram inflexíveis quanto à
não-contagiosidade da febre amarela, admitiam a transmissão de homem a homem
e a existência de outros focos, navios e habitações populares, sobretudo. Estes
podiam ser neutralizados pela polícia sanitária e as desinfecções, mas a transforma-
ção do meio que tornara a doença endêmica no Rio de Janeiro requeria intervenção
de outra envergadura. Em brochura publicada em 1890, citavam Soyka e o dr. Luiz
Barreto, principal defensor da chamada “teoria hídrica” em São Paulo.23 Ao defen-
der o projeto na Intendência, Cunha Menezes reproduziu o quadro apresentado por
Soyka ao Congresso Internacional de Higiene de Genebra (1882), representando as
curvas oscilatórias do lençol d’água no subsolo de Munique. E em vários documen-
tos que instruíram o projeto que “resumia a sanificação do Rio de Janeiro”, a reali-
dade da capital bávara foi equiparada à da capital brasileira.24

Tanto para os membros da comissão de saúde como para os da comissão de
obras e colonização da Câmara dos Deputados, a febre amarela e a insalubridade
urbana estavam associadas principalmente aos esgotos de matérias fecais. Além de
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considerarem supérfluo o enxugo do subsolo, condenavam o calçamento estanque
das ruas e praças, sob o argumento de que este carrearia os gases dos esgotos para
o chão dos domicílios e impediria as “combustões telúricas” ao dificultar a entrada
de ar e água no solo. Tais conjeturas eram respaldadas por Rocha Faria, primeiro
inspetor-geral de Higiene do governo provisório (1890-1891), que comparou as
habitações a ventosas que aspiravam os gases do solo.

Hilário de Gouveia e Lima e Castro argumentaram que a superfície da cidade ia
ser arejada de baixo para cima após a drenagem. A principal vantagem do calça-
mento estanque era impedir que os germes da febre amarela e toda sorte de maté-
rias fermentativas lançadas nas ruas da cidade fossem levados para o “laboratório
telúrico” que funcionava debaixo dela. As medidas que iam executar teriam sido
preconizadas como urgentes e indispensáveis pela Sociedade de Medicina e Cirur-
gia, a Academia Nacional de Medicina, diversas comissões sanitárias e, ainda, pelo
Instituto Politécnico e o Clube de Engenharia.25 Na realidade, além de ser combati-
do por médicos que defendiam outras prioridades, numa conjuntura caracterizada
por elevado grau de dissenso entre estes profissionais quanto às medidas mais
relevantes para o saneamento do Rio, o enxugo do solo pôs em conflito as institui-
ções deste campo com as da engenharia. Segundo o dr. José Lourenço, na ocasião
em que recebeu o projeto de Gouveia e Castro, o ministro do Interior consultou a
Academia de Medicina “sobre a classificação das medidas higiênicas (...) conforme
a importância e urgência”, mas a ignorou “acintosamente” quando percebeu que
sua escala de prioridades não coincidia com os planos que tinha em mente. Quem
deu cobertura ao ministro foi o Instituto Politécnico Brasileiro. Na sessão de 8 de
julho de 1891, seus membros debateram os fundamentos médicos do enxugo do
subsolo “como se fosse um congresso de higienistas”. O projeto foi aceito aí sem a
menor restrição, inclusive por Paula Freitas. Contando, também, com o apoio do
Clube de Engenharia,26 o ministro do Interior concedeu a seus autores privilégio
para a execução e exploração da rede de drenagem por 50 anos.

Perseguido pelas hostes jacobinas que respaldaram a ascensão do marechal
Floriano Peixoto à presidência, o monarquista Hilário de Gouveia teve de deixar o
País. Exilou-se, justamente, na Alemanha, onde viviam os higienistas que tanto
citara.27 As turbulências econômicas e políticas do País inviabilizaram seu contrato
mas não a idéia, que ressurgiu um ano depois. No verão de 1892-1893, no auge de
outra epidemia de febre amarela, entraram em cena os chamados “poços tubulares
do sistema Barbosa” (JC, 13/1/1893). Aparelho movido a vento ou vapor chegou a
ser testado num poço experimental perfurado no centro da cidade. O autor daquele
sistema pretendia instalar 200 aparelhos similares, destinando a água extraída por
eles à lavagem dos canos de esgotos, à irrigação das ruas e ao serviço das fábricas.

Enxugar o solo! Sim, o solo, não há como negá-lo, está infeccionado, mas o meio
de saneá-lo não é a drenagem, porque pelos tubos dos esgotos continuará a
transitar líquido suficiente para entreter a umidade do solo (...). Tudo o mais é
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ilusório, ineficaz, e, por mais que se faça, esta cidade continuará insalubre, como
até aqui, errando-se o alvo (...) a primeira medida higiênica a atender para o
saneamento da capital, depois do conveniente suprimento de água potável, é a
(...) reforma dos atuais encanamentos de esgotos públicos e sua descarga bem
longe da cidade, fora da barra, diretamente no oceano (Grifo meu). (Lourenço,
1891, p. 105-6)

A intensidade da epidemia e as quarentenas impostas pelos governos da Argen-
tina e do Uruguai aos passageiros e mercadorias procedentes do Brasil reacenderam
as discussões sobre o saneamento do Rio, trazendo a primeiro plano a questão
epidemiológica subjacente à adesão ou oposição aos projetos já referidos: era a
febre amarela uma doença endêmica, “domiciliada” no solo da cidade, ou uma
doença importada que se podia combater pela tríade tradicional da saúde pública:
quarentenas, desinfecções e isolamento?28 Em 1892, Floriano Peixoto chegou a ten-
tar a contratação de especialistas estrangeiros para arrancar a doença do solo do Rio
de Janeiro. Responderam afirmativamente às consultas feitas por nossos diplomatas
na Europa Edmund Alexander Parkes (1819-1876), engenheiro sanitário inglês, au-
tor de um manual de higiene conhecido dos médicos e engenheiros brasileiros;
Duclaux, sucessor de Pasteur; Petenkoffer, de Munique; o já mencionado Rubner,
diretor do Instituto de Higiene de Berlim; Friedrich Löffler, descobridor do bacilo da
difteria, na época professor de higiene em Greifswald; e outros, que viriam esclare-
cer a patogenia da febre amarela, ao tempo que se fossem iniciando as obras de
saneamento sob a direção imediata de Parkes. 29

