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A o reconstituir o passado à luz das verdades científicas que vigoram hoje,
contemplando apenas os empreendimentos bem-sucedidos, a historiografia da
febre amarela dedica pouca atenção aos esforços feitos no século XIX visando

a descoberta de seu agente etiológico, visto que eles fracassaram. Estados Unidos e
Cuba são os pólos geopolíticos preponderantes nas narrativas da vitória da medicina
contra o chamado tifo americano. Privilegiam-se os dois marcos memoráveis da
elucidação do modo como se transmitia: a formulação da hipótese do mosquito por
Finlay, em 1880-1881, e sua demonstração pela equipe de Walter Reed, em 1900.

As disputas de prioridade suscitadas por estas investigações ainda latejam nos
livros e artigos escritos sobre o assunto, quer nos mais tradicionais, voltados para os
grandes homens e suas idéias seminais, quer nos textos que adotam a história social
das idéias. Os historiadores cubanos e, de modo geral, os que valorizam a ciência
periférica numa perspectiva antiimperialista tendem a ressaltar os méritos e a
originalidade de Finlay em detrimento dos norte-americanos, no limite encarados
como usurpadores. Por sua vez os historiadores que adotam ponto de vista
etnocentrista e anglo-saxão tendem a atribuir todo mérito a Reed, menosprezando a
contribuição do cientista cubano, no limite diluída numa série de precursores intuitivos
e pré-científicos da teoria culicidiana.

A questão crucial apresentada pelos autores que analisam o modo como foi
esclarecida a transmissão da febre amarela é: por que decorreram vinte anos entre
a formulação da hipótese de Finlay e sua verificação, se esta não requereu mais do
que algumas semanas para se efetuar.

Na perspectiva de Nancy Stepan, que é a de uma história social das idéias com
marcada dicotomia entre conteúdo e contexto, os ingredientes essenciais da teoria
do mosquito já estavam dados. Em 1900, a comissão norte-americana baseou-se em
idéias que haviam resistido quase na íntegra ao tempo. Se Finlay já detinha a chave
do enigma, por que interregno tão longo?

Da etiologia ao modo
de transmissão: rupturas

Devorar ou ser devorado: é o programa do novo século, como tem sido o dos séculos passados;
não há, nem haverá nunca outra alternativa possível. (Hilário de Gouveia, 1901)
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É indiscutível que a produção de evidências é uma dimensão crítica do avanço da
ciência. Mas na história da ciência e da medicina, com freqüência, fatores exter-
nos desempenham papel importante. Fatores políticos e econômicos podem de-
terminar, por exemplo, a urgência atribuída a uma doença e as prioridades
conferidas à pesquisa em cada uma de suas várias fases: identificação do proble-
ma, busca da solução e aplicação dos resultados da pesquisa. É impossível dar
uma resposta adequada à questão do atraso entre a hipótese essencialmente
correta proposta por Finlay e sua eventual confirmação sem extrapolar a ciência
de Finlay e examinar os fatores sociais e políticos que operam em todos os três
estágios. (Social Studies of Science, 1978, p. 398)

Na perspectiva de François Delaporte (1989, p. 22-3), que é a de uma história
conceitual da ciência, Nancy Stepan e historiadores afins partem de uma suposição
equivocada. Se é verdade que Finlay e os norte-americanos manipularam o mesmo
mosquito, tinham sobre ele idéias muito diferentes: “o objeto é bem o mesmo, mas
não se trata do mesmo objeto de estudo. Tampouco da mesma hipótese : um agente
de transmissão difere de um hospedeiro intermediário como um meio mecânico
difere de um processo biológico.”

Além de abordar o tempo decorrido entre Finlay e Reed como tempo descontínuo
de elaboração e transformação de conceitos, Delaporte formula uma questão que
para os demais estudiosos não é problemática: o que levou Finlay a se debruçar
sobre o mosquito? Para ele, a chave dos dois enigmas encontra-se na medicina
tropical inglesa, mais precisamente nas relações de filiação conceitual que ligam
Carlos Juan Finlay a Patrick Manson e Walter Reed a Ronald Ross. Finlay deve a
Manson a idéia de que um inseto opera como agente de transmissão. Os norte-
americanos devem a Ross a noção de que atua como hospedeiro intermediário. É
esta noção que lhes permite estruturar experiências calibradas em função do tempo
de incubação do germe no corpo do inseto, obtendo, assim, a produção de casos
experimentais bem-sucedidos. Para Delaporte, a hipótese de Finlay ficou no limbo
durante vinte anos porque este foi o tempo necessário para que se resolvesse a
questão do modo de infecção na malária.

Preocupada em combater a versão de que Finlay era um cientista pouco
qualificado, Nancy Stepan dá ênfase à sua formação acadêmica, ao prestígio que
tinha entre os médicos cubanos e ao reconhecimento que conquistou na comunidade
científica internacional através de artigos publicados sobretudo nos Estados Unidos
e na Inglaterra. Nascido em Puerto Príncipe (Camagüey), em 1833, estudou medicina
na França e nos Estados Unidos, diplomando-se no Jefferson Medical College, na
Filadélfia, em 1855. Retornou a Cuba para se dedicar à clínica e à pesquisa e ingressou
na Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Havana e em outras
associações científicas. Começou a investigar a febre amarela e, por volta de 1865,
defendeu a teoria química que menciono no capítulo “Domingos Freire e a rede
internacional”. No contexto social cubano, Nancy Stepan localiza, então, os fatores
que teriam condicionado positiva ou negativamente estas investigações, fatores
similares àqueles que agiam sobre os estudiosos da febre amarela no Brasil.
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Endêmica na Ilha, vinha se tornando problema cada vez mais grave para as
autoridades espanholas e as elites nativas por dificultar a imigração de trabalhadores
europeus, desejada por razões políticas – o medo que tinham dos negros desde a
revolta de Santo Domingo – e econômicas: o baixo crescimento natural e a elevada
mortalidade da população escrava, de que dependia a agroexportação do açúcar. A
supressão do tráfico negreiro e a inevitabilidade da abolição tornavam crucial a
importação de força de trabalho. Isso explica o incentivo social e a motivação de
Finlay para estudar a doença, cuja erradicação era tida como imprescindível à
“civilização” de Cuba. À primeira vista, é legível a conexão entre contexto e conteúdo
dos artigos por ele escritos durante a conflagrada década de 1870 acerca das relações
entre febre amarela e raças. Lá também se acreditava que os negros tinham imunidade
natural à doença, e que esta só acometia os brancos, preferentemente em idade
adulta. Finlay procurou demonstrar que acometimentos na infância conferiam
imunidade aos adultos, fosse qual fosse a origem racial. Abstraindo os efeitos da
escravidão sobre as condições de saúde, sugeriu “que a alta mortalidade dos negros
indicava uma inabilidade da raça para se aclimatar em Cuba. A mortalidade geralmente
baixa entre os brancos, por outro lado, indicava para ele que se adaptavam bem ao
clima cubano, e que o único risco sério à colonização branca era a febre amarela,
risco maior no primeiro ano de residência.”1

O contexto descrito por Nancy Stepan, em suas modalidades positivas, torna-se
inoperante quando tentamos extrair dele o percurso que levou Finlay à teoria dos
germes e, sobretudo, à hipótese da transmissão pelo mosquito. Os outros fatores
apontados atuam como obstáculos à difusão e aplicação de uma teoria verdadeira e
já potencialmente eficaz. São eles o desinteresse das autoridades espanholas pelo
saneamento da Ilha, a baixa prioridade conferida à pesquisa científica e o ceticismo
disseminado pelo “contagionismo contingente”: como o germe só atuava em
combinação com um fator ambiental, a medicina seria impotente e a doença, inevitável
nos Trópicos. Traço predominante da ambiência que envolveu tanto Finlay como os
norte-americanos e europeus que foram a Cuba investigar a febre amarela é o
estado de beligerância permanente em que esteve mergulhada a Ilha na segunda
metade do século XIX e no começo do atual. Três correntes disputavam a hegemonia
do movimento contra a Espanha em meados do Oitocentos. Uma clamava por
reformas que incluíam a abolição da escravatura. Outra pugnava pela anexação aos
Estados Unidos. A terceira lutava pela independência total de Cuba. Em outubro de
1868, esta deflagrou uma insurreição armada que durou dez anos e custou a vida a
cerca de 200 mil espanhóis e cubanos. Na convenção de El Zanjón (1878), a metrópole
comprometeu-se a executar reformas liberalizantes que incluíam anistia aos presos
políticos e a abolição da escravatura. A Espanha restituiu a Cuba o direito de
representação nas Cortes e iniciou em 1880 a abolição gradual, consumada seis
anos depois. A guerra de independência recomeçou, porém, em 1895, sob a liderança
do poeta José Martí e de outros fundadores do Partido Revolucionário Cubano
(1892). Elaboraram uma constituição republicana e formaram um conselho
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governamental chefiado por Salvador Cisneros y Betancourt. Os Estados Unidos
ofereceram-se como mediadores, mas a Espanha recusou. Sobreveio, então, a
misteriosa explosão do navio de guerra Maine, no porto de Havana, que forneceu o
pretexto à intervenção militar norte-americana, em fevereiro de 1898. A ocupação
foi sacramentada em dezembro pelo Tratado de Paris, que entregou o controle
político-administrativo da Ilha aos Estados Unidos. O governo militar perdurou até
a promulgação da constituição de 12 de junho de 1901, à qual foi anexada a célebre
Emenda Platt: Cuba comprometia-se a dar continuidade às medidas sanitárias iniciadas
pelos norte-americanos, a não assumir dívidas externas que não pudesse pagar, a
permitir a instalação de bases navais em seu território e a concordar com a intervenção
armada sempre que estivessem ameaçadas a ordem pública ou a vida e propriedade
de cidadãos norte-americanos ali residentes. Em maio de 1902 foi instalado o primeiro
congresso, mas quatro anos depois sobreveio nova crise que deu pretexto a outra
intervenção dos Estados Unidos, desativada só em janeiro de 1909.

Pois bem, em 1881, quando a Espanha abrandava seu domínio sobre a Ilha, Finlay
defendeu na Conferência Sanitária Internacional, em Washington, e na Real Academia
de Ciencias de Havana a hipótese de que a febre amarela se propagava por intermédio
do mosquito. Como chegou a ela? Tanto Stepan como Delaporte recusam a interpretação
continuísta, de uma teoria antiga que viera sendo aprimorada ao longo do tempo.

Este é justamente o ponto de vista de Sigismund Peller, que atribui a Finlay tão-
somente o mérito de testar experimentalmente os dados já disponíveis sobre o
papel do Stegomyia na transmissão da febre amarela. A história deveria, então,
retroagir a um médico norte-americano, o dr. B. Rush, que, na epidemia ocorrida na
Filadélfia, em 1793-1794, teria registrado a presença abundante de mosquitos e o
fato de serem poupadas pela doença as pessoas que residiam em prédios esfumaçados
por falta ou defeito de chaminés. Mas Rush não atribuía função ao mosquito, e seu
interesse pela fumaça se devia à suposição de que afastava os miasmas. Para Peller,
o verdadeiro precursor de Finlay teria sido um médico de Baltimore, o dr. John
Crawford (1746-1813). Embora fosse anticontagionista, inimigo das quarentenas,
rejeitava a teoria dos miasmas. A febre amarela e outras doenças pestilenciais nada
tinham a ver com as imundícies ou com a propagação, de pessoa a pessoa, de
substâncias geradas pela corrupção animal. Eram os insetos os responsáveis pela
transmissão. Por um raciocínio analógico, concluiu que a causa de morte em uma
criatura devia se assemelhar à causa de morte em todas as outras:

assim como a peste das lagartas, pulgões e todas as tribos de insetos é o icnêumon,
que deposita ovos em seus corpos ou em locais próximos de onde habitam e
cujas crias, quando chocam, se alimentam deles (...) a peste, a amarela e todas as
febres e demais doenças de que padecemos devem ser ocasionadas por ovos
introduzidos (...) em nossos corpos, externa ou internamente, ou por ovos depo-
sitados próximo às nossas moradias, os quais, uma vez chocados, num caso ou
no outro se alimentam de partes de nosso corpo, uma espécie dando preferência
a uma parte, outra, a uma parte diferente. (apud Peller, 1959, p. 197)

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46386



387

Apesar de ser ousado o pensamento deste médico, que foi expulso da profissão
por seus pares, Peller reconhece que não anteviu o conceito moderno de vetor, que
supõe o ciclo homem-inseto-homem. Outros supostos antecessores de Finlay teriam
sido Greensville Dowell (1822-1881), Josiah C. Nott (1804-1873) e, sobretudo, Louis
Daniel Beauperthuy (1807-1871). Este até já teria apontado o Stegomyia fasciata
como o transmissor da febre amarela.

Stepan e Delaporte confirmam: o médico franco-venezuelano realmente sugeriu
que o mosquito recolhia o material infectante do ambiente e o transmitia aos seres
humanos. Mas não indicou a espécie nem supôs que o material infectante fosse um
organismo vivo transmitido de homem a homem. Segundo Odair Franco, inspirou-se
numa experiência de François Magendie (1783-1855), que julgou haver produzido
sintomas de febre amarela em cobaias injetando-lhes líquido extraído de peixe podre.
Beauperthuy associou esta observação à preferência da doença pelas cidades litorâneas,
e supôs que o princípio mórbido residisse nos restos de peixes e zoófitos que se
acumulavam nas praias e ao redor dos pântanos (Franco, 1969, p. 51). Viajante-
naturalista do Musée National d’Histoire Naturelle (antigo Jardin du Roi), depois
professor de Anatomia na Universidade de Caracas, publicou sua interessante teoria
em 1853, na Gazeta Oficial de Cumaná. Três anos depois apresentou-a à Academia
das Ciências de Paris. Para Beauperthuy, as febres dos pântanos, em geral, e a febre
amarela, em particular, deviam-se a “um vírus vegeto-animal” inoculado no organismo
humano por “insetos tipulídeos” (que conhecemos pelo nome vulgar de pernilongos).
Embora o princípio mórbido agisse como veneno que liquefazia os glóbulos sanguíneos,
a evidência de sua presença no homem e de sua origem no meio eram seres animados
microscópicos, não ainda os micróbios da era pasteuriana mas os animálculos que
brotavam por geração espontânea das matérias em decomposição.