No documento que enviou ao cônsul brasileiro em Munique, em junho de 1892,
Max von Pettenkofer afirmou que se podia atacar doenças infecciosas que depen-
diam tão claramente do solo e da estação “antes de conhecer-se o bacilo específico
nos doentes, e antes mesmo que este tenha sido descoberto na atmosfera, nas águas
e no solo”. Transformando-se o substrato, ele poderia até continuar a vegetar na
cidade, mas sem causar dano algum. E reafirmou a inutilidade das medidas aciona-
das pelos contagionistas. “Se existir uma predisposição local, na época própria para
uma epidemia sempre hão de atravessar específicos em quantidade suficiente para
se desenvolverem; não existindo, (...) podem atravessar germes em grande quanti-
dade, sem que se desenvolva a epidemia.” Não descartava a importância das inves-
tigações bacteriológicas, que poderiam ser feitas concomitantemente, mas advertia
que a descoberta do “bacilo específico” não explicaria por que a febre amarela
aparecia somente em certos lugares e em certas épocas do ano. A relevância dessas
investigações residia, sobretudo, na possibilidade de se acharem meios para imuni-
zar os homens, como na varíola. “Talvez seja possível tornarem-se os homens bran-
cos, por meio de um albumínio, tão refratários à febre amarela como são os negros”
(DO, 11/2/1897, p. 690). Pettenkofer sugeriu ao cônsul brasileiro que, para as inves-
tigações bacteriológicas, recrutassem um profissional indicado por Koch ou Max
Rubner, seu sucessor na direção do Instituto de Higiene da Universidade de Berlim,
ou ainda por Hueppe, de Praga. Quem se candidatou a cuidar dessa frente foi o dr.
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C. Brendel. Em carta ao vice-cônsul brasileiro em Munique, manifestou a certeza de
que uma investida conjunta da bacteriologia, epidemiologia, anatomia patológica e
engenharia sanitária seria capaz de decifrar todas as incógnitas relativas à doença
que em 1891 vitimara 83 capitães de navios só no Porto de Santos. Retomando idéia
que já defendera em 1876, propôs a formação de três comissões para atuar, simul-
taneamente, nesse porto, no do Rio de Janeiro e no da Bahia, com quatro a cinco
especialistas cada. A concorrência entre eles constituiria a mais segura garantia da
execução da tarefa. Tanto as instruções como a composição das equipes seriam
decididas, confidencialmente, em Munique, por um conclave formado por Pettenkofer,
van Ziemssen, Bollinger e ele, Brendel. Recrutados em diversos países da Europa,
os cientistas gozariam de total independência. Ao cabo de oito meses, se reuniriam
no Rio de Janeiro para extrair dos respectivos relatórios deduções gerais e um
parecer unificado. Das viagens encarregar-se-iam os círculos de seus compatriotas
que se interessavam muito pela realização da empresa:

em primeiro lugar, os comerciantes alemães nos referidos portos, os seus repre-
sentantes e correspondentes na Alemanha, os armadores das companhias de va-
por e de navios de vela em Hamburgo e Bremen, os professores de medicina
alemães e a opinião pública, que nunca se recusou a prestar serviços ao progres-
so e à humanidade, tanto no Brasil, (...) como na Alemanha.

Contando já com o assentimento do governo brasileiro, Brendel convocava seu
representante em Berlim a participar de uma reunião presidida por Pettenkofer, na
Academia das Ciências, na manhã de 2 de outubro de 1892.

Baldwin Latham, de Londres, também respondeu àquela sondagem. Tratou a
incumbência nos termos práticos e objetivos adequados a um empreendimento de
engenharia em tudo similar aos que técnicos ingleses executavam em cidades do
mundo inteiro, nas áreas de abastecimento de água, esgotos, melhoramentos portuá-
rios, abertura de estradas e ferrovias, etc.

A debacle econômica que sucedeu à euforia do encilhamento e a guerra civil em
que o país mergulhou após a revolta da Armada, em setembro de 1893, soterraram
esses projetos. Os resultados das consultas feitas à época de Floriano só foram
divulgados em fevereiro de 1897, quando se iniciava a recuperação da economia
brasileira e se recolocava na ordem do dia o saneamento da capital.

Este foi executado tempos depois, não por alemães mas por Oswaldo Cruz, um
dos “germanistas” citados neste capítulo. Seria, na verdade, uma operação con-
junta de médicos e engenheiros, achando-se à frente destes o britânico prefeito
Francisco Pereira Passos. Além dos fatores conjunturais de natureza econômica e
política que a historiografia relaciona para explicar o adiamento da intervenção
sobre o espaço urbano carioca, pesaram muito as dissensões técnicas entre os
atores implicados no processo. No intervalo entre o II Congresso Brasileiro de
Medicina e Cirurgia e a presidência de Rodrigues Alves (1903-1906), a orientação
a que a saúde pública obedeceu foi essencialmente contagionista. As medidas
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desse teor formavam o núcleo mais consistente e factível do eclético programa
votado em setembro de 1889. O compromisso entre as teorias em debate aparece
na expressão “infecto-contagiosa”, usada para designar qualquer uma das doen-
ças às quais se aplicavam a notificação compulsória, as desinfecções e o isola-
mento. Após a ofensiva contra o cólera no Vale do Paraíba, à base de quarente-
nas e germicidas, fizeram-se nada menos que 8.288 desinfecções domiciliárias no
Rio de Janeiro em 1895 e 1896, sendo 4.304 consecutivas às remoções de doentes
para hospitais de isolamento, 3.127 por óbitos em domicílios e 857 requisitadas
por causas diversas. Cerca de 7% deveram-se a casos suspeitos ou confirmados
de cólera, e 43,31%, a casos notificados de febre amarela.30

De acordo com o superintendente do serviço, dr. Alfredo da Graça Couto, a
desinfecção pública fora “empírica e ineficaz” até 1889, mas ingressara na fase
“científica” com Rocha Faria, consolidando-se na gestão do paulista Torres Cotrim.
O Rio possuía três estações subordinadas à Inspetoria do Serviço de Isolamento e
Desinfecção, órgão vinculado à Diretoria de Higiene e Assistência Pública Munici-
pal. O desinfectório central, na rua Clapp, perto da Praça Quinze de Novembro, foi
inaugurado em julho de 1890. No ano seguinte, construíram-se dois estabelecimen-
tos de menor porte: no Engenho Velho, onde funcionara o antigo Matadouro (atual
Praça da Bandeira); e na rua da Relação, distrito de Santo Antônio. Em dezembro de
1894, quando Cotrim substituiu Souza Lima, o serviço passou a ser regido por
aqueles regulamentos que já examinamos e foi provido de moderna aparelhagem
de fabricação alemã (Geneste e Herscher). Segundo Couto, que pleiteava a constru-
ção de mais três desinfectórios, “a prática outrora tão inútil como repelida, mormen-
te pelos prejuízos materiais que acarretava, não existentes hoje, captou a confiança
do público”. Ainda assim, lamentava a força do “preconceito popular”, a resistência
dos clínicos à notificação compulsória de seus pacientes e o horror que estes ti-
nham à idéia de serem isolados em hospitais públicos e de terem a vida privada sob
a intervenção do Estado.

Quadro VIII - Desinfecções domiciliárias por doenças

Doenças 1895 1896 total

Febre amarela 660 2.930 3.590
Varíola 2.076 559 2.635
Sarampão 76 21 97
Escarlatina 3 3 6
Difteria 32 13 45
Coqueluche 35 27 62
Beribéri 22 24 46
Cólera-morbo e diarréia coleriforme 590 590
Febres tíficas 137 223 360
Várias requisições 857 857

TOTAL 3.631 4.657 8.288

Fonte: Couto, 1897.
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De acordo com a lei, o médico era multado se não notificasse casos de febre
amarela, varíola, sarampão, escarlatina, cólera-morbo, peste e difteria. A notificação
era facultativa na tuberculose, coqueluche, beribéri e manifestações tíficas, em vis-
ta, sobretudo, da “carência de hospitais civis especiais”. Na ausência do médico,
cabia ao chefe da família, ao administrador, proprietário ou arredantário do estabe-
lecimento comercial ou habitação coletiva notificar o serviço municipal de saúde,
que enclausurava o doente no sistema de vigilância domiciar ou pública (São Sebas-
tião, no Caju, ou Jurujuba, em Niterói). O desinfectório central foi construído pelo
engenheiro sanitário Eugênio Ferreira de Andrade (o mesmo do Hospital São Sebas-
tião). Era dividido em duas seções laterais: a dos contagiados e a dos desinfectados,
que abriam para pátios, garagens e portões independentes. No pátio da primeira
havia serviço de banhos com três gabinetes: um para o doente, outro para vestiário
e receptáculo das roupas e objetos já desinfectados, e o terceiro com câmara para
queima de enxofre, a cujos vapores eram submetidos os objetos que o calor danifi-
caria. O corpo central do edifício era separado no comprimento por um muro no
qual estavam engastadas três grandes estufas Geneste e Herscher, providas de por-
tas que abriam para os lados puro e impuro, sem nenhum contato. Só em 1904
Oswaldo Cruz conseguiria prover o Rio de mais um desinfectório, construído em
Botafogo, pelo mesmo arquiteto que levantou o castelo de Manguinhos (hoje abriga
o Hospital Rocha Maia).

Se a ofensiva anticontágio era municiada por aparelhagem alemã, sua filosofia
era sobretudo francesa. O higienista Émile-Arthur Vallin era a principal referência
de Graça Couto e Torres Cotrim no tocante às técnicas de desinfecção e à expecta-
tiva de pesquisas que viessem aperfeiçoar os agentes usados para neutralizar “os
princípios morbíficos, vírus, germes, miasmas”, ou para decompor “as partículas
fétidas e os gases que se desprendem das matérias em putrefação”. Vallin recebera
prêmio da Academia das Ciências de Paris pela publicação de Traité des désinfectants
et de la désinfection (1882), que se tornara um guia para municipalidades de todo o
mundo.31 O historiador Jacques Léonard (1981, p. 311-2) identifica-o como um dos
principais pasteurianos no campo da higiene, empenhado em difundir um “estilo
moderno” de encaminhar a medicina social à luz da teoria dos germes. Além de
ensinar em Vâl-de-Grace (1874-88) e na nova École de Santé Militaire, criada em
Lyon (1889), foi redator-chefe da Révue d’Hygiène et de Police Sanitaire (a partir de
1879) e um dos fundadores da Société de Médecine Publique et d’Hygiène Professionelle
(1877). Presidida por Bouchardat pai, professor de higiene da Faculdade de Paris,
reunia higienistas famosos (Fauvel, Napias, Proust, Bertillon, Bergeron, Brouardel),
médicos militares (Lacassagne, Leroy de Méricourt, A. Laveran), professores univer-
sitários (Gubler, Gavarret, Gariel) e profissionais de outros campos implicados no
saneamento urbano: arquitetos (Viollet-le-Duc e Émile Trélat), físicos, químicos e
engenheiros. Respaldada por médicos com mandato parlamentar, a coalizão preci-
sou de mais de uma década para arrancar do Estado a estrutura administrativa
compatível com seu projeto, materializada na reforma de 5 de janeiro de 1889 que

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46292



293

criou a Direction de l’Assistance e de l’Hygiène Publique, subordinada ao Ministério
do Interior da França (sobre o assunto, ver Porter, 1994).