Os produtos pútridos, acumulados no tubo intestinal dos febricitantes, são forma-
dos quase totalmente de mônadas e de vibriões semelhantes àqueles que se
observam nas matérias animais e vegetais em putrefação. O sulfato de quinina, o
arseniato de potassa, o suco de limão, etc. paralisam os movimentos destes inse-
tos. (...) Os acidentes da febre amarela me parecem decorrer igualmente da intro-
dução na economia desses sucos sépticos bombeados por insetos no litoral. Quanto
à matéria animal negra que, em período avançado da febre amarela, é rejeitada
pelos vômitos, ela é formada por uma multidão de mônadas de extrema tenuida-
de. A melhor comparação que me ocorre é com os glóbulos do pigmento da
coróide (membrana entre a esclerótida e a retina), observada, por meio do mi-
croscópio de M. Vincent Chevalier, empregando-se o maior aumento possível.2

Quando a teoria de Finlay foi posta em prática no Brasil, aventaram-se aqui,
também, nomes de médicos que a teriam vislumbrado precocemente. O mais
importante é Filogônio Lopes Utinguaçu. Nascido na Bahia, em 1854, graduou-se
pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e nesta cidade exerceu a clínica em
consultório privado e no corpo de saúde do Exército. Foi preparador de fisiologia
na Faculdade de Medicina, assumindo depois a função de lente substituto da
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disciplina. Foi também membro muito atuante da Academia, como provam os anais
e boletins. Faleceu no Rio em março de 1898, moço ainda, justo quando começava
o saneamento de Havana. Não escreveu trabalho específico sobre a veiculação da
febre amarela pelo mosquito. Sua fama, no caso, provém de debates orais travados
na Academia três a quatro anos após a apresentação da teoria de Finlay na Conferência
Sanitária de Washington. Utinguaçu não se referiu ao cubano, limitando-se a converter
idéias genéricas que estavam no ar, a respeito de insetos como veiculadores de
doenças, em suposição aplicável à febre amarela. Na realidade, sua intervenção na
sessão de 27 de outubro de 1885, no bojo das controvérsias sobre a teoria de
Domingos Freire, foi um simples comentário sobre o pronunciamento mais extenso
de Araújo Goes a respeito do importante papel que as moscas desempenhavam
como agentes de transmissão de germes morbígenos e sobre a necessidade de se
direcionarem as desinfecções para elas também.

Naquela sessão, Goes relatou experiências que fizera no laboratório de fisiologia
do Museu Nacional, em 1881, inspiradas na leitura de trabalhos de médicos ingleses
e brasileiros sobre a transmissão da filariose e outras doenças parasitárias pelos
mosquitos. Quanto às moscas, já não se tinha mais dúvida de que o tubo intestinal
delas estava repleto de germes provenientes das matérias decompostas de que se
alimentavam. Se pousassem em alimentos, podiam contaminá-los. Mesmo depois
de mortas, seus tecidos dessecados circulavam no ar como poeiras atmosféricas,
podendo infeccionar o homem que as inalasse (Boletim da AIM, 27/10/1885, v. 1, n.
8, p. 5). No laboratório do museu, enquanto ele realizava experiências relativas à
tuberculose, Louis Couty investigava o sistema nervoso e por isso mantinha sempre
vários animais com feridas expostas e supuradas. Os cadáveres só eram removidos
uma vez por dia e as moscas encontravam ali copioso pasto. Para testar a hipótese
de que os germes da putrefação eram retidos em seus intestinos, Goes inoculara
frações exíguas deles na pele de alguns passarinhos, que morreram em 24 horas. A
morte de porquinhos-da-índia requerera um tubo intestinal completo, e a de um
frango, dois. As culturas do material revelaram-se igualmente tóxicas, e no exame
microscópico pôde discernir grande quantidade de micrococos e bactérias. Com
base nestes fatos, indagava Araújo Goes se não eram muito suspeitas as moscas que
se nutriam do esputo dos tísicos e do vômito e sangue dos amarelentos. Lera trabalhos
publicados na Europa recomendando cuidados para evitar que pousassem sobre as
dejeções de coléricos. Não explicariam estes insetos a transmissão das epidemias de
uma localidade a outra à revelia de cordões sanitários, isolamentos e desinfecções?
Em todo caso, parecia-lhe urgente alertar o povo para o perigo que representava o
contato das moscas com os produtos normais e patológicos de amarelentos e
tuberculosos, antes de serem desinfetados com ácido fênico ou sublimado corrosivo.
Adotando-se a tempo as desinfecções, conseguir-se-ia isolar os germes nos indivíduos
afetados, neutralizando-se sua circulação.

Araújo Goes abordou, também, as canalizações de esgotos, que muitos médicos
consideravam responsáveis pelas epidemias de febre amarela. Se fossem previamente
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desinfetados os produtos fisiológicos e mórbidos, não havia o menor perigo em
lançá-los na rede, por mais imperfeita que ela fosse. Sem esta operação prévia, os
germes eram levados vivos para o mar, como provavam os estudos feitos por Nicati
em Marselha com o bacilo do cólera-morbo. A possibilidade de que fosse esta a
forma de veiculação da febre amarela no porto justificava a divulgação de avisos
recomendando às tripulações dos navios que se abstivessem de baldear a água da
baía nas épocas em que a enfermidade reinasse em terra. Na opinião de Goes, os
gases que os esgotos desprendiam e que a velha patologia incriminava eram, na
realidade, uma garantia para as populações, tendo em vista que matavam os germes.
Experiências recentes tinham demonstrado isso em relação ao agente do cólera,
corroborando observações de Pasteur sobre a bactéria do carbúnculo. Outra prova
era a geografia da cidade. Nos tempos coloniais, o Rio de Janeiro era rodeado por um
cinturão de mangues fétidos, repletos de matérias orgânicas em decomposição, sem
que vingasse a febre amarela. As epidemias tinham começado em 1849-1850, evoluindo
pari passu aos melhoramentos urbanos. Por si sós, as matérias orgânicas não davam
lugar a doença alguma. Eram só meios nutritivos de germes específicos, servindo
ambos de alimento para as moscas que podiam, assim, transportar de habitação a
habitação ou de navio a navio o agente morbígeno da doença, tão naturalmente
quanto outros insetos transportavam de flor em flor o pólen, e como as águas do mar
e dos rios arrastavam frutos e sementes, fazendo-as germinar a grandes distâncias.

Utinguaçu retrucou, então, que o colega se esquecera de que na febre amarela

o mosquito, sugando o sangue de indivíduos afetados, zomba dos meios de de-
sinfecção aconselhados por S.S., visto como é no meio interno que este animal
procura portanto os elementos de vida. Estes insetos, que freqüentemente vão
morrer nos depósitos de águas potáveis, vêm concorrer (...) para a propagação
de certas moléstias. Seria, portanto, de grande utilidade que S. S. apresentasse os
meios atinentes a combater este mau resultado. (ibidem)

Oswaldo Cruz citou-o em memória sobre a Profilaxia da febre amarela (1909),
mas foi o dr. Olímpio Artur Ribeiro da Fonseca, pai de conhecido cientista do
Instituto de Manguinhos, o responsável pela celebração desse precursor de “idéias
unicamente atribuídas a estrangeiros”. Escreveu isso em 1909, ano em que Oswaldo
Cruz deixou o cargo de diretor-geral de Saúde Pública, glorificado como o saneador
da capital brasileira. Creio que a valorização de Utinguaçu deveu-se menos à antevisão
do papel do mosquito e mais à opinião de que as desinfecções eram inúteis contra
este eventual agente de transmissão, uma vez que a inutilidade das desinfecções na
febre amarela foi tema de violentas controvérsias quando se implementou a teoria
havanesa em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo outro cultor do médico baiano,
Ribeiro da Fonseca não o julgara defensor de teoria tão perfeita como a de Finlay,
mas o colocara entre os criadores da teoria por subscrever a frase de Goethe: “Todas
as idéias têm sido pensadas, trata-se somente de pensá-las novamente” (Revista da
Semana, 4/8/1954, p. 18).
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François Delaporte repudia enfaticamente esta noção: “a exibição dos precursores
supõe que se tome a presença de uma palavra pela de um conceito”. Empreen-
dimentos como os de Fonseca e Peller seriam, na verdade, desdobramentos das
querelas de prioridade que opuseram Walter Reed a Carlos Juan Finlay, depois os
historiadores norte-americanos aos cubanos. A ênfase nos antecessores reduzia o
conteúdo inovador da hipótese de Finlay e, ipso facto, enaltecia o caráter fundador
dos trabalhos de Reed. Delaporte (1989, p. 142) foge à dicotomia e afirma: “Para ver
Finlay como antecessor de Reed é preciso esquecer que os trabalhos de Ross
demarcam a linha divisória. Para ver Beauperthuy como antecessor de Finlay, é
preciso esquecer que os trabalhos de Manson fazem toda a diferença..

É provável que Utinguaçu tenha extraído dos estudos de Patrick Manson sobre a
filariose a idéia de que o germe sugado pelo mosquito fosse depositado na água
antes de contaminar outro ser humano. Manson foi referência ostensivamente
assumida por outro “precursor” brasileiro, baiano também, o dr. Felício dos Santos,
um dos principais defensores da teoria havanesa no V Congresso de Medicina e
Cirurgia realizado no Rio de Janeiro em 1903. A principal finalidade deste congresso
era obter a adesão da corporação médica à campanha que Oswaldo Cruz encetava
contra os mosquitos. Numa das sessões, Felício dos Santos declarou:

Há muitos anos, aventei esta idéia (...). Justamente então fazíamos aquela bela
campanha da filariose, que despertou tão verdadeiro entusiasmo... Procurávamos
em 1877 o elo intermediário entre a filária mãe e as larvas, quando a descoberta de
Manson, em 1878, a revelou no pernilongo, reconhecido logo como o transmissor
necessário da moléstia. Desde logo suspeitei-o como podendo ser causa da propa-
gação da febre amarela e de outras moléstias intertropicais. (...) O dr. Júlio de
Moura, que trabalhava comigo no estudo da filariose, acompanhou-me na conjetu-
ra. Oxalá tivéssemos persistido nela e seriam frutíferas as palavras de sua tese: “que
o descobrimento dos meios para debelar as moléstias de nosso País é um dever
nosso especial e que deveria caber tal glória à medicina brasileira”.3

Endossando a versão dos cubanos, em particular a de Juan Guiteras, colaborador
de Finlay e diretor da saúde pública em Cuba no regime republicano, Nancy Stepan
explica a passagem da teoria química à teoria do mosquito pela combinação de
duas influências. Da U. S. Yellow Fever Commission (a primeira, de 1879-1880),
Finlay absorveu a hipótese de que a febre amarela, indiretamente contagiosa, era
causada por um germe que sofria transformação fora do corpo do homem antes de
infectar a pessoa suscetível. Combinou-a com a descrição do hospedeiro intermediário
do fungo da alforra (doença dos cereais), apresentada pelo francês Philippe Edouard
Léon Van Tieghem (1839-1914) em conhecido tratado de botânica. Deduziu, então,
que o agente de transmissão da febre amarela devia ser independente tanto do
doente como da doença. Estudos epidemiológicos detalhados levaram-no às últimas
peças do enigma: ao Culex (mais tarde denominado Stegomyia fasciata, depois
Aedes aegypti), espécie mais abundante nas altitudes e temperaturas preferidas pela
febre amarela; à verificação de que a fêmea se alimentava regularmente com sangue
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humano, e de que as vítimas da doença apresentavam distúrbios característicos do
sangue. Reunindo estes fatos, concluiu que a fêmea do Culex transportava em sua
probóscide alguma partícula viva e infectante da pessoa doente à saudável. Publicou
sua teoria primeiro em espanhol, em 1881: El mosquito hipoteticamente considerado
como agente de transmissión de la fiebre amarilla; depois em inglês, em julho-
outubro de 1886: Yellow fever: its transmission by means of the Culex mosquito.
Segundo Stepan, estes trabalhos explicavam os aspectos obscuros ou contraditórios
da epidemiologia da doença. Indicando a espécie exata, já teriam permitido seu
controle pela eliminação do mosquito, caso houvesse interesse nisso. Mas não havia,
e é a partir deste argumento que põe em cena os obstáculos externos capazes de
explicar por que a teoria não se difundiu nem se converteu em ações práticas.

De 1881 a 1900, Finlay efetuou uma centena de inoculações experimentais,
fazendo fêmeas do Culex alimentadas com sangue de doentes picarem indivíduos
saudáveis e não-imunes. Elas tinham duplo propósito: induzir a doença para obter
a comprovação de sua teoria e conferir imunidade às cobaias humanas, posto que
as formas atenuadas de febre amarela assim provocadas as imunizavam contra os
ataques potencialmente mortais. As experiências não convenceram seus pares e
motivaram duas críticas principais. Com freqüência, os sintomas apareciam dias
depois do período normal de incubação (cinco dias), comprometendo o elo causal
entre a picada e a doença. Depois, as experiências eram realizadas em região onde
era endêmica, com indivíduos não protegidos contra a picada de outros insetos ou
o contato com doentes, o que não excluía a possibilidade da infecção externa, até
mesmo por miasmas. Tais insucessos são invocados para justificar os vinte anos
decorridos até o reconhecimento de suas idéias. Argumenta, contudo, Nancy Stepan
(1978, p. 402):

Quando examinamos os eventos de 1900, verificamos que os mesmos argumen-
tos que antes haviam parecido inconclusivos, até implausíveis, adquiriram gran-
de plausibilidade quando necessidades militares exigiram uma rápida solução
para o problema da febre amarela. O fato de que a Comissão Reed tenha precisa-
do apenas de dois meses para confirmar a hipótese de Finlay, e de que tenha
cometido muitos dos erros que lhe haviam sido imputados, sugere que não basta
culpar sua ciência para explicar sua inatividade (...) precisamos examinar o con-
texto social e político em que a febre amarela foi percebida nos Estados Unidos e
as razões pelas quais tal percepção mudou tão drasticamente em 1900.