No Brasil, esta coalizão mostrou-se mais frágil. O saneamento executado dez
anos depois tomaria feição prussiana e obedeceria a duas lógicas que não eram
mais coincidentes. A reforma urbanística haussmaniana conduzida pelo prefeito
Pereira Passos e outros engenheiros mantinha seus alicerces mergulhados nas teorias
do solo e na higiene dos miasmas. A principal campanha sanitária conduzida por
Oswaldo Cruz – aquela contra a febre amarela – obedeceria a um arranjo conceitual
incomensurável com as teorias e controvérsias que prevaleceram até o final dos
anos 1890. Vamos agora nos aproximar desta ruptura.

Notas

1 As pessoas deviam evitar bebidas alcoólicas, frutas verdes e alimentos crus. O mais importante era não

sucumbir ao terror, não fugir da cidade. Para se premunirem, deviam beber limonadas ácidas, conservar

o asseio do corpo e das roupas e lavar as mãos com soluções desinfectantes de ácido fênico, ácido

bórico ou sulfato de cobre, segundo fórmulas que os comissários de Higiene ensinavam nos postos de

assistência da municipalidade. Souza Lima recomendara-lhes severa vigilância sobre os gêneros alimen-

tícios vendidos na cidade e sobre a higiene das ruas e habitações, principalmente as coletivas. Tinham

de intimar o fechamento em 48 horas dos cômodos ou quartos superlotados ou inabitáveis. A água era

outro alvo importante da fiscalização, sobretudo nas habitações populares.

2 O regulamento de 3/2/1886 sofreu modificações após a proclamação da República (decretos no 68 e 88

de 18 e 24/12/1889) e foi revogado em 18/11/1890 pelo decreto no 169, que deu nova organização aos

serviços de higiene. Outros do mesmo ano alteraram cargos da nova organização. Extinguiram-se então

as Inspetorias (federais) de Higiene em todas as unidades da federação, a primeira em setembro de 1891

(Estado do Rio de Janeiro), as últimas em 1893 (Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul e

Goiás). Ver Barbosa e Rezende, 1909, v. 2, p. 97-8.

3 Lei no 85, de 20/9/1892 (lei orgânica do Distrito Federal), art. 58, cap. VIII, disposições transitórias. O

Conselho de Saúde Pública, constituído por Deodoro da Fonseca pelo referido decreto no 169, de 18/1/

1890, era presidido pelo ministro do Interior, Aristides de Silveira Lobo, e reunia os inspetores-gerais de

Higiene e de Saúde dos Portos, os cirurgiões-mor do Exército e da Armada, diretor e lente de Higiene da

Faculdade de Medicina, o lente de Construção e Arquitetura Civil da Escola Politécnica, o presidente da

Academia de Medicina, um membro do Conselho da Intendência Municipal, o inspetor-geral de Obras

Públicas, o engenheiro sanitário da Inspetoria-Geral, o engenheiro fiscal da City Improvements e o

diretor do serviço sanitário da Santa Casa da Misericórdia (ibidem, p. 714-5, 98-9).

4 Decretos no 1.172 e 1.171, de 17/12/1892; decreto no 1.339, de 28/3/1893. O Instituto Bacteriológico

Domingos Freire tomava como regulamento o primeiro, que o promovia ao mesmo status da Diretoria

Sanitária, sob a autoridade do ministro do Interior.

5 Lei no 191 B, de 30.9.1893, art. 2o, no 20. Regulamentado pelo decreto no 1.647 de 12/1/1894 assinado

por Floriano Peixoto e o ministro da Justiça e Negócios Interiores, Cassiano do Nascimento.
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6 BM (1/1-8/1-8/2/1895). Em 1/1/1895, Castro entregou ao ministro do Interior o relatório dos trabalhos

da Diretoria Sanitária e do Instituto Sanitário Federal em 1893-1894. A rotina envolvia, sobretudo, a

fiscalização dos profissionais que exerciam a arte de curar: concessão de licença a preparados farmacêu-

ticos; certidões de pareceres sobre preparados postos à venda; registro de diplomas de médicos, farma-

cêuticos, dentistas e parteiras; licenças para a abertura de farmácias e drogarias, alopáticas e homeopáti-

cas; inspeção destes estabelecimentos; registro de seus copiadores de receitas. Estas atividades rendiam

cerca de nove contos. O item mais rendoso eram as “contribuições” dos doentes de primeira classe

internados no São Sebastião: pouco mais de 12 contos (Castro, s.d).

7 As estufas fixas de vapor Geneste e Herscher foram repartidas entre Belém (duas), Cachoeira (duas),

Entre-Rios de Minas (duas) e a hospedaria de imigrantes em Pinheiros (uma). Um pulverizador grande

a vapor e dois simples foram para Belém; seis outros, para Barra do Piraí, Desengano, Barra Mansa,

Resende e Engenheiro Passos. O restante do equipamento foi improvisado a partir de regadores de mão

e bombas de jardim (BM, 8/6/1895, p. 170). A Comissão Federal era composta por Silva Santos, profes-

sor da Faculdade de Medicina, então vice-diretor do instituto; Pedro de Almeida Magalhães, assistente de

clínica propedêutica da Faculdade, e Herculano Pena, interno laureado da mesma. Leonel J. da Rocha e