A autora enumera as realizações da medicina tropical, mas não estabelece relação
necessária e orgânica, no plano conceitual, entre elas e a teoria de Finlay. Do ponto
de vista de Delaporte, incorre, inclusive, em anacronismo ao atribuir ao cientista
cubano a proposição de que o mosquito era o “hospedeiro intermediário” da febre
amarela. Para a historiadora norte-americana, as descobertas relacionadas ao papel
dos insetos como vetores de doenças fazem parte do contexto externo e apenas
ajudam, por acumulações sucessivas, a remover as resistências à difusão da teoria
do cubano. Patrick Manson foi o primeiro a dar fundamentos científicos ao conceito

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46391



392

de vetor. Theobold Smith demonstrou, em 1892-1893, que o carrapato era o
hospedeiro da febre do Texas. Ronald Ross e Battista Grassi provaram, em 1897,
que o Anopheles transmitia a malária, derrubando as últimas barreiras à aceitação da
idéia de que os insetos transmitiam doenças.

Ilana Löwy também sugere, mas não desenvolve, o vínculo teórico entre Finlay
e Manson. Para explicar o lapso de vinte anos, adota posição um pouco mais
benevolente que a de Paul de Kruif (1945, p. 341-2), para quem o cubano era um
experimentador lamentável, “a theorizing old fool” que adivinhara de maneira
surpreendentemente correta.

Não é fácil formular um julgamento global sobre a obra de Finlay, na medida em
que propõe observações epidemiológicas muito pertinentes associadas a uma
pesquisa bacteriológica de qualidade mais que duvidosa. (...) Nada há de surpre-
endente, portanto, no fato de que, durante vários anos, os bacteriologistas, cho-
cados com seus métodos de trabalho, tenham rejeitado em bloco seus resultados,
inclusive suas conclusões epidemiológicas fundamentadas, na verdade, em ob-
servações sólidas (1991, p. 16-7).

Uma das preocupações cruciais de Delaporte (1989, p. 74-5, 37-40) é refutar a
lenda de que Finlay desconhecia os trabalhos de Manson à época em que formulou
sua hipótese. Servindo ao propósito de resguardar a originalidade e precedência
dela, tal lenda resultaria, em parte, de uma dissimulação intencional do próprio
Finlay, cujos textos Delaporte interroga como se procedesse a um inquérito policial.
Acredita, em resumo, que ele transpôs para a febre amarela a descoberta de Manson
e a modificou até chegar a atribuir ao mosquito o papel de veículo: “repensou assim
a significação da ‘coisa’ em função do novo quadro onde a inscreveu: o quadro
epidemiológico”. Ao fazê-lo, “lançou as bases da entomologia médica”. De seus
escritos, o historiador francês procurou inferir um “campo de presença”: enunciados
formulados por outras pessoas que houvessem servido de pressupostos ou modelos
para seu pensamento. Esbarrou, contudo, na “dissimulação” do cubano no tocante
a suas leituras. Partindo, então, dos problemas que balizaram sua análise, procurou
deduzir as leituras que precisou fazer para os formular e resolver. Usou estudos
produzidos na época para demarcar o contexto científico: o Report on Yellow Fever
on the U. S. Plymouth in 1878-1879 (1880); as pesquisas de Manson sobre a Filaria
bancrofti (1877-1880); e o Preliminary Report of the Havana Yellow Fever Commission
(1879). Estes textos deixariam transparecer os enunciados e conceitos a que Finlay
recorreu para formular e equacionar seus enigmas.

O relatório Plymouth colocou para ele o problema da transformação extracorporal
do germe amarílico. Manson apresentou a teoria de que o mosquito era o hospedeiro
intermediário das microfilárias que passavam, ainda, por um segundo meio, a água,
antes de alcançarem o hospedeiro definitivo, o homem. O relatório da Yellow Fever
Commission exibiu os resultados negativos do primeiro esforço oficial dos Estados
Unidos de decifrar a identidade do germe da febre amarela. Com estes fios, Delaporte
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tece a seguinte rede de relações determinantes: Finlay envereda por uma primeira
linha de pesquisa e utiliza a teoria de Manson para solucionar o problema da
transformação extracorporal do germe, mas esbarra nas conclusões da Yellow Fever
Commission (germe indecifrado). Usa, então, a teoria de Manson para esclarecer o
modo de propagação da febre amarela, mas verifica que a água não veicula a
doença. O impasse não o impede de revalidar a significação do mosquito no quadro
de uma nova hipótese: ele é o único mediador na transmissão.

Os principais marcos da elucidação da etiologia e transmissão da filariose eram
os trabalhos de Otto Wücherer que, em 1866, atribuíra a doença a um nematódeo
microscópico encontrado na urina de pacientes quilúricos; Timothy Richards Lewis,
que, em 1872, demonstrara a presença da forma embrionária do nematódeo no
sangue de doentes (Filaria sanguinis hominis); e Joseph Bancroft, que, em 1877,
revelara a forma adulta do embrião num abscesso linfático (Filaria bancrofti). No
final daquela década, sabia-se, pois, que os nematódeos encontrados no sangue e
na urina eram rebentos de um verme adulto que se alojava nos vasos linfáticos.

Em 1877-1878, Patrick Manson desvendou quase todo o ciclo genético da filária.
A própria idéia de que os fragmentos conhecidos pertenciam a um ciclo, ensina-nos
Delaporte (1989, p. 37-40), foi deduzida através de raciocínio análogo ao que Harvey
empregara para desvendar o movimento circular do sangue no corpo humano. A
hipótese deste derivara da observação de que o ventrículo esquerdo bombeava em
uma hora peso de sangue equivalente ao triplo do peso do corpo. A hipótese do
ciclo da filária derivou da constatação de que os vasos de um cão podiam conter
milhões de embriões, os quais, se atingissem ali a forma adulta, alcançariam peso
agregado superior ao do próprio hospedeiro. Morrendo este, morreriam os parasitos
antes de dar à luz uma segunda geração, e a espécie se extinguiria. Aquela anomalia
nas leis da natureza só podia ser evitada admitindo-se que os embriões abandonavam
o hospedeiro e se desenvolviam fora dele. Como as microfilárias tinham sido
encontradas na urina de doentes, supôs Manson que, como os ovos e embriões dos
endoparasitos, fossem lançadas no meio exterior com as excreções para se desen-
volverem ali ou no organismo do animal que as ingerisse. Descartou esta hipótese
ao verificar que as microfilárias nem sempre se achavam na urina, e também por
julgar que a natureza previdente não confiaria a perpetuação da espécie aos acidentes
de uma doença.

A presença dos embriões no sistema circulatório e o fato de serem destituídos de
meios para abandoná-lo o levaram a deduzir a intervenção de um animal sugador
de sangue. Chegou assim ao mosquito Culex, a espécie mais comum nas regiões
onde reinava a filariose. Em 1879 comprovou que as microfilárias eram adaptadas
aos hábitos noturnos do mosquito: cumprindo uma lei de periodicidade, invadiam
a circulação periférica ao cair da tarde e refluíam durante o dia. Dissecando o Culex
em períodos sucessivos, reconstituiu a metamorfose do embrião em larva e, em
seguida, na forma adulta da Filaria sanguinis hominis, já equipada para abandonar
seu hospedeiro e levar vida independente.
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Faltava desvendar o último elo do ciclo: como o parasito retornava ao sistema
linfático do homem? Na época, supunha-se que a fêmea do mosquito buscava as
vizinhanças da água após a refeição de sangue, digeria-o, punha ovos e morria.
Segundo Manson, as filárias começavam vida independente na água e, por intermédio
dela, infectavam o homem. Fechavam o ciclo se acasalando e reproduzindo nos
vasos linfáticos deste.

Delaporte mostra que os trabalhos de Manson chegaram rapidamente a Cuba
através do hebdomadário The Lancet. Em janeiro de 1878, este já noticiava a
descoberta do hospedeiro intermediário da Filaria sanguinis hominis. Na virada de
1880 para 1881, Finlay abandonou a teoria química e reestruturou sua interpretação
da febre amarela. Na opinião do historiador francês, nunca explicou devidamente a
passagem da teoria do nidus, que norteou as investigações dos norte-americanos,
em 1879-1880, à do mosquito. Tal solução de continuidade na trama de seu
pensamento seria fruto de um despistamento intencional: se reconhecesse a dívida
para com Manson, reduziria a originalidade de sua hipótese. A ambivalência designa
“o lugar de uma relação determinante” (Delaporte, 1989, p. 55).

No relatório Plymouth, o dr. Bemiss formulou a hipótese de que o agente da
febre amarela era um vegetal microscópico que sofria no meio exterior uma
transformação que intensificava suas propriedades tóxicas. Trafegava, assim, por
aquela senda que trilhavam outros médicos centro e sul-americanos recém-convertidos
à teoria dos germes, procurando todos explicar por meio dela aspectos consensuais
da epidemiologia da doença: a relação entre calor, umidade, insalubridade e
epidemias. Finlay também tentou elucidar a natureza do “ninho” em que se dava a
transformação do germe – ou esporo de germe – expelido pelo homem, e a questão
correlata: sua reintrodução no indivíduo saudável. Ao explicar retrospectivamente a
descoberta, disse que descartou a difusão pela atmosfera ao verificar que não eram
infectados os navios mantidos à distância do porto: os ventos, portanto, não alastravam
as epidemias. Teria, então, concebido a idéia de que o germe se introduzia por
inoculação e pensou no mosquito. Delaporte garante que adotou a teoria de Manson
para explicar a transformação extracorporal do germe em um meio animado, o
mosquito, mas atolou nas conclusões negativas da Yellow Fever Commission com
relação ao germe. Sem ele não podia propor, muito menos resolver o problema do
hospedeiro. Sem renunciar à teoria de Manson, procurou esclarecer o modo de
propagação da febre amarela por analogia com a filariose. O sangue virulento sugado
pelo mosquito (primeiro meio) conservaria suas propriedades infectantes e conta-
minaria a água após a morte do inseto, ou através dos excrementos depositados por
ele neste segundo meio. Os próprios doentes poderiam contaminá-lo com suas
fezes, como no cólera. Tal conjetura, em que o mosquito funcionava como “alternador”
da propagação, veio abaixo quando se verificou que a água não tinha ligação com
a febre amarela. Finlay foi incumbido pela comissão norte-americana de testar a
hipótese de que fosse uma doença fecal. “Em 1868, ele havia estabelecido correlações
incontestáveis entre o aparecimento de casos de cólera e as redes de distribuição de
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água. Era um estudo notável, na linha das pesquisas de Snow.”4 Por outro lado,
antigas experiências realizadas por anticontagionistas tinham demonstrado que os
fomites e o sangue tampouco serviam de veículos para a febre amarela.

Depois de excluir a transmissão indireta por todos esses meios, Finlay atribuiu ao
inseto novo estatuto: nem hospedeiro intermediário nem primeiro meio, mas sim
meio único de transmissão. E como o princípio mórbido não se achava no sangue,
localizou-o no trajeto da picada, nas paredes internas dos vasos sangüíneos, supondo
que o mosquito o inoculava nos tecidos correspondentes do indivíduo são. Outro
deslocamento decorrente da nova hipótese foi a inclusão da febre amarela entre as
febres eruptivas: a erupção localizada no endotélio vascular causava uma lesão típica,
a degeneração gordurosa das paredes capilares. A lesão acarretava filtragem exagerada
das partes mais fluidas do sangue que se concentravam e comprimiam os vasos, o
que explicava os demais sintomas: supressão da circulação no tecido do pulmão ou
do rim, ruptura dos capilares, hemorragias e desordens funcionais em diversos órgãos.
Segundo Delaporte (1989, p. 69, 73), esta teoria era duplamente conveniente: além de
assinalar, através da lesão específica, a sede do princípio morbígeno, identificava a
febre amarela à varíola: “Se fosse preciso resumir a percepção de Finlay, dir-se-ia de
bom grado que viu o mosquito com os olhos de Jenner.”

Daí por diante, suas pesquisas foram realizadas numa perspectiva diferente daquela
adotada por Manson. Para este, o mosquito era importante enquanto hospedeiro ou
nutriz de um parasito que realizava nele parte do ciclo indispensável à conservação
da espécie. Às voltas com a transmissão de um germe desconhecido, Finlay viu a
picada em função das vantagens que proporcionava ao inseto. Deixou, assim, o
território da parasitologia para se internar na história natural. Verificou que a fêmea,
capturada no ato da fecundação, fazia não uma, mas diversas refeições de sangue,
e deduziu que tanto sangue num corpo tão pequeno só podia servir para assegurar
a temperatura requerida para a maturação dos ovos. Estabeleceu duas correlações:
um mosquito de grande porte com uma única refeição de sangue garantia a maturação
de todos os ovos e realizava uma só postura; mosquitos pequenos precisavam fazer
várias refeições e várias posturas. Tais particularidades biológicas, aliadas ao estudo
da fauna culicidiana de Cuba e seu cruzamento com a distribuição geográfica da
febre amarela levaram-no a apontar o pequeno Culex como o transmissor da doença.
À luz desta teoria, pôde explicar diversos aspectos intrigantes de sua epidemiologia:

Nas zonas de endemicidade, o mal aparece durante o verão e desaparece com o
frio: as estações constituem as condições favoráveis ou desfavoráveis à atividade
funcional dos insetos. Acontece de a epidemia cessar a distâncias muito próximas
do foco original. O raio de ação do inseto é limitado: as asas do Culex mosquito
são pequenas, ele não é bom de vôo. E como as ninfas são aquáticas, as fêmeas
não se afastam dos pontos de água. Mas acontece também de a afecção se propa-
gar a distâncias muito grandes do foco original. Os mosquitos podem hibernar
nos recantos mais diversos e, chegada a primavera, saem de seu torpor. O
encaixamento dos veículos explicava a irrupção do mal nos portos da Europa e
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da América: escondido numa roupa guardada dentro de uma mala, o mosquito
podia transportar em suas lancetas o germe da doença (Delaporte, 1989, p. 73).

Dessas observações extraiu as regras adotadas nas inoculações experimentais
em voluntários humanos, com fins científicos e profiláticos. Para François Delaporte,
sua hipótese permaneceu no limbo vinte anos por força não de obstáculos “externos”
e sim de uma inevitabilidade teórica: para que se tornasse fecunda, precisou aguardar
os trabalhos de Ross sobre o impaludismo. Nesse intervalo, suas pesquisas mais
originais deram-se sob a égide da bacteriologia e o levaram ao mesmo beco sem
saída em que se acotovelavam Carmona y Valle, Domingos Freire e outros desco-
bridores de micróbios e vacinas para a febre amarela.