Álvaro Alvim serviram na Inspetoria-Geral de Saúde dos Portos. Godofredo S. Teixeira de Melo, ex-

diretor do Hospital Marítimo de Santa Isabel, atuara na epidemia de febre amarela daquele ano como

médico extraordinário do São Sebastião. Carlos Seidl era diretor deste hospital. Participaram também os

estudantes Plácido Barbosa da Silva, Miguel da Silva Pereira, Álvaro Ramos, Augusto Torreão Roxo,

Saturnino do Lago e Heitor Adams, e ainda o chefe do tráfego da Estrada de Ferro (Rademacker), um

engenheiro de obras do Ministério do Interior (dr. Fonseca) e diversos operários experientes em desin-

fecções (BM, 1/12/1894, p. 360). Este periódico (Boletim Médico), dirigido por A. Sodré, publicou parte

de seu relatório; além de descrever o plano de combate à epidemia de cólera-morbo e os percalços de

sua execução, analisava a sua origem e enfeixava observações clínicas colhidas em diversas localidades.

8 O dr. Joaquim José Torres Cotrim, que assumiu em 29 de setembro, havia organizado e chefiado o

serviço de desinfecção de cargas da Diretoria Sanitária do Estado de São Paulo. Sua primeira iniciativa

foi conclamar os médicos do Distrito Federal a notificarem qualquer doença transmissível consignada no

regulamento municipal de 28/6/1893 (Recortes/COC; BM, 1/12/1894, p. 360).

9 “A epidemia do Paraíba” (7/2/1895, Recortes/COC). Outro jornal relacionou as provas subjacentes ao

diagnóstico: exame microscópico, culturas em soluções esterilizadas de peptona, em placas e tubos de

gelatina, método de Scholtelius, acidificação do leite, culturas em caldo de carne e na batata, reação

indol-nitrosa ou do vermelho do cólera, método de Gram, coloração dos cílios, método de Pfeiffer e

Issaef e a experimentação em animais” (“Notas da epidemia”, 7/2/1895, Recortes/COC). Na comunica-

ção à Sociedade de Medicina e Cirurgia, Prévost alude à “conveniência que supunha o governo em

manter completo sigilo sobre a questão”. O relatório esgotou-se rapidamente. Suas conclusões figuram

também em Fajardo (1895a; 1895b). Há referência (que não pude confirmar) de trabalho do mesmo

autor, em colaboração com Oswaldo Cruz (Da veiculação do vibrião colérico).

10 Ibidem (p. 22). Publicado nos jornais cariocas de maior circulação (na GN, com o título “Epidemia do

Paraíba”), trazia detalhada descrição da sintomatologia e do tratamento que justificavam a infirmação do

cólera. Foram contestados por Alberto Senra, de Patrocínio de Muriaé (BM, 8/6/1895, n. 22, p. 175-6).

11 O diretor do jornal imaginou o regresso do “capitão-do-mato” Azevedo Sodré e dos demais médicos

do governo em carros alegóricos de carnaval; trajados de bacilos empunhariam as “seringas desinfetadoras”

ou vasos cheios de fezes riziformes; em carro especial viriam “chouriços podres da Serraria, pirâmides

artísticas de pêssegos verdes, e ao centro, em urna preciosa, um espécime da célebre limonada salvadora”.

Em 31/12/1894, os médicos da Comissão Federal repudiaram “um jornal redigido por um médico que

(...) apontou-nos como tendo de caso pensado inventado uma epidemia, chamou-nos recrutadores de

doentes, engrossadores de estatísticas, envenenadores, ignorantes, inexperientes, etc., etc. (...) se há

vilania que os homens de bem devem duramente estigmatizar é por certo a daqueles que, absorvidos no
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culto dos seus interesses financeiros, desconhecem tenacidades de convicções e inteirezas de caráter e

por isso pisam o que a consciência alheia tem de mais puro” (22/12/1894, n. 48, p. 383).

12 Nos conselhos ao povo que distribuiu, Sodré pedia que fosse denunciado à comissão sanitária qual-

quer caso suspeito e que se evitasse o contato com doentes. Reiterava as recomendações concernentes

à água, alimentação e outros aspectos da higiene privada. Proibia o despejo de fezes, urinas e vômitos

no Paraíba e qualquer curso d’água, os quais teriam de ser desinfetados com o leite de cal distribuído

nas estações ferroviárias antes de serem enterrados em quintais e pastos. Proibia, também, que se

lavassem roupas e animais nos rios, cuja água devia ser fervida por meia hora antes de ser usada (BM,

22/6-1/7/1895).

13 As roupas tinham de ser mergulhadas em solução de sublimado, depois em água fervente por meia

hora. Vasos e baldes para receber vômitos e dejeções conteriam solução de sulfato de cobre. As man-

chas do chão seriam lavadas com solução de sublimado. Despejar-se-ia um litro de leite de cal nas

latrinas ou fossas que recebessem dejeções. Os médicos tinham de descobrir em que locais foram

depositados os primeiros dejetos do doente, na incubação do mal, para desinfetá-los. “Instruções aos

médicos” continham normas igualmente rigorosas para hospitais de isolamento (BM, 8/7/1895, p. 201).

14 Sem título (GN, jan. 1895) e “Estado sanitário” (GN, 7/1/1895, Recortes/COC). Pioneiro da eletroterapia,

radiologia e radioterapia no Brasil, Álvaro Alvim nasceu em Vassouras, em 1863. Iniciou os estudos

superiores na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e os concluiu na Bahia, em 1887. Dois anos

depois da experiência no Vale do Paraíba, viajou para a França (1896), onde estudou física médica sob

a orientação de Bouchard. Trouxe de volta moderna aparelhagem com a qual deu início a sua especia-

lidade. Aplicou aqui as descobertas de Roentgen sobre raios obtidos com a empola de Crookes. Quando

teve conhecimento dos primeiros casos de radiodermites na Europa, viajou em busca de informações;

nos meios parisienses foi bem-aceito o emprego do papel chumbado, de sua invenção, precursor dos

radiopacos e dos meios de proteção contra o câncer. Retornou mais tarde à Europa para se aperfeiçoar

no laboratório de Pierre Curie, que investigava os usos terapêuticos do rádio. Dedicando-se no Brasil ao

tratamento do câncer, foi perdendo um a um os dedos das mãos, em virtude de lesões ocasionadas pelas

radiações. Foi condecorado pelo presidente Artur Bernardes pouco antes de falecer, no Rio, em 1928

(DLarousse, v. 1, p. 283).