Unir para vencer: a simbiose de Lacerda e Sanarelli

Em 1887, uma das raras notícias publicadas no Brasil sobre os trabalhos de
Finlay explicava: “o aparelho perfurante do mosquito conserva facilmente restos da
pele, que acaba de traspassar. (...) Sendo assim, compreende-se facilmente que as
partículas do vírus gerador do mal possam ser transportadas de um organismo para
o outro” (GN, 26/3./887, p. 1). A notícia enfatizava as inoculações que ele praticava
em Havana com a mesma convicção com que Freire vacinava no Rio pelo sistema
Pasteur. A partir de meados dos anos 1890, foram se multiplicando na imprensa
médica carioca as informações sobre o papel dos insetos na transmissão de doenças.
Tornaram-se freqüentes as especulações sobre o papel que eventualmente estes
teriam na da febre amarela. Vejamos um exemplo. O dr. Paul Joly apresentou
abundantes evidências incriminando mosquitos, moscas, percevejos, pulgas e
carrapatos, quer como hospedeiros de parasitos que realizavam nesses organismos
parte de seu ciclo vital, quer como agentes passivos que efetuavam mecanicamente
o transporte de germes. O caso paradigmático da relação parasito-hospedeiro era o
ciclo da filária descortinado por Manson. Na malária, tal relação ainda era objeto de
numerosas indagações. A descoberta de que o hematozoário da febre do Texas era
veiculado por carrapatos e de que a mosca tsé-tsé inoculava uma doença fatal para
os rebanhos (nagana) tinha reforçado a probabilidade de que a malária e, por
tabela, a febre amarela possuíssem o mesmo mecanismo de transmissão. “Finlay
acredita também que os mosquitos podem propagar a febre amarela”, escreveu o
médico francês, em novembro de 1898.5

A impressão que nos dão muitos destes artigos é que as partes componentes das
teorias de matriz pasteuriana sobre malária e febre amarela eram como que
“imantadas” pelo campo de força da medicina tropical, formado por constelação em
parte diferente de objetos, métodos e disciplinas científicas. Novos elos vivos passavam
a ser incorporados aos constructos elaborados sob a égide da bacteriologia, rearru-
mando-os. Os liames que prendiam solo, água, ar, alimentos, casas e homens nas
teias percorridas pelos supostos micróbios dessas doenças acolhiam com dificuldade
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os novos actantes. Ligações eram refeitas, novos componentes, adicionados, mas os
insetos permaneciam estranhos naqueles ninhos.6 A lógica que presidia a investigação
de ponta na medicina tropical inglesa parecia ser incompatível ou incomensurável
com a lógica de reprodução das teorias microbianas que caducavam.

Para estas, tão importantes quanto os mosquitos, como vetores animados de
doenças, eram as moscas que mecânica e passivamente transportavam os germes
até a porta de entrada do organismo humano. O fato de serem insetos tão comuns
nas cidades parece haver facilitado sua incorporação ao imaginário coletivo como
fonte onipresente de perigo. Em 1898, os médicos afirmavam que eram
disseminadoras dos micróbios do carbúnculo, da oftalmia do Egito, do botão de
Biskara, do piã (bouba) e do mormo. Yersin tinha verificado que moscas mortas em
seu laboratório continham o bacilo da peste e podiam, portanto, infectar a água de
beber. E Joly confirmou que depositavam os bacilos da tuberculose nos alimentos e
bebidas, carregando-os consigo mesmo mortas e dessecadas. Na atmosfera das
grandes cidades, impregnada antes de miasmas, zuniam agora estas inimigas
impalpáveis. Da forma mais imprevista, pousaram na última teoria etiológica da
febre amarela que foi concebida na capital brasileira, no século XIX, às vésperas já
da entronização da teoria de Finlay pela saúde pública.

Na conferência de Montevidéu (1897) e na comunicação que submeteu, depois,
à Academia de Medicina do Rio de Janeiro, Giuseppe Sanarelli registrou propriedade
muito curiosa de seu bacilo. Por vários dias permaneceram estéreis as placas de
gelatina em que o cultivava, como se o bacilo tivesse perecido ou a gelatina fosse
inadequada a sua vida. Começaram, então, a aparecer na superfície dela manchas
formadas por um bolor, pequenos discos esverdeados ao redor dos quais surgiram
constelações de colônias do bacilo icteróide. “Dir-se-ia que o bolor exerce uma
espécie de raio de influência dentro de cuja órbita é somente possível o
desenvolvimento das colônias icteróides”, especulou Sanarelli. Depois de reproduzir
o fenômeno várias vezes, formulou a hipótese de que, nas regiões onde a febre
amarela era endêmica, existiria um mofo com “poder favorecedor verdadeiramente
específico”. O estranho parasitismo seria, provavelmente, “a causa principal da febre
amarela a bordo dos navios” (Anais da AMRJ, 1897-1898, p. 190-1).

Este foi o gancho que João Batista de Lacerda usou para suspender do limbo
científico no qual se achavam tanto os fungos como o polimorfismo, no quadro,
então, de uma nova teoria em que figuravam como coadjuvantes na gênese da
doença, tão necessários quanto o bacilo icteróide.

Voltara de Montevidéu entusiasmado com a importância “transcendental” da
observação feita pelo italiano. Com Afonso Ramos, no laboratório da Diretoria Geral
de Saúde Pública, reproduzira em animais os sintomas e as lesões característicos da
febre amarela, endossando o micróbio de Sanarelli. Estabelecida a premissa, passaram
a investigar sua vida simbiótica com os bolores. Na sessão de 12 de maio de 1899,
começou a relatar à Academia de Medicina os resultados a que tinham chegado.
“Julgamos ter razões bastantes para afirmar que o bolor predileto, específico, cuja
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existência foi presumida por Sanarelli, é aquele que vos apresento dentro deste
tubo de gelose, em que justamente há um ano foi semeado o bacilo icteróide.”
Examinando-se o tubo à contraluz, discernia-se na superfície da gelose uma camada
pulverulenta de bolor cor-de-chocolate. Debaixo da objetiva, via-se que era um
aspergillus desagregado, em meio ao qual vegetavam numerosos ninhos de bacilo
icteróide. A contigüidade de ambos impunha a conclusão de que

o aspergilo cor de chocolate é a fase do ciclo evolutivo em que o bolor predileto,
específico do bacilo icteróide adquire condições para ser o seu hábitat no meio
exterior, o seu meio de cultura natural, o celeiro desse germe durante os períodos
epidêmicos da febre amarela, o armazém em que fica guardado e preservado das
avarias do tempo durante os períodos não-epidêmicos, que coincidem com a
estação hibernal.7

Nas partes subseqüentes de sua comunicação, procurou mostrar como a descoberta
se adequava bem aos fatos concernentes à epidemiologia da doença. O aspergillus
icteroide, bolor do verão, deixava de germinar no inverno quando o bacilo também
entrava em recesso. Por não fazer parte da flora micológica das atitudes, a febre
amarela não se propagava lá. Os esporos do bolor desprendiam-se dos filamentos
miceliais e rolavam no ar, ao sabor das brisas e ventos: eram as “muletas” com que
o bacilo deixava as atmosferas confinadas para proliferar à distância, junto a outros
centros de vegetação do bolor. Assim se explicava o aumento dos casos de febre
amarela nos longos períodos de seca posteriores a dias chuvosos, em que os órgãos
do vegetal se desagregavam em partículas pulverulentas. Nenhuma outra doença
infecciosa, afirmava Lacerda, se transmitia com tanta facilidade por meio de corpos
inanimados. Ele próprio havia testemunhado o caso de uma portuguesa residente
em Paquetá (RJ), ilha isenta de febre amarela, que tombara doente horas depois de
desembrulhar a trouxa de roupas que trouxera para lavar de uma casa onde tinham
ocorrido casos fatais. A morte muito comentada do dr. Caio Prado (25 de maio de
1889), presidente da província do Ceará, depois de receber cartas e jornais de
Campinas, onde grassava intensa epidemia, era uma prova indiscutível da “veiculação
esomática” da doença, isto é, do transporte do germe por objetos que não tiveram
contato com as excreções do doente, “a matéria infectante, que adere às roupas,
aos fios de lã, às partículas de carvão, à película dos frutos, ao papel das cartas, que
se introduz nas matas, etc. não é propriamente o bacilo icteróide, mas sim certos
órgãos componentes do bolor, nos quais aquele bacilo está presente e com os quais
ele vive e é transportado” (Lacerda, 1900, p. 16-30; BM, 8/6/1899, p. 212-4).

Nas áreas urbanas invadidas, a propagação em geral ocorria sem grandes hiatos.
Em torno da casa contaminada, iam se estendendo gradualmente os novos focos.
Por isso, entre os norte-americanos incumbidos de investigar a epidemia de 1878,
firmara-se a convicção de que a mesma tinha acentuada tendência à localização.
Localizava-se em áreas determinadas das cidades à revelia das condições topográficas
e sociais. Segundo o parecer da primeira Yellow Fever Commission, o solo e a
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constituição geológica não influíam no desenvolvimento da doença, como imaginava
Pettenkofer. Nem a água contaminada, veículo indiscutível do cólera e da febre
tifóide. Tudo levava a crer que o germe se reproduzia no interior das habitações.
Segundo Lacerda, tais atributos coadunavam-se perfeitamente com a vida em simbiose
do bacilo com os bolores. Estes não brotavam sobre as camadas úmidas, argilosas
ou calcário-silicosas do solo, nem nos meios líquidos, por mais ricos em matérias
orgânicas que fossem. Seu ambiente ideal eram as cavas úmidas e escuras.

Nos armazéns, nos trapiches, nas casas, nas usinas, nas fábricas, nos estábulos,
nos porões dos navios onde existem produtos nitrogenados, matérias azotadas
em decomposição, o ar mais ou menos confinado desses lugares contém, em
pouco tempo, quantidades apreciáveis de carbonato de amônia, que concorrem
para favorecer a nutrição dos bolores. Junte-se a estas matérias nutritivas o calor
e a umidade, e estará tudo aí preparado para a cultura intensiva dessas plantinhas
microscópicas. (Lacerda, 1900, p. 25-6)

O soro de Sanarelli já não tinha cotação nas cidades flageladas pela febre amarela.
A vacina de Domingos Freire estava em vias de desaparecer com seu inventor. A de
Felipe Caldas seria a última a sair de cena, em circunstâncias que logo serão examinadas.
Na opinião de Lacerda, ninguém mais tinha a ilusão de que se conseguiria subjugar a
doença por esses meios. A teoria de Sanarelli, revitalizada na simbiose com o bolor,
revelava-se verdadeiramente eficaz ao iluminar o elo da insalubridade urbana mais
importante de romper, e não era o solo, como se havia pensado (idem, p. 33, 72).

De posse da verdadeira “chave do problema sanitário do Rio de Janeiro”, Lacerda
deixou o laboratório e foi procurar o bolor e o bacilo em casas recém-habitadas por
doentes. Pernoitou numa à rua das Laranjeiras, num quarto cujas paredes eram
revestidas com papel repleto de manchas de umidade. Acercou-se com o lampião a
gás para examinar de perto aqueles discos esbranquiçados e reconheceu colônias
de seu bolor. No dia seguinte, verificou que tinham se formado sobre dejeções
ressecadas de moscas. Soube, então, que dez meses antes estivera ali um doente,
num leito encostado precisamente àquela parede. O exame microscópico de
fragmentos do papel mostrou a presença do bacilo de Sanarelli. Encontrou depois
bolor em simbiose com o bacilo até nas janelas do laboratório, aglomerados sempre
sobre dejeções de moscas. Visitou diversas habitações no centro da cidade, em que
tinham sido notificados casos mais ou menos recentes de febre amarela. Em quase
todas havia dejeções de moscas com bolor e bacilo, não obstante fossem os doentes
removidos para o São Sebastião, e os aposentos, desinfetados e caiados.

“Eis, senhores, a que assustadora e terrível perspectiva nos conduziram essas
observações e pesquisas”, declarou à Academia de Medicina em 27 de julho de
1899. Todas as habitações do Rio constituíam vasta sementeira do germe. Como era
veiculado também pelas moscas, nessa rede eram apanhados não só os “imundos”
cortiços e estalagens, como “as casas asseadas e aristocráticas” onde se respeitavam
as prescrições da higiene. Na sessão de 14 de agosto, mostrou como transformar sua

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46399



400

teoria no “eixo-mestre” para fazer girar todas as engrenagens do saneamento do Rio.8

A drenagem do solo, a revisão dos esgotos, a construção de extenso cais no litoral da
cidade, o calçamento e arborização das ruas e praças, a abertura de avenidas, todos
os itens, enfim, do mais recente projeto de renovação urbana, o de 1896, que “uma
forte corrente de opinião” queria ver executado o mais rápido possível, redundariam,
por certo, no embelezamento da cidade, mas não extinguiriam a febre amarela.

Em vez de fazermos a revisão dos esgotos vamos fazer já a revisão total das
casas. Não precisamos chegar aos extremos a que chegaram os americanos em
Cuba de consumi-las pelo fogo. Seria esse um processo expedito, mas bárbaro e
só aplicável em país conquistado. A experiência já nos mostrou onde e como o
germe da moléstia se acoita no interior das casas; vamos lá dentro delas buscá-lo
e destruí-lo.9

Da morte que ceifa à morte que pica

Não resta dúvida de que as experiências realizadas em Cuba, em 1900, formam
um divisor de águas na história da febre amarela. Se não sepultaram, de imediato, o
bacilo de Sanarelli, diminuíram consideravelmente o interesse pelas pesquisas e
controvérsias relacionadas à etiologia da enfermidade. O esclarecimento de seu modo
de transmissão viabilizou campanhas sanitárias que se revelaram capazes, por algum
tempo, de neutralizar as epidemias nos núcleos urbanos litorâneos da América.

Para Stepan, apenas se retirou do limbo a teoria de Finlay contendo a chave do
enigma. O principal obstáculo ao “reconhecimento” dela residiria na baixa prioridade
atribuída à febre amarela nos Estados Unidos após a devastadora epidemia de 1878.
O exército passou a lidar com ela de forma pragmática: nas regiões onde era
endêmica, esvaziava as fortificações durante o verão e as repovoava no inverno. A
promoção do major George Sternberg a Surgeon-General of the U. S. Army e a
fundação do Army Medical School, em 1893, indicavam a valorização da pesquisa
médica. Mas Sternberg só tinha olhos para a bacteriologia da febre amarela. Não
soube ver o conteúdo revolucionário da hipótese de Finlay. As conclusões negativas
de seu inquérito a respeito dos micróbios e das qualificações dos investigadores
latino-americanos teriam contribuído para desacreditar as idéias do cubano. Segundo
Stepan, a medicina norte-americana só se rendeu à evidência de que os insetos
desempenhavam papel decisivo na transmissão das doenças depois que Ross e
Grassi comprovaram, em 1897, que o Anopheles era o hospedeiro intermediário do
parasito da malária. No livro publicado em 1899 por George H. Nuttal, renomado
bacteriologista da Johns Hopkins University, constava Finlay, mas ainda como autor
de observações inconclusivas. Naquele ano, irrompeu outra grave epidemia nos
Estados Unidos, mas o que pôs as autoridades em movimento foi a incapacidade de
lidar com ela em Cuba:
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Os índices eram impressionantes: para cada soldado norte-americano morto
por ferimentos de guerra havia 25 vitimados por doença. Mesmo antes de a paz
ser assinada com os espanhóis, em agosto de 1898, tropas estavam sendo
embarcadas de volta para os Estados Unidos para se restabelecerem das devas-
tações da febre amarela. Muitos soldados brancos foram substituídos por con-
tingentes negros na equivocada suposição de que estes tinham imunidade inata.
(Stepan, 1978, p. 408)

Segundo Stepan (ibidem, p. 404), Cuba emergiu da guerra economicamente
destroçada, com um desfalque de cerca de 400 mil habitantes, “a mais elevada taxa
de mortalidade per capita de qualquer guerra de independência”. Ao assumir a
administração da ilha em janeiro de 1899, o general Brook adotou as medidas
sanitárias de praxe para jugular as epidemias: reconstrução e saneamento das
habitações e das fontes de abastecimento de água, vacinação antivariólica compul-
sória, quarentenas acompanhadas de isolamento dos doentes, desinfecções intensivas.
O porto de Havana permaneceu fechado até meados daquele ano, recomeçando,
então, o fluxo imigratório que totalizaria cerca de 40 mil pessoas até fins de 1900.
Não obstante prosseguisse o saneamento na administração do general Wood, sob a
responsabilidade do chefe dos serviços de saúde (John Davis, depois, William Gorgas),
os casos de febre amarela cresciam na mesma proporção que o número de recém-
chegados. Além de atingir as tropas e os imigrantes, e de abalar a recuperação da
economia cubana, representava ameaça direta à segurança dos Estados Unidos.
Stepan lembra inclusive que, antes da guerra, a anexação de Cuba já era proposta
por médicos norte-americanos para que fosse subjugado o principal foco de irradiação
da doença no Caribe. Last but not least, seu recrudescimento sob a ocupação constituía
afronta intolerável à imagem e ao discurso dos ianques, que legitimavam a aventura
militar como missão modernizadora contra o jugo de uma metrópole obsoleta, em
benefício de uma população étnica, moral e tecnologicamente inferior.

Nesse contexto desembarcou em Cuba, em junho de 1900, a delegação de
bacteriologistas do Exército chefiada por Walter Reed e integrada pelos drs. Jesse
William Lazaer, James Carroll e Aristides Agramonte. Os trabalhos desenvolvidos
nos primeiros meses foram balizados pela preocupação de refutar o bacilo de Sanarelli,
que acabara de ser confirmado por uma comissão oficial anterior composta de
médicos do Marine Hospital Service.10 Mas, ao fazê-lo, a comissão viu-se num impasse.
Não lhe restava outra hipótese a examinar senão a de Finlay. Apesar da má vontade
de Sternberg, Reed e Gorgas, a transmissão da febre amarela pelo mosquito foi
provada em dois meses. Seis meses após a implementação de medidas inspiradas
nessa teoria, a doença estava sob controle. Para Stepan (ibidem, p. 411-2, 422), o
súbito desfecho é a evidência mais palpável de que “fatores externos à ciência (...)
determinaram o adiamento da resolução do problema da febre amarela até 1900”.
Não teria havido solução de continuidade nos termos em que estavam colocados o
problema e sua solução. A concepção da pesquisa foi de Finlay. Ele forneceu os
ovos do mosquito aos norte-americanos e ensinou-lhes as técnicas de inoculação
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que desenvolvera, abreviando um processo que teria custado meses de trabalho.
No Congresso Internacional de Higiene e Demografia realizado em Budapeste, em
1894, já tinha sugerido o controle da febre amarela pela destruição dos mosquitos e
a proteção dos doentes com tela para interromper o ciclo infeccioso.

Ilana Löwy corrobora, em parte, os fatores externos mas atribui peso maior à
correlação com os avanços ocorridos na medicina tropical, antecipando, de certa
forma, o que viria a ser o núcleo da argumentação de François Delaporte.

Ainda que não fosse uma preocupação urgente para os americanos antes de
1900, a febre amarela constituía um problema maior de saúde pública em vários
países tropicais e um obstáculo considerável à expansão colonial. E se é verdade
que a atitude de desprezo em relação a cubanos e espanhóis aparece, claramen-
te, nos documentos americanos da época, não basta para explicar por que a
hipótese de Finlay não foi adotada mais cedo pela comunidade internacional dos
especialistas em doenças tropicais, nem por que, em revanche, ela foi a primeira
hipótese testada por Reed em 1900. (Löwy, 1991, p. 15)

Teria sido subestimada, em parte, por culpa do médico cubano – métodos
equivocados de trabalho e má qualidade das pesquisas em bacteriologia –, em
parte, porque na década de 1880 a atenção dos médicos estivera inteiramente voltada
para os triunfos desta ciência. “Uma observação minuciosa das condições de
aparecimento de uma doença não era mais indispensável a partir do momento em
que bastaria determinar o micróbio, em seguida desenvolver vacinas e soros capazes
de combatê-lo eficazmente.” Na década de 1890, o centro de gravidade das pesquisas
começou a se deslocar por influência das já referidas descobertas no âmbito da
medicina tropical. Nas colônias, aumentou o número de investigadores debruçados
sobre doenças cujos agentes pudessem ter os insetos como parte de seus ciclos de
desenvolvimento, o que requeria novo arsenal técnico e metodológico: “era preciso
estudar as interações entre o microrganismo ou parasito e seu ambiente e, para isso,
reativar os laços com as tradições de pesquisa em ecologia e epidemiologia das
doenças infecciosas” (idem, p. 16-7).

Parece ter sido decisiva a confluência que teve lugar em Cuba da escola norte-
americana, dominada por Sternberg e identificada a um programa de pesquisa na
linha clássica da bacteriologia, e a dos ingleses, que exploravam a fértil problemática
dos vetores biológicos de doenças com os instrumentos da parasitologia, entomologia,
da micro e macrobiologia. Segundo Michael Worboys (1976, p. 85, 90-1), a expressão
“medicina tropical” foi empregada pela primeira vez por Patrick Manson em outubro
de 1897, numa série de conferências no St. George’s Hospital em que defendeu The
necessity of special education in tropical medicine. No ano seguinte, o trabalho de
seu discípulo, Ronald Ross, sobre o mosquito da malária, foi enaltecido pelas
imprensas leiga e médica pelos benefícios que proporcionaria à expansão do império
britânico e, também, por causa das disputas de prioridade que agitavam o cenário
científico internacional. “Ross era ovacionado como valoroso sucessor britânico do
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francês Pasteur e do alemão Koch.” Em junho de 1899, começou a funcionar a
Liverpool School of Tropical Medicine, regida por um comitê formado por repre-
sentantes da Universidade de Liverpool (fundada em 1881) e por comerciantes e
armadores daquela próspera cidade portuária. Em outubro foi inaugurada a London
School of Tropical Medicine, de maior porte. Ross, em Liverpool, e Manson, em Londres,
envolveram-se em prolongado conflito por causa de concepções divergentes sobre
a medicina tropical. O primeiro passou a defender uma abordagem “holística, prática,
preventiva e, para a época, progressista”; o programa de Manson era “essencialmente
reducionista e privilegiava a pesquisa”.

Diga-se de passagem que no Brasil, à mesma época, se tentou criar a cadeira de
doenças tropicais nas faculdades de Medicina da Bahia e do Rio, cogitando-se para
a última o nome de Francisco Fajardo. (O programa dos cursos oferecidos em
Liverpool saiu em BM, 1/7/1900, p. 220-1.) No IV Congresso Brasileiro de Medicina
e Cirurgia (v. 2, p. 74), realizado na capital brasileira em junho de 1900, Vítor
Godinho e Carlos Seidl, representantes de O Brasil-Médico (22/5/1900, p. 173-4) e
da Revista Médica de S. Paulo, propuseram que se reivindicasse ao Legislativo a
urgente criação de duas cátedras novas naquelas faculdades, uma de patologia e
clínica tropicais, a outra de bacteriologia e microscopia clínicas. A proposta foi
derrotada por 21 votos contra três, na sessão de 19 de junho.

Em 1900, os drs. Walter Myers e Herbert. E. Durham, da Liverpool School of
Tropical Medicine, encetaram uma expedição ao Brasil para investigar a febre amarela.
O encontro com os norte-americanos, em junho, foi uma escala da viagem que
resultou na implantação de duradouro núcleo experimental da escola inglesa na
Amazônia. Myers, inclusive, faleceria em Belém, a 29 de janeiro de 1901, vítima da
doença que fora estudar.11 Em Havana, conferenciaram com os membros da comissão
americana, com o major William Gorgas, que chefiava o Bureau of Inspection of
Infectuous Diseases, com Henry R. Carter, do U. S. Marine Hospital Service, e ainda
com médicos cubanos: Finlay, Guiteras (professor da Escola de Doenças Tropicais
de Havana) e os drs. Bango e Martinez. Durham e Myers (1900) traziam uma hipótese
genérica – a transmissão da febre amarela por um inseto hospedeiro –, que ganhou
maior consistência com as informações colhidas em Cuba. No artigo que publicaram
em setembro, expressaram ceticismo em relação ao bacilo de Sanarelli, elogiaram
as idéias de Finlay e demarcaram incógnitas que deixavam entrever os contornos
do hipotético vetor animado. A sensação que se tem com a leitura do artigo é que,
se os americanos não tivessem enveredado por este caminho, a teoria dele teria
encontrado sua justificação pelas mãos dos ingleses, no Norte do Brasil.

Dentre as numerosas evidências conflitantes a respeito da febre amarela,
enfatizavam as que eram contrárias à contagiosidade. Nem o manuseio de doentes,
nem a realização de necropsias contaminavam o pessoal médico não-imune. Cargas
transportadas em navios e os fomites de doentes não eram contagiosos. A atenção
dos investigadores ingleses estava direcionada, sobretudo, para as habitações. Parecia
quase certo que o doente podia infectar a casa em que se achava, mas “a natureza
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do fator essencial presente numa ‘casa infectada’ é ainda um mistério. Numa rua, uma
casa após outra podem ficar ‘infectadas’ sem que haja qualquer comunicação aparente
entre seus moradores; a infecção pode pular uma ou mais casas para reaparecer a
certa distância”. Observações importantes a esse respeito tinham sido coligidas por
Carter em surtos ocorridos no Mississippi, em 1898. Ele pudera acompanhar com
precisão o tempo decorrido entre o aparecimento de casos infectantes e casos
secundários: de 14 a 21 dias. Na casa infectada, a exposição por algumas horas podia
acarretar a doença, com incubação normal de quatro a cinco dias. Observações feitas
por Reed em Quemados (Cuba) corroboravam estas durações, que sugeriam “o
desenvolvimento do fator infectante no interior ou ao redor de algum agente ou
matéria que se encontra no domicílio”. Embora não se conhecesse a natureza do
agente, “a teoria proposta pelo dr. C. Finlay, de Havana, há uns vinte anos, de que a
doença é difundida por intermédio de mosquitos deixa de parecer tão fantasiosa à luz
das recentes descobertas relativas à infecção malárica”. Para Durham e Myers, permitia
explicar também o confinamento da febre amarela em certas zonas geográficas, a
coincidência com as estações chuvosas e o desapa-recimento com a queda da
temperatura. “O quadro esboçado acima mostra que algum meio de transmissão
envolvendo um hospedeiro intermediário – um hospedeiro amante da cidade para
esta doença que ama, também, a cidade – é mais plausível do que se poderia supor.”12

Na ótica conceitual de Delaporte, a retomada de Finlay deveu-se às transformações
ocorridas na parasitologia. Seu tempo de latência coincide com a maturação das
pesquisas sobre o modo de infecção da malária, entre 1880 e 1898, tendo como
marcos principais os trabalhos de Laveran e Ross. Da mesma forma como atacou o
mito da originalidade de Finlay, investe agora contra o mito do triunfo dos americanos,
mas por caminho diferente daquele seguido por Stepan.

Em 1880, durante viagem à Argélia, o bacteriologista francês Charles Louis
Alphonse Laveran descobriu nos glóbulos sanguíneos de doentes o hematozoário
que causava a malária (Plasmodium). Nos anos seguintes, Camillo Golgi e outros
investigadores elucidaram aspectos importantes de sua biologia: o ciclo de reprodução
vegetativa das células; sua multiplicação no sangue por esporulação e a relação
disso com o aparecimento da febre; a presença de três variedades do parasito no
organismo humano, responsáveis pelas febres quartã, terçã e irregular ou perniciosa.

Os trabalhos de Laveran e sucessores deixaram em aberto dois problemas, explica
Delaporte. O primeiro dizia respeito à natureza e função de certas formas dotadas
de longos filamentos móveis encontradas no sangue extravasado: para uns eram
corpos em vias de desintegração, para outros, um novo estágio de desenvolvimento
do parasito. O segundo problema concernia ao modo de propagação do impaludismo.
Embora se conseguisse induzi-lo pela inoculação do sangue de doentes em indivíduos
sãos, não parecia ser contagioso. Sugeriram-se várias hipóteses: para uns, os parasitos
penetravam no organismo pela ingestão de água estagnada ou inalação de poeiras
desprendidas por pântanos; para outros, os parasitos existentes nos pântanos
infectavam os mosquitos e, estes, o homem.

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46404



405

Em 1894, Manson articulou os dois problemas ao aplicar aos filamentos móveis
a hipótese sobre o ciclo das filárias. Aquelas formas que só apareciam no sangue
extravasado seriam esporos flagelados, o primeiro estágio de vida do parasito fora
do homem. Tal como na filariose, um mosquito ou outro inseto sugador extraía o
hematozoário dos vasos sanguíneos do homem e, ao morrer, o transferia à água.
Por meio dela, ou do velho mecanismo aéreo, o parasito retornava ao homem.
Desta hipótese derivou um programa de pesquisa que consistia em encontrar a
espécie adequada, fazer o inseto picar doentes e examinar as metamorfoses do
parasito em seu estômago. Quem matou a charada foi Ronald Ross:

O objeto de estudo é infinitesimal e problemático: a extrema delicadeza dos
filamentos complica a observação e é preciso encontrar um elemento cuja forma
e localização não são conhecidos. Além disso, nada garante que a pesquisa esteja
sendo conduzida com a boa espécie. Daí derivam as estratégias elaboradas por
Ross para vencer estas dificuldades. De um lado, trabalhar com mosquitos esté-
reis, isto é, oriundos de larvas mantidas em cativeiro, o que permite evitar as
complicações ligadas à invasão de corpos estranhos. De outro lado, estar atento
à pluralidade das formas sob as quais poderiam se apresentar os corpos flagelados.
O que supõe familiaridade com os parasitos dos insetos e com a histologia nor-
mal ou patologia do mosquito. (Delaporte, 1989, p. 96-7, 98)

No verão de 1897, uma observação decisiva forneceu-lhe a posição e o aspecto
do parasito no corpo do inseto: descobriu células pigmentadas na parede estomacal
de mosquitos alimentados com sangue de doentes quatro ou cinco dias antes. Na
mesma época, MacCallum constatou que estas células tinham a ver com a
reprodução biológica do parasito: estudando o hematozoário do corvo, verificou
que se apresentava sob duas formas, uma masculina (corpos hialinos), a outra
feminina (corpos granulosos). Por sugestão de Manson, Ross passou a investigar o
paludismo aviário. Para rastrear o desenvolvimento e a posição final das células
pigmentadas no mosquito, executou delicadas dissecações, dia após dia, verificando
que até o oitavo dia as células aumentavam de tamanho, depois se abriam e
liberavam os corpos filiformes. Por fim, surpreendeu-os nas glândulas salivares do
inseto (ibidem, p. 99-100).

Podemos deixar de lado os trabalhos de Smith e Kilborne sobre a transmissão da
febre do gado do Texas pelos carrapatos. E os de Bruce sobre a transmissão do
Trypanosoma nagana pelas moscas. Essas pesquisas não resolviam o problema
da evolução dos parasitos no corpo dos vetores. (...) Retenhamos o essencial:
Ross operou a conversão conceitual que o método de Manson havia autorizado
mas não havia ainda elucidado. Essa estrutura de experiência irá dominar a pato-
logia exótica.

Uma vez demonstrado o papel dos mosquitos na transmissão da malária e da
filariose, tornou-se inevitável a suposição de que desempenhavam idêntico papel
na febre amarela. A analogia “saltava aos olhos” de qualquer médico familiarizado
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com a patologia tropical. Delaporte indica diversos artigos publicados nos Estados
Unidos e na França, entre 1898 e 1900, em que a correlação era estabelecida. Apesar
disso, a hipótese de Finlay não se impôs de imediato à comissão médica dos Estados
Unidos. “O que logo será apresentado como a grande vitória da medicina americana
não exclui algumas hesitações e tropeços que foram encobertos pelos historiadores
americanos. Pudicamente” (ibidem).

Na primeira reunião realizada em Cuba, em 25 de junho de 1900, as tarefas
foram distribuídas conforme as instruções de Sternberg. As investigações foram
bruscamente reorientadas do bacilo icteróide para a hipótese de Finlay após o
encontro com os ingleses procedentes de Liverpool. Em 11 de agosto, Lazear iniciou
as experiências com mosquitos, enquanto Carrol e Agramonte prosseguiam os estudos
bacteriológicos. No fim daquele mês, foram obtidos os dois primeiros casos positivos
de infecção pelo Culex. Em 25 de setembro ocorreu a trágica morte de Lazear em
conseqüência de uma picada acidental. Walter Reed, que ultimava em Washington o
relatório de outra comissão sobre febre tifóide, retornou às pressas a Havana e
redigiu febrilmente a Nota preliminar apresentada à 28a reunião da American Public
Health Association, em Indianápolis (EUA), entre 22 e 26 de outubro de 1900.
Embora houvesse utilizado mosquitos nascidos de larvas em cativeiro, Lazear não
estabelecera suficiente controle sobre os indivíduos inoculados de modo a afastar a
possibilidade de outras fontes de infecção. Walter Reed, até então ausente do cenário
das experiências, tomou a si a tarefa de completar os trabalhos de Lazear.13

Voluntários foram recrutados entre os imigrantes e os soldados norte-americanos.
As experiências foram realizadas entre novembro de 1900 e fevereiro de 1901 no
Campo Lazear, nas imediações de Quemados (Cuba), ao abrigo das epidemias, em
local drenado, ensolarado e exposto aos ventos. Os voluntários cumpriram quarentena
antes de serem picados. A primeira série teve por objetivo confirmar que o mosquito
era o hospedeiro intermediário do “parasito” da febre amarela. Dos seis voluntários
picados, cinco apresentaram sintomas da doença. A comissão concluiu que eram
necessários 12 dias após a contaminação do mosquito para que o parasito transitasse
por seu estômago, chegasse a suas glândulas salivares e o tornasse capaz de transmitir
a infecção.14

A experiência seguinte transcorreu em uma sala dividida em dois ambientes por
tela metálica. Num foram colocados mosquitos infectados e um voluntário que se
deixou picar várias vezes. No ambiente protegido permaneceram duas testemunhas,
por vários dias, sem contrair a doença. A intenção era desfazer a arraigada idéia de
que o ar, veículo de miasmas e germes, pudesse transmitir a febre amarela. A
experiência provava que uma habitação só era infectada quando continha mosquitos
em condições de transmitir o “parasito”.15

Na segunda série de experiências, análogas àquelas realizadas um século antes
pelos anticontagionistas, três voluntários ficaram confinados, durante vinte noites
consecutivas, num quarto repleto de objetos impregnados de vômitos, fezes e urina
de doentes falecidos de febre amarela. Nenhum deles contraiu a doença. Assim,
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invalidou-se mais uma vez a contagiosidade dos fomites e os procedimentos
decorrentes desta crença: desinfecção de roupas e objetos supostamente conta-
minados pelo contato com doentes.16

Em setembro e outubro de 1901, a comissão norte-americana realizou outra
série de experiências relacionadas ao agente da febre amarela. O sangue de um
amarelento foi injetado em quatro voluntários, obtendo-se três casos positivos, prova
de que o “parasito” estava presente no sistema circulatório e podia ser transmitido
pela picada de agulha e de mosquito. Em seguida, procurou-se verificar se era um
“vírus filtrável”, hipótese já levantada pelo bacteriologista Frederick George Novy e
sugerida a Reed por seu ex-professor, William Welsh. Separou-se do sangue de um
doente o soro, cuja inoculação produziu um caso experimental. Depois o soro foi
aquecido a 55ºC e inoculado, sem resultados. Demonstrou-se, assim, que a virulência
não se devia a uma toxalbumina secretada por um bacilo. Por fim, depois de atravessar
os filtros de Berkefeld e de Chamberland, o soro foi diluído e injetado, provocando
um ataque bem caracterizado. A febre amarela podia, então, ser causada por um
microrganismo tão pequeno que atravessava os filtros mais cerrados e permanecia
invisível aos microscópios mais possantes. O interesse dos bacteriologistas por esta
categoria de agentes “ultramicroscópicos” fora estimulada pela descoberta feita por
Friedrich Loeffler e Paul Frosch (março de 1898) de que a febre aftosa era induzida
por um agente desse tipo. Ironicamente, Sanarelli fora um dos pioneiros no estudo
destes “vírus”, conceito que só então começava a ganhar os contornos de sua acepção
moderna, tendo descrito as propriedades do agente invisível da mixomatose dos
coelhos (Hughes, 1977).

Quando decidiram testar esta hipótese, Reed e Carrol defrontaram-se com um
ambiente já desfavorável à utilização de cobaias humanas. Nas primeiras experiências
não houvera vítimas, mas a reencenação delas por uma equipe cubana dirigida por
José Guiteras, no verão de 1901, resultara na morte de três dos sete voluntários
inoculados, o que provocou grande comoção entre os habitantes de Havana,
afugentando novos candidatos. Foi isso, assegura Löwy, que impediu a comissão
norte-americana de fornecer provas conclusivas de que o agente da febre amarela
era um vírus filtrável.17

A campanha que os militares desencadearam em Cuba foi um sucesso. O
isolamento dos doentes sob mosquiteiros e o extermínio dos mosquitos e de suas
larvas romperam o ciclo de propagação e, em apenas seis meses, Gorgas subjugou
a doença. As teses da comissão norte-americana obtiveram depois confirmações
entre as paredes de alguns laboratórios e em campo aberto, em algumas cidades
brasileiras, até serem acatadas como definitivas nos fóruns científicos internacionais.
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O naufrágio do soro de Felipe Caldas em Cuba

Antes de examinar esses desdobramentos, gostaria de acompanhar ainda um fio
da meada em que se enredaram os protagonistas dos capítulos precedentes. Refiro-
me ao soro de Felipe Caldas, cuja história se desenrola até Cuba.

Depois do parecer arrasador de Adolfo Lutz, parecia ter sido enterrado de vez
pela Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Na sessão de 14 de abril de 1898,
João Batista de Lacerda criticou severamente a comunicação submetida pelo médico
gaúcho em maio do ano anterior àquela instituição e ao Instituto Pasteur de Paris.
Carlos Seidl, que conduzira os testes clínicos aparentemente bem-sucedidos, viu-se
em maus lençóis e teve de justificar a precipitada acolhida do soro no Hospital São
Sebastião. Rocha Faria, presidente da comissão formada para verificá-lo, declarara
que seus membros atestavam unanimemente a ineficácia dele. Propôs que a Academia
emitisse veredicto claro para salvaguardar seus créditos científicos abalados pelo
relatório dos bacteriologistas de São Paulo.18

O flanco mais vulnerável de Caldas era o desconhecimento do micróbio da febre
amarela. Como poderia obter reação imunitária específica sem este dado fundamental?
A falha tornou-se ainda mais gritante quando se começou a testar o soro elaborado
por Sanarelli a partir do bacilo icteróide. Em 28 de abril de 1898, o gaúcho apresentou
à Academia mais uma comunicação sobre a “transformação do colli-bacillo em bacilo
produtor da febre amarela”. Contestando Sanarelli, passou a afirmar que a doença
era uma “coli-bacilose”, isto é, uma forma de infecção pelo bacilo do cólon que se
tornava maligno sob a influência de determinados fatores biológicos e ambientais.
Em presença de outros microrganismos, aquele saprófito normal do canal intestinal
modificava suas características morfológicas e se tornava um terrível agente pato-
gênico. A teoria ganhou respeitosa acolhida no hebdomadário nova-iorquino Médical
News, cujo editor comentou:

A comunicação de Caldas é interessante porque representa uma tentativa séria e,
aos olhos do autor pelo menos, bem-sucedida de provar na prática aquela inte-
ressante teoria com tanta freqüência discutida na bacteriologia recente de que os
bacilos podem ser polimórficos; isto é, podem existir sob diferentes formas, pos-
suindo especial virulência em cada forma. Trata-se de uma contribuição impor-
tante para a questão da possibilidade de um bacilo não patogênico converter-se
em patogênico.19

Quando achou um micróbio para a febre amarela, Caldas desenvolveu também
a vacina para uso preventivo. E jogou a última cartada em prol de seus inventos em
Cuba, no momento em que lá se feria a primeira batalha bem-sucedida contra a
doença, à luz da teoria de Finlay. Chegou a Havana em julho de 1901, em companhia
do assistente, dr. Bellinzaghi, e de um representante comercial – a businessman.
Propôs uma demonstração de sua descoberta perante uma comissão oficial. Quando
lhe pediram cartas de recomendação, telegrafou para os Estados Unidos e logo
chegaram à mesa do governador militar duas credenciais de peso: uma do secretário
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da Guerra, outra do cônsul-geral do Brasil em Nova York. Formou-se, então, a
comissão com V. Havard, William Gorgas, Juan Guiteras, Carlos Finlay e um certo
dr. Albertini.20 É provável que tenham se desincumbido da tarefa ao mesmo tempo
em que Gorgas e Guiteras testavam outra vacina em voluntários humanos, por
sugestão de Finlay, independentemente dos trabalhos da comissão Reed. A morte
de três cobaias humanas comprometeria, como disse, os estudos desta sobre o vírus
ultramicroscópico.

Em 9 de agosto, a comissão reuniu-se com Caldas no Hospital de Las Animas, e
ouviu dele a descrição dos processos empregados na elaboração de seus dois
imunizantes. Explicou que injetava primeiro uma dose de soro para neutralizar a
forte reação da vacina. A comissão pediu-lhe que demonstrasse a existência do
micróbio e descrevesse o método usado para isolá-lo e cultivá-lo. Caldas recusou-
se, alegando que tinha assumido o compromisso de guardar sigilo com uma empresa
organizada para explorar sua descoberta. Se lhe permitissem vacinar não-imunes, e
se estas pessoas fossem sujeitas às picadas de mosquitos infeccionados sem que a
doença se desenvolvesse, a relação causal entre o micróbio e a febre amarela estaria
provada, indiretamente.21

Após demorada confabulação, os inquiridores tomaram uma decisão ambígua:
não iam participar das experiências, visto que o brasileiro sonegava dados impres-
cindíveis para colocar a questão no terreno científico, mas lhe concederiam as
facilidades necessárias, comprometendo-se a fiscalizar os resultados e a relatá-los
depois. Bellinzaghy contratou, então, quatro imigrantes não-imunes e celebrou com
eles um contrato escrito, por exigência da comissão, prevendo o pagamento de
soma em dinheiro pelos riscos que voluntariamente assumiriam. Dois foram rejeitados
por suspeita de terem imunidade. Os outros dois robustos espanhóis, recém-chegados
a Cuba, foram internados no hospital, em quartos à prova de mosquitos, e inoculados
pelo próprio Caldas. Segundo o brasileiro, a imunização demorava quatro dias. A
comissão achou melhor aguardar uma semana. Em 22 de agosto, Paulino Alonso foi
picado por dois mosquitos infeccionados, cujas histórias eram conhecidas desde a
jarra que lhes servira de berço. Caldas quis picar logo a outra cobaia, mas a comissão
achou melhor aguardar o primeiro resultado. No dia 25 apareceram os sinais de um
quadro típico e grave de febre amarela, segundo o diagnóstico firmado por todos os
médicos da comissão. As visitas de Caldas foram rareando, e quando aquela se
reuniu para formalizar o diagnóstico, não compareceu. Era mau perdedor como
Freire. Até o fim negou que a doença fosse febre amarela. Seria apenas uma infecção
séptica. Segundo o relator do caso, o major médico V. Havard (BM, 8/12/1901, p.
457), esta declaração colocava-o numa situação

estranha e pouco invejável. Ele acredita que os mosquitos, que morderam (sic)
doentes de febre amarela, podem transmitir somente infecção séptica e, entretan-
to, propôs que esses mosquitos servissem para provar o valor de sua vacina! (...)
A aceitação do mosquito para a experiência não deixa dúvidas de que, se o
resultado fosse negativo, ele apregoaria o triunfo da sua vacina.”22
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A teoria havanesa no Brasil

Os trabalhos da comissão norte-americana foram apresentados oficialmente ao
III Congresso Pan-Americano, em Havana, em fevereiro de 1901, ao mesmo tempo
em que William Gorgas dava início à campanha contra o mosquito naquela cidade
(Reed; Carrol e Agramonte, 1901).