15 Das raízes da Cephaelis ipecacuanha extrai-se o alcalóide emetina, expectorante em doses fracas e

vomitivo em doses mais fortes. A receita de Catão era: “Uso interno: mistura salina simples + sulfato de

magnésia ou cozimento de ipecacuanha + láudano de Sydenham + tintura de digitalina + xarope de

ratânia. Às vezes aplicações emolientes sobre o ventre e invariavelmente, à menor manifestação palus-

tre, o bissulfato de quinino associado à antipirina”. Alvim lamentou aqueles “farrapos cerzidos sem

nenhuma lógica”, supondo-se que em Serraria reinava o “cólera-chouriço... e não morbo!” (GN, jan.

1895; O País, 7/1/1895). Um dos partidários do cólera receitava injeções subcutâneas de éter, fricções

excitantes com álcool, acetato de amônia, essência de terebintina, tintura de pipi e de cantáridas, inter-

namente uma poção de salicilato de bismuto, com láudano, xarope de ratânia e solução gomosa. A

medicação pouco servia, pois “a maioria de doentes caía e não dava tempo a que se preparasse os

remédios; em três ou quatro horas eram cadáveres” (Senra, BM, 8/6/1895, p. 175-6). Com o recrudesci-

mento da epidemia, Tiago da Costa mudou de opinião e suplicou à comissão federal médicos e desin-

fetantes. A Gazeta, que dera ampla repercussão a seus pêssegos e chouriços, passou a acusá-lo de

mentiroso. E Andrade teve de justificar a fuga com a família para Juiz de Fora (denunciada por anônimo

em O País, 6/1/1895).

16 Bujwid verificara que os bacilos em vírgula conhecidos quase não eram influenciados pelos vapores

da substância, ao passo que o do cólera indiano apresentava reação tão intensa que podia ser conside-

rada específica. O País descrevia inovação de Oswaldo Cruz (“O cólera”, jan. 1895, Recortes/COC). O

polonês inoculava dois tubos contendo gelatina solidificada. Dentro de um suspendia tubo menor com

iodofórmio. No que servia de controle, o bacilo desenvolvia-se; no tubo com iodofórmio, a cultura
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permanecia estacionária e a liquefação da gelatina só começava ao fim de 10 ou 15 dias. Oswaldo Cruz

inoculou o bacilo de Resende em dois tubos com gelatina solidificada. Dentro de uma das rolhas de

algodão colocou um pouco de iodofórmio envolvido em papel de filtro esterilizado. Os tampões dos

dois tubos foram cobertos com capuzes de borracha. As duas culturas deram o resultado indicado.

17 Aludia às sessões de 30/9/1893 (sociedade belga) e 16/10/1893 (Berlim), (GN., 28/12/1894, Recortes/

COC). Em 1894, Oswaldo Cruz organizou na Policlínica Geral do Rio de Janeiro um laboratório de

análises para diagnóstico de sífilis e moléstias internas na clínica de Silva Araújo. Junto com Sales

Guerra, Werneck Machado e Alfredo Porto, formaram o grupo dos “germanistas”, assim chamado pelo

empenho em aprender alemão, o idioma dos textos mais avançados de medicina na época.

18 Ver, a esse respeito, Snow (1990). O conflito subsistia em 1910, quando um assistente de Pettenkofer,

Rudolf Emmerich, e outros estudiosos do assunto publicaram lauta monografia intitulada Bodenlehre der

Cholera Indica (apud Hume, 1925, p. 332; este autor apresenta extensa bibliografia de e sobre Pettenkofer).]

19 Friedrich Loeffler (1884), Émile Roux e Alexandre Yersin (1889) tinham observado a presença de

bacilos diftéricos virulentos nas gargantas de indivíduos saudáveis e sua persistência nos convalescentes.

A relevância epidemiológica disso foi demonstrada em 1893 por William Hallock Park e seu assistente

Alfred L. Beebe em Nova York. Os ocupantes de uma habitação com caso de difteria deviam ser

encarados como perigosos até que culturas do material retirado de suas gargantas comprovasse a ausên-

cia de bacilos. Koch reconheceu o perigo representado pelos convalescentes no cólera, mas não deu

importância aos portadores saudáveis. As observações eram difíceis de explicar sem uma teoria mais

consistente sobre o processo da imunidade. Em 1910, Charles Value Chapin (1856-1941) publicou o

clássico sobre o assunto (The sources and modes of infection). “Paralelamente a estas contribuições

estava a demonstração igualmente importante do papel do vetor animal, fechando, assim, a última

lacuna importante na teoria dos germes” (Rosen, 1986, p. 320-1).

20 JC (2/9/1887, p. 3, reprodução do ofício no 206, de 28/7/1887, enviado ao ministro do Interior). Seu

contrato previa, também, projeto e orçamento de uma nova cidade a ser edificada entre a lagoa Rodrigo de

Freitas e a praia do Arpoador, onde fica hoje o bairro de Ipanema, assim como o estudo da canalização dos

rios que inundavam as partes baixas do Rio nas chuvas de verão. Uma das seções de engenheiros que

comandou chegou a estudar os terrenos adjacentes à lagoa. O ministro queria um cais na margem retificada

e um canal que a ligasse ao mar. Assentada em “princípios científicos”, exposta à brisa purificadora do

Atlântico, seria salubre e bela (Diário Oficial, ano XXVI, n. 51, 20/2/1887, p. 3). Na Biblioteca Nacional há

mais três trabalhos de sua autoria a respeito de obras de irrigação do Norte da Itália (1884), da comissão de

açudes que atuou no Nordeste brasileiro (1885) e do melhoramento do canal do Mangue (1886).