Emílio Ribas, diretor do Serviço Sanitário de São Paulo, que mantinha correspon-
dência com as autoridades sanitárias norte-americanas, decidiu repetir as experiências
de Reed na capital paulista, comprovadamente isenta de febre amarela. Em 1898,
Vital Brazil levantara as primeiras objeções experimentais e epidemiológicas ao
bacilo icteróide e Adolfo Lutz começara a estudar a distribuição do Stegomyia fasciata
em diversas regiões do País. Não obstante isso, em São Paulo e no Rio de Janeiro
vinham se encrespando as reações contra a teoria havanesa, articuladas sobretudo
por médicos alinhados com a teoria de Sanarelli. Em fevereiro de 1900, por exemplo,
Artur Vieira de Mendonça se exonerou do Instituto Bacteriológico de São Paulo por
divergir de Adolfo Lutz a esse respeito. “O mosquito traz nas suas asas o
ridículo para a classe médica”, declarou aos jornais paulistas (Antunes et al.,
1992, p. 64, 67).

A partir de janeiro de 1901, as comissões sanitárias que atuavam em Sorocaba,
Santos e Campinas incorporaram em sua rotina a supressão das águas estagnadas
com larvas de mosquitos. Em Sorocaba (1901) e São Simão (1902), o combate ao
mosquito integrou o repertório híbrido de ações destinadas a anular tanto o contágio
como a infecção da febre amarela. Em Ribeirão Preto (1903) abandonaram-se as
desinfecções, prevalecendo a teoria havanesa como diretriz soberana, sob a
supervisão pessoal de Emílio Ribas. Em fins de 1901, obteve do presidente do
Estado, Francisco de Paula Rodrigues Alves, autorização para reproduzir na capital
paulista as experiências dos norte-americanos, com cobaias humanas. Segundo
Antunes, as operações destinadas a viabilizá-las prolongaram-se até o final de
1902. Adolfo Lutz e Ivo Bandi foram buscar mosquitos no Rio de Janeiro e iniciaram
a reprodução de exemplares controlados desde a fase larvária, de maneira a excluir
qualquer infecção indesejada.

A primeira série de experiências estendeu-se de 15 de dezembro de 1902 a 20 de
janeiro de 1903. Durante cinco sessões, seis homens adultos deixaram-se picar por
mosquitos previamente infectados no primeiro e segundo dia de um caso leve
diagnosticado em São Simão. Estes exemplares foram conservados no instituto, à
base de mel e tâmaras secas até completarem 12 dias de infecção, prazo mínimo
para se tornarem infectantes. Acrescentaram-se mais três para compensar a
temperatura inferior àquela reinante em Havana, à época das experiências originais.
A preferência por voluntários brasileiros, a escolha de um caso leve para infecção
do mosquito e a dilatação do prazo para a maturação do germe obedeciam ao
propósito de se produzir infecções de pouca gravidade. Não se tinha tratamento
para a doença, e a morte de um voluntário logo na primeira experiência seria
desastrosa.

microbios e mosquitos.p65 12/5/2011, 22:46410



411

Todos os pormenores das inoculações e do quadro clínico que se desenvolveu
nos pacientes internados no Hospital de Isolamento de São Paulo foram registrados
em atas lavradas por uma comissão médica chefiada pelo dr. Luiz Pereira Barreto,
presidente do Senado do estado, lente honorário da Escola Politécnica de São Paulo,
autor de trabalhos conhecidos sobre medicina, filosofia, política e religião, com
autoridade, portanto, para legitimar os resultados. Os demais integrantes da comissão
eram Antônio Gomes Silva Rodrigues, Adriano Júlio de Barros, Emílio M. Ribas,
Adolfo Lutz, Cândido Espinheira, Vítor Godinho e Carlos L. Meyer.

Três dos quatro pacientes contraíram a febre amarela, mas ela não se manifestou
no quarto voluntário e em duas cobaias extras, Lutz e Ribas, que tinham dado o
exemplo, “fazendo-se ambos picar e picar bem por vários mosquitos infeccionados”.
Não obstante isso, a comissão concluiu que a transmissibilidade da febre amarela
era “um fato positivo adquirido para a ciência”; a higiene pública e privada devia
“deixar a defensiva para tomar-se energicamente a ofensiva” (Lemos, 1954).

A segunda série de experiências, de 20 de abril a 10 de maio, envolveu três
italianos que foram mantidos em reclusão em quartos protegidos contra mosquitos
e repletos de roupas e objetos sujos de urina, vômito e fezes de amarelentos.
Submeteram-se por dez dias a esse suplício e ficaram mais dez em observação, sem
manifestar sinais da doença. Os médicos encarregados de expor os resultados
excluíram a transmissão pelos fomites e foram categóricos no relatório final:

Qualquer que seja o germe dessa moléstia, esse germe perde a faculdade
germinativa todas as vezes que não encontra as condições favoráveis do seu
meio natural. As experiências dos norte-americanos em Havana e as nossas aqui
feitas no Hospital de Isolamento demonstram que só no organismo do mosquito
encontra o germe amarílico as condições necessárias para a sua evolução.23

Enquanto os dirigentes da Saúde Pública paulista aderiam incondicionalmente à
teoria havanesa, os do Rio mantinham posição cautelosa, reticente. A de Nuno de
Andrade, diretor-geral de Saúde Pública, foi externada no Jornal do Commercio
(24/8/1902) e na Revista Médica de S. Paulo (1902). A descoberta dos norte-americanos
acrescentava um elemento novo à profilaxia da febre amarela, mas não reunia ainda
elementos de convicção suficientes para desalojar as práticas de desinfecção e
saneamento do meio. A doutrina havanesa estava calcada na do impaludismo.
Nenhuma aceitava o micróbio livre no meio exterior, e ambas restringiam ao homem
e ao mosquito todos os fios do problema. “Confesso que a hipótese da inexistência
do germe da febre amarela no meio externo me perturba seriamente”, declarou
Andrade, “porque os documentos científicos e a nossa própria observação têm
amontoado um mundo de fatos que serão totalmente inexplicáveis se as deduções
da profilaxia americana forem aceitas na íntegra”.

Nesse documento, Nuno de Andrade apontava experiências decisivas que não
tinham sido feitas para excluir outros percursos alternativos do germe. Os americanos
tinham demonstrado que os objetos contaminados não transmitiam a doença
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diretamente; mas não provaram que não transportavam o germe. Nenhuma
experiência anulara a possibilidade de que mosquitos sãos se infectassem nos objetos
conspurcados para, em seguida, inocular a doença no homem. Ninguém investigara
as possíveis propriedades infectantes dos dejetos do Stegomyia. Na ausência destas
provas, a fórmula profilática continuava a reclamar “o objeto contaminante” como
termo das equações.

A indeterminação do micróbio deixava a teoria da transmissão exposta a outros
questionamentos perturbadores. “O que mais impressiona nessa etiologia escura da
febre amarela é que o sangue injetado pela seringa transmite a moléstia ime-
diatamente..., mas sugado pelo mosquito só se mostra infectante ao cabo de uns 12
dias!” (Andrade, 1902, p. 321) A explicação fornecida pelos norte-americanos apoiava-
se em uma analogia, não em provas experimentais. Supunham que o micróbio
desconhecido sofria no organismo do Stegomyia transformações semelhantes às
ocorridas com o plasmódio da malária no Anopheles. O paralelismo parecia arbitrário.
A circunstância de serem os mosquitos hospedeiros de ambos os germes não
implicava a identidade de seus ciclos vitais. E mesmo que fossem procedentes os 12
dias, esse tempo concernia ao mosquito não ao sangue infectante. “É uma questão
aberta, ainda sub judice.” A invisibilidade do micróbio, aliada ao desconhecimento
do que se passava naquele intervalo entre a contaminação do mosquito e o
aparecimento de sua capacidade infectante, enchia a doutrina havanesa de sombras,
não no tocante à transmissão pelo Stegomyia – isso Nuno de Andrade considerava
fato provado –, mas quanto às deduções profiláticas que se podiam extrair deste
fato.

Tampouco encarava a guerra ao mosquito em Cuba como evidência do modo
exclusivo de propagação postulado pelos americanos. Constituía “obra de remate”
dos melhoramentos materiais que as autoridades militares tinham executado antes.
Com disciplina, severidade e implacável rigor contra os sonegadores de doentes,
retificaram o litoral de Havana, dessecaram pântanos, construíram esgotos,
distribuíram água potável em profusão, implantaram a iluminação elétrica, sanearam
prisões, construíram hospitais, intervieram nas habitações, limparam os mercados e
calçaram todas as ruas da cidade. O próprio Gorgas, em relatório de 15 de fevereiro
de 1902, gabava-se de ter reduzido a taxa geral de mortalidade do patamar mínimo
de 29,30 por mil, vigente no período de 1870 a 1900, para 22,11 por mil em 1901.
Não era descabido supor que as obras de saneamento tivessem contribuído, em
larga medida, para o êxito atribuído apenas à guerra aos mosquitos.

A doutrina havanesa, pois, na parte que exclui o germe amarílico do meio exte-
rior é um postulado ou uma interrogação; não autoriza a profilaxia exclusiva que
os americanos recomendam nem tem a força para impor o desprezo, por enquan-
to, dos atuais processos da higiene defensiva. (...) a fórmula profilática deve ser
complexa, isto é, abranger todos os processos da profilaxia em uso e mais os que
derivam da transmissibilidade da febre amarela pelo Stegomyia. Adição e não
substituição (Andrade, 1902, p. 324-5).
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E a verdade é que as teses da comissão Reed estavam, mesmo, sub judice. Eram
checadas por comissões internacionais, em lugares onde a febre amarela criara
raízes tão antigas quanto em Cuba. A marinha norte-americana enviou os drs. J.
Rosenau, H. B. Parker e G. Beyer a Veracruz, no México. Na série de artigos que
publicou em meados de 1901 sobre o papel dos mosquitos na propagação da doença,
Hilário de Gouveia referiu-se às pesquisas feitas no Pará pelos médicos de Liverpool
como importante instância de verificação dos resultados obtidos em Havana.24 E
suas conclusões iniciais, diga-se de passagem, colidiam com a teoria havanesa. De
acordo com artigo publicado em The Lancet, no começo de 1901, os ingleses tinham
descartado os protozoários como agentes da febre amarela e só encontravam bacilos
nos órgãos de amarelentos mortos. Além de não se coadunar com doenças bacterianas,
a transmissão pelo mosquito parecia não se adequar a certas características “endemio-
lógicas” observadas no Pará.

Os mais importantes aliados dos norte-americanos foram os três pesquisadores
do Instituto Pasteur de Paris que desembarcaram no Rio de Janeiro em novembro
de 1901. Os drs. Émile Roux, Paul-Louis Simond e A. Tourelli Salimbeni vieram em
missão do governo da França, que tinha grande interesse em aplicar em suas colônias
a nova estratégia profilática de modo a acabar com as ruinosas quarentenas impostas
aos navios mercantes. Durante os quatro anos em que permaneceram aqui (Salimbeni
retornou mais cedo por motivos de saúde), num laboratório instalado no Hospital
São Sebastião, fizeram numerosas experiências para conhecer melhor os hábitos e a
biologia do Stegomyia fasciata, para esclarecer aspectos controvertidos da transmissão
e a etiologia ainda obscura da febre amarela. Nesse período, puderam observar de
perto os fatos biológicos e sociais produzidos na cidade que serviu como o primeiro
grande laboratório coletivo para o teste de uma campanha calcada na teoria
culicidiana, implementada sob condições políticas que não eram as da ocupação
militar e sem saneamento prévio que turvasse os resultados.25

O saneador do Rio de Janeiro

Oswaldo Cruz ingressou em nossa história quando narrávamos a coalescência
dos novos bacteriologistas do Rio, durante o transe do cólera. Nascido em 5 de
agosto de 1872, em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, migrou para o Rio
em 1877, aos cinco anos. O pai, que era médico, instalou-se com a família na
Gávea, nas proximidades do Jardim Botânico. Naquele arrabalde distante, que as
linhas de bonde acabavam de conectar à zona urbana, o dr. Bento Gonçalves Cruz
pôde formar clientela sem enfrentar muita concorrência, inclusive entre a população
operária que as fábricas trariam para a região. Em 1886, com apenas 14 anos, o filho
matriculou-se na Faculdade de Medicina. Dois anos depois, assumiu o lugar de
ajudante de preparador de João Martins Teixeira, catedrático de física médica. Em
maio de 1890, tornou-se assistente de Rocha Faria no Instituto Nacional de Higiene
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– o antigo Laboratório de Higiene da Faculdade (1883) que se transformava em
dependência da recém-criada Inspetoria Geral de Higiene. Trabalhou ali com Barros
Barreto, Francisco Fajardo e Henrique Tanner de Abreu até completar o curso médico,
em 1892, com tese sobre A veiculação microbiana pelas águas. Nesse período,
publicou dois trabalhos originais: “Um caso de bócio exoftálmico num indivíduo do
sexo masculino” (1891) e “Um micróbio das águas putrefatas encontrado nas águas
de abastecimento de nossa cidade” (1892).26

No ano em que se doutorou, Oswaldo Cruz sofreu duas perdas graves. O pai
faleceu meses depois de assumir o cargo de inspetor-geral de Higiene. E o instituto
em que trabalhava, um dos raros lugares onde poderia dar vazão a seu amor à
pesquisa, foi desligado da inspetoria para se transformar, primeiro, no instituto de
Domingos Freire, depois no inconsistente laboratório do Instituto Sanitário Federal.