21 JC (2/9/1887, p. 3). As linhas de maior suprimento de água vinham dos morros de Santo Antônio e

Senado. Dividiam-se no Campo da Aclamação: uma corrente fluía para o canal do Mangue; a outra, para

a orla da atual Praça Quinze. Desfez, assim, a noção de que as Cidades Velha e Nova estavam edificadas

sobre água parada há séculos, “pântano abafado” por sucessivos depósitos de terra e matéria orgânica

que foram elevando a superfície até o nível que tinham na época as ruas.

22 Não fica claro se era a inglesa City Improvements ou a belga Societé Anonyme du Gas que operavam

no Rio desde 1862 e 1886, respectivamente. Gouveia e Castro obtiveram todos os dados levantados pela

empresa. Fernandes Pinheiro, citado às vezes como o engenheiro responsável pelo projeto, o expôs no

Instituto Politécnico. Pinheiro Guimarães, presidente do Clube de Engenharia, também é mencionado.

Embora valorizassem o estudo de Revy, Gouveia e Castro (1891) reportavam-se a trabalhos anteriores

de Paula Freitas e Borja Castro (1877). Este fora o engenheiro responsável pela construção das Docas da

Alfândega, primeiro melhoramento portuário feito no Rio. Citam parecer (favorável) de comissão nomeada

pela Intendência Municipal (Boletim da Intendência, 1890, p. 77). Reproduzem ou citam outros docu-

mentos.
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23 Médico republicano prestigiado, presidente da Assembléia Constituinte estadual em 1891 e primeiro

presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, Luís Pereira Barreto atribuiu a imunidade

à febre amarela daquela capital à boa qualidade de sua água. A má qualidade das águas explicava os

surtos em cidades do interior. Em Campinas, os surtos iniciados em 1889 tinham cessado em 1891 após

a instalação de redes de esgoto e água potável, ressurgindo em 1892, após acidente no reservatório de

água que obrigara a população a usar de novo os antigos poços. Telarolli Júnior (1993, p. 153-4) analisa

as idéias deste médico e a candente controvérsia que transcorreu na imprensa médica e leiga paulista

em 1896, em larga medida simétrica àquela observada no Rio de Janeiro: “Tornou-se comum, por

exemplo, que as famílias mais abastadas, quando em viagem ferroviária ao interior do estado, levassem

um farnel de água mineral de Minas Gerais, para prevenir-se contra a febre amarela”.

24 No Dizionario Enciclopedico de Eulenburg (p. 269), Soyka teria atribuído a perpetuação da febre

amarela no litoral do Brasil às condições de seu solo, como mostrara Pettenkofer na Europa para várias

doenças infecciosas. Furquim Werneck acusou Gouveia e Castro de mutilarem o trecho citado; a tradu-

ção correta seria: “Como mais próximas moléstias infecciosas, nas quais trata-se de um germe mórbido,

a cujo desenvolvimento ou propagação o solo parece tomar parte, podemos nomear a febre amarela, a

peste e também a disenteria” (JC, 28/6/1891, p. 5). O debate na Sociedade de Medicina e Cirurgia (7/7/

1891) consta em BM (n. 27, p. 217-8; n. 28, p. 224-7). Werneck apresentou ali folheto intitulado “Sanea-

mento da capital: consulta dirigida aos profissionais, médicos e engenheiros, pelos representantes do

Distrito Federal, 1891”.

25 Referiam-se à Revista do Instituto Politécnico (t. 29, p. 138; t. 30, 2a parte, p. 1-26). E a “Saneamento

da cidade do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de melhoramentos para o saneamento da Corte”

(Revista do Clube de Engenharia, ano I, v. 21, 887). “Sou entusiasta do enxugo do solo”, teria declarado

Nuno de Andrade (II Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, fasc. I, 1890, p. 88). Aureliano

Portugal (1891, p. 17, viii) afirmara que, para expulsar a febre amarela do Rio, eram indispensáveis o

enxugo do solo, o calçamento estanque e a reconstrução dos esgotos. A construção de habitações

higiênicas para proletários, também valorizada, estava em execução. Na introdução à mesma obra,

Rocha Faria declarava: “Não sou partidário da teoria localista de Petenkoffer e por isso não aceito sem

discussão as influências das oscilações do nível do lençol d’água subterrâneo na disseminação das

epidemias...” Contudo, seu antecessor, Souza Lima, defendeu o enxugo do solo, ressalvando: “O plano

do saneamento deve começar por aí, mas não deve limitar-se a isso” (Diário Oficial, 31/5/1891, p.

2.324-7). Reafirmava tal convicção no Relatório da Inspetoria Geral de Higiene (1891, p. 71).

26 Relatório do Clube de Engenharia enviado ao governo em 1887 (Revista do Clube de Engenharia, ano

I, n. 3). As críticas de Lourenço ao Instituto Politécnico por discutir assuntos que não seriam de sua

competência acham-se em Lourenço, 1893, p. 52, 144. José Lourenço era, na época, membro da Acade-

mia e diretor da Casa de Saúde de Nossa Senhora da Ajuda. Em 1883, era já reconhecido como oftalmo-

logista, inventor de um aparelho pulverizador para os olhos, divulgado na França, onde editou com o dr.