Em janeiro de 1893, casou-se com Emília da Fonseca, filha de um rico negociante
português, o comendador Manuel José da Fonseca. Teria com ela seis filhos. A necessidade
de prover a subsistência da família levou-o a assumir a clínica do pai, na Gávea. Lá
conheceu o colega que lhe abriria importantes portas na vida profissional, o dr. Sales
Guerra, seu futuro biógrafo. Foi em agosto de 1894, numa conferência médica à rua
Jardim Botânico, em casa próxima a sua residência. “Nenhuma impressão notável me
ficou desse primeiro encontro com Oswaldo Cruz; pareceu-me modesto, tímido, pouco
loquaz, desprendido” (Guerra, 1940, p. 25). Tinha 22 anos e já era pai de uma menina
de meses, que adoeceu dias depois. Chamado para examiná-la, Sales Guerra deparou,
em ampla sala do térreo, com “provido laboratório de análises e pesquisas, aparelhado
demais, pensei eu, para o número provável de exames que profissional tão jovem
poderia ter (...). Não escapou a Oswaldo Cruz a minha tácita surpresa, e acudiu logo:
‘Foi presente de meu sogro, presente de casamento’” (Guerra, 1940, p. 25).

Este e outros biógrafos põem em destaque um trecho do prefácio escrito por ele
na tese de doutoramento para ressaltar a atração que sentia pela microbiologia:

Desde o primeiro dia que nos foi facultado admirar o panorama encantador que
se divisa quando se coloca os olhos na ocular de um microscópio, sobre cuja
platina está uma preparação; desde que vimos com o auxílio deste instrumento
maravilhoso os numerosos seres vivos que povoam uma gota de água; (...) enrai-
zou-se em nosso espírito a idéia de que os nossos esforços intelectuais de ora em
diante convergiriam para que nos instruíssemos, nos especializássemos numa
ciência que se apoiasse na microscopia. (apud Brito, 1995, p. 87; Guerra, 1940, p.
26; Scliar, 1996, 1992).

Sales Guerra, que chefiava o serviço de moléstias internas da Policlínica Geral
do Rio de Janeiro, propôs que o chamassem para organizar um laboratório de
análises para embasar os diagnósticos de sua área e da clínica de Silva Araújo, que
lidava com sífilis. Junto com Werneck Machado e Alfredo Porto formariam o “grupo
dos cinco germanistas”, assim chamado pelo empenho que tinham em aprender o
alemão, o idioma dos textos mais avançados de medicina na época.
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Quando Oswaldo Cruz se incorporou ao grupo de Chapot Prévost, Francisco
Fajardo e Benedito Otoni para dar sustentação laboratorial ao Instituto Sanitário, o
primeiro apresentou-o como “colega e amigo (...) já vantajosamente conhecido por
suas publicações sobre bacteriologia” (BM, 22/8/1895, p. 255). Relatamos as
experiências que fez em seu “luxuoso” laboratório particular para demonstrar a
presença do vibrião de Koch no vale do Paraíba. No mesmo período, publicou
artigos relacionados a sua prática clínica. Em “O ácido pícrico como reativo da
albumina” (BM, 1/6/1894, p. 161-2) descreveu a experiência que fez com três pessoas
saudáveis para dissipar dúvidas sobre um método laboratorial indicado para a
identificação de albumina na urina, sinal importante de febre amarela e outras
infecções. Escreveu também sobre “Os esgotos da Gávea” (BM, 8/12/1894, p. 361-
4); “As condições higiênicas e o estado sanitário da Gávea”; e, ainda em 1894, uma
“Contribuição para o estudo de microbiologia tropical” (os dois últimos trabalhos
são referidos por Silva, 1940, p. 48). A rede da City Improvements chegava, enfim,
ao bairro que começava a ser ocupado por funcionários públicos, profissionais
liberais e gente mais bem aquinhoada pela fortuna. As linhas de bonde colocavam
Copacabana e Ipanema na alça de mira da especulação imobiliária, que vendia esta
orla como lugar de moradia salubre, protegido pelo sol e a brisa marinha, elementos
que o senso comum ainda encarava como eficientes antídotos contra os miasmas da
febre amarela. A voga das hidroterapias, usadas inclusive no São Sebastião, fazia
subir a cotação dos banhos de mar, que logo formariam, com o carnaval e o jogo do
bicho, os três mais sólidos pilares culturais da cidade. O artigo de Oswaldo Cruz foi
publicado num momento em que pesavam, ainda, graves suspeitas sobre a qualidade
dos serviços prestados pela City. Seu parecer foi que os esgotos na Gávea constituíam
“melhoramento de grande alcance”, mas ficaria incompleto sem a canalização das
águas pluviais e o incremento do abastecimento de água. Aprovava, com ressalvas,
o tratamento químico das matérias fecais e o lançamento da parte líquida na praia
do “Le Blon”.

Em 1896, com a ajuda do sogro, viajou para a França para se aperfeiçoar no
Instituto Pasteur. Seu programa de estudos primitivo, diz Sales Guerra (1940, p. 31),
resumia-se à bacteriologia e suas aplicações, especialmente à higiene. “Mas repetiam-
lhe a cada passo: laboratório e bacteriologia não rendem para a mantença da família
(...) receoso e mal convencido, se decidiu pelo estudo da urologia apesar de ‘abominar
a clínica domiciliária’.”

Na verdade, os biógrafos falam pouco dos estudos que fez durante os dois anos
de permanência em Paris. Guerra põe em cena um homem saudoso dos familiares
e do torrão natal, muito apreensivo com as notícias sobre os dramáticos aconte-
cimentos que marcaram a última fase do governo de Prudente de Morais. As agitações
promovidas pelos jacobinos, esteios de Floriano na capital. O atentado contra o
presidente em 5 de novembro de 1897, justo quando as autoridades celebravam o
extermínio dos sertanejos que tinham protagonizado a epopéia de Canudos. A violenta
repressão aos florianistas do Rio e de outras cidades após a morte do ministro da
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Guerra, marechal Carlos Machado de Bittencourt, em conseqüência das facadas
desferidas pelo anspeçada Marcelino Bispo de Melo.

Sales Guerra (1940, p. 33, 38, 42) alonga-se no relato da questão Dreyfus que,
em 1898, cindiu a França em dois campos hostis, um alinhado com as forças de
reação política, militar e anti-semita, outro formado pelas correntes liberais e socialistas
galvanizadas pelas audaciosas palavras e atitudes de seu principal porta-voz, o
escritor Émile Zola. “Foi um levedo que fez fermentar os ânimos, justamente como
a revolta entre nós”, escreveu Oswaldo Cruz. “Conheço famílias inteiras esfaceladas
pela divergência das opiniões em tal assunto...” Quando Duclaux, diretor do Instituto
Pasteur, passou a presidir reuniões públicas em que a nata da ciência francesa se
manifestou em favor de Dreyfus, comentou: “A ciência dignou-se descer do seu alto
pedestal e entrar francamente na liça dos combatentes...”.

Oswaldo Cruz estava sintonizado com os debates travados no Brasil a propósito
da febre amarela. O soro de Sanarelli não resistiu muito tempo às experiências
feitas em 1898, mas o bacilo foi confirmado em São Paulo, no Rio, na Argentina, no
México, no Sul dos Estados Unidos e em Cuba. “Quando nos libertaremos dessa
peste? É a nossa túnica de Nessus. É como uma mancha indelével que nos degrada
e nos humilha”, escreveu, depois de ler as últimas comunicações apresentadas à
Academia de Medicina do Rio, mandadas por seu presidente, Silva Araújo.

Em Paris, estava mergulhado no estudo de higiene, microbiologia, histologia e
química biológica. Freqüentava o Instituto Pasteur, o serviço de vias urinárias de
Félix Guyon e o laboratório de toxicologia da municipalidade de Paris, onde aprendeu
com Ogier e Vibert tudo quanto se relacionava à moderna prática médico-legal.
Escreveu artigos que testemunham intenso labor experimental nesta área e em
histologia patológica. Gastão Pereira da Silva refere-se a “Delite negli animali”, que
teria sido publicado por Lombroso em 1897. Cita também “Étude toxicologique de
la ricine” (1898) e “Les altérations histologiques dans l’empoisenement par la ricine”
(1899). “La recherche du sperme par la réaction de Florence” saiu em O Brasil-
Médico (1898), que resumiu outro artigo, publicado na Alemanha, sobre aparelho
simples para facilitar a lavagem dos fragmentos de tecido antes de serem fixados em
qualquer líquido.

Oswaldo Cruz freqüentou o Instituto Pasteur ainda sob o boom de descobertas
de microrganismos patogênicos, e quando pareciam ilimitadas as perspectivas da
soroterapia. Em julho de 1898, escreveu para o público médico brasileiro um relato
didático e minucioso sobre a seção de preparo de soros terapêuticos do Instituto Pasteur,
que funcionava em Garches, cidade vizinha a Versalhes. Na primeira parte descrevia as
instalações. A cocheira para os cavalos que iam ser imunizados contra o tétano, a
estreptococcia e a peste. A estrebaria dos cavalos produtores de soro antidiftérico. A
sala das sangrias e de inoculação de toxinas. O aposento onde o sangue era guardado
até a formação do coalho e separação do soro. A sala onde os frascos eram esterilizados
e os soros, enfrascados. O laboratório onde estes eram testados. O viveiro das cobaias
destinadas ao estudo da raiva canina. Na segunda parte, explicava os processos
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empregados na preparação da toxina diftérica no laboratório da rua Dutot (Paris).
“Deixaríamos de lado o estudo dessa questão”, justificou, “se ela não tivesse passado
ultimamente por profundas e importantes reformas, que tornaram facílima a preparação
do líquido destinado à imunização dos animais contra a difteria” (BM, 8/8/1898, p. 266)
Em outro artigo, apresentou o laboratório que fazia o diagnóstico das doenças infecto-
contagiosas em Paris. Criado pelo Conselho Municipal em abril de 1895, era chefiado
pelo químico Pierre Miquel, conhecido por seus estudos sobre os microrganismos do
ar e da água. “Escusado é mostrar a importância de semelhante instituição, sobretudo
quando se procura fazer a clínica científica, deixando de lado o empirismo rotineiro”
(BM, 15/7/1899, p. 258-62).

Em alguns destes artigos, era apresentado como “chefe do gabinete de micro-
biologia e anatomia patológica da Policlínica Geral do Rio de Janeiro”, que, de fato,
o incumbira de adquirir os equipamentos para o laboratório que ia chefiar quando
retornasse. Na França, Oswaldo Cruz teve o cuidado de freqüentar também uma
fábrica de artefatos de vidro, onde aprendeu a confeccionar empolas, provetes,
pipetas e a dar aos tubos o feitio adequado aos multiformes aparelhos usados nas
experiências.27

Ao regressar ao Brasil, em 1899, montou um consultório de doenças geniturinárias
e um laboratório de análises clínicas – o primeiro da capital – na travessa de São
Francisco, atual Ramalho Ortigão. O da Policlínica ficou incompleto: o arsenal que
trouxe de Paris não coube no precário edifício onde funcionava.

Naquele mesmo ano, a peste chegou ao Brasil. O comércio internacional e os
fluxos migratórios vinham alastrando-a pelo mundo inteiro. Depois de levá-la à
China e à Indochina em 1893-1894, a Bombaim, em 1896, disseminaram-na pelo
subcontinente indiano, onde a doença faria cerca de seis milhões de vítimas. Em
1897, desembarcou em Suez. Em 1899, as fronteiras da pandemia abarcavam a
África do Sul, Portugal, a costa oeste dos Estados Unidos (São Francisco) e até
mesmo o Paraguai. No rastro dela seguiam os pasteurianos, obtendo vitórias
sensacionais. Em 1894, Alexander Yersin conseguiu identificar o bacilo da peste em
Hong Kong, em circunstâncias as mais aventurosas, e antes do fim do ano desenvolveu
o soro contra a doença com Calmette e Borrel, em Paris. Em 1898, P.-L. Simond foi
enviado à Índia para aplicá-lo, e lá confirmou a hipótese de que eram as pulgas que
transmitiam a doença de rato para rato, e do rato ao homem. Concomitantemente,
Haffkine fazia em prisões e quartéis indianos experiências promissoras com uma
vacina antipestosa. Na cidade do Porto (Portugal), em 1899, Calmette e Salimbeni
aperfeiçoavam a técnica de preparação do soro curativo quando a peste finalmente
migrou para o Brasil, em vapores oriundos daquela cidade (Sournia e Ruffie, 1986;
Delaunay, 1962; Mollaret e Brossolet, 1993).

O primeiro indício foi a mortandade suspeita de ratos em Santos. Em 9 de outubro,
Vital Brazil instalou-se no hospital de isolamento para vigiar de perto os aconte-
cimentos. No dia 14 foi internada uma mulher com suspeita de febre amarela. Os
exames de laboratório mostraram que era a peste. Os casos foram se sucedendo até
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que no dia 18 o governo do estado enquadrou aquele porto em severa quarentena.
Inconformados, os comerciantes e médicos do lugar, por intermédio da Associação
Comercial, trouxeram, do Rio, Eduardo Chapot Prévost, na esperança de que
contradissesse o Instituto Bacteriológico de São Paulo. Aconteceu o contrário. Em
22 de outubro, Oswaldo Cruz chegou à cidade, a convite da Câmara e comissionado,
também, pelo governo da União, que temia pela sorte da capital. Cinco dias depois
telegrafou ao ministro da Justiça: “fechei o ciclo pasteuriano para a diagnose da
espécie microbiana patogênica. Os critérios clínico, epidemiológico e bacteriológico
permitem afirmar categoricamente ser a peste bubônica a moléstia reinante” (Revista
Médica de S. Paulo, 1900, p. 231).

A dificuldade de obter o soro de Yersin e a vacina de Haffkine levou o governo