Galezowski a Révue Ophtalmologique. Tinha publicado trabalhos sobre oculística, febres paludosas de

Sergipe e cemitérios do Rio de Janeiro. Em 1886, publicou A febre amarela e o regulamento de 3 de

fevereiro de 1886. Depois se dedicou ao estudo da gota e, sobretudo, da lepra, doenças que atribuía à

nutrição. Em 1898, publicou Considérations sur la lèpre au Brésil (Mauriac, 1883; Mendonça, 1898).

27 O mineiro Hilário Soares de Gouveia (1843-1923) é tido como fundador da oftalmologia no Brasil.

Depois de se diplomar pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1866, estudou em Heidelberg

(Alemanha). Ao regressar, ministrou um curso livre de oftalmologia e se tornou o lente da disciplina

quando ela foi instituída na Faculdade, em 1883, tendo publicado no exterior “bom estudo sobre a

iridectomia” (Mauriac, 1883, p. 182-8). Membro da Academia de Medicina, pertenceu à Junta Central de

Higiene Pública presidida pelo barão do Lavradio e à comissão que, em setembro de 1881, elaborou

projeto de reforma do órgão agora chefiado pelo dr. Antônio Corrêa de Souza Costa (UM, 1881, p. 579).

Como presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, presidiu os dois primeiros
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congressos médicos nacionais, firmando-se como orador e higienista (Gomes, 1957, p. 233). Em maio de

1894, já exilado na Europa, foi demitido da Faculdade por decreto de Floriano Peixoto, e reintegrado

por decreto de Prudente de Morais, em dezembro de 1895 (BM, 22/5/1894, p. 160; 8/12/1895, p. 384;

22/12/1895, p. 401). Não obstante representasse o Brasil nos funerais de Pasteur (BM, 15/3/1896), seus

pedidos de licença sem vencimentos na Faculdade foram negados pelo Congresso, sob a alegação de que

fazia propaganda subversiva no exterior (BM, 22/12/1896, p. 432-3). O Executivo determinou que reassumisse

suas funções em 1897. Em março do ano seguinte, Prudente de Morais e seu ministro Amaro Cavalcanti

declararam vaga a cadeira de Clínica Oftalmológica. Em 1897, foi aprovado em concurso para a Faculdade

de Medicina de Paris, tendo exercido também, durante o exílio, o cargo de assistente de clínica na Univer-

sidade de Heidelberg. Regressou ao Brasil anos depois e foi nomeado diretor da Faculdade de Medicina do

Rio em 1910-1911. Criou-se, então, a nova cadeira de clínica otorrinolaringológica que ocupou até sua

jubilação em 1918. (Ver também Santos Filho, 1991, p. 134, 321, 323, 324, 325, 478.)

28 A Academia de Medicina formou comissão para analisar o assunto. Gurgel do Amaral (outro futuro

prefeito da cidade) endossou a defesa do enxugo do solo feita por Aureliano Portugal (GN, 8/12/1892,

p. 1). O demógrafo da Saúde Pública criticava as quarentenas impostas aos navios do Brasil; polemizando

com Rocha Faria, reiterava sua fé em Pettenkofer: “sem o saneamento do solo pela drenagem, a terrível

moléstia não abandonará as nossas plagas”. José Lourenço e Clemente Ferreira apresentaram parecer

em separado defendendo a importação e contagiosidade da febre amarela. A polêmica esquentou. Após

a leitura na Academia da extensa memória de Lourenço, que vim citando, veio a resposta de Portugal em

GN (28/12/1892, p. 2)

29 “Consultas feitas pelo governo, em 1892, a profissionais estrangeiros, por intermédio dos respectivos

representantes do Brasil na Europa, sobre o saneamento da cidade do Rio de Janeiro” (Diário Oficial,

ano XXXVI, n. 41, 11/2/1897, p. 690-1). Também em JC (12/2/1897, p. 2). Aí foram transcritas as cartas

de Pettenkofer (Munique, 19/6/1892, a Rosipal, cônsul brasileiro naquela cidade), Brendel (Zelluim

Zillerthal, 15/7/1892) e Baldwin Latham (Westminster Chambers, ao conselheiro J. A. de Souza Correa,

ministro brasileiro em Londres). Em 1892-1893, só encontrei vestígio indireto da consulta, i. e., insatisfa-

ção com o menosprezo da capacidade dos higienistas brasileiros. Ver, por exemplo, Lourenço (1891, p.

149), que endossava opinião expressa em Jornal do Brasil (15/3/1892).

30 Couto (1897, p. 102). À época em que foi publicado o livro, Rocha Faria, autor do prefácio, era

presidente do Conselho Municipal de Higiene e Assistência Pública. Couto assumira a superintendência

na crise do cólera, em novembro de 1894. O compromisso entre teorias controvertidas ocorria também

em São Paulo. Os membros da comissão formada em junho de 1894 para estudar os surtos de febre

amarela no interior do Estado – Teodoro Sampaio, Vital Brazil e José Pereira Ferraz – eram instruídos a

examinar aspectos geográficos das cidades, o solo superficial e profundo, as águas, a atmosfera e a

higiene das habitações, “combinando aspectos dos modelos da transmissão e do contágio. A administra-

ção estadual empregaria tanto medidas contra o contágio (...) quanto medidas para a prevenção da

transmissão, como a fiscalização da alimentação pública e das construções e uma série de obras para a

melhoria do saneamento urbano” (Telarolli Júnior, 1996, p. 146-7).

31 Lacerda traduziu para o português outro título importante: Desinfecção e profilaxia individual contra

as doenças infectuosas, pelo dr. G. M. Sternberg. Para este, a maior parte dos desinfetantes não passava

de “desodorantes ou anti-sépticos mais ou menos valiosos, mas inteiramente ineficazes na qualidade de

agentes de desinfecção”. Provava que as soluções saturadas de sulfato de ferro ou de cobre empregadas

no Vale do Paraíba não destruíam os germes (UM, 1889, p. 429-31).
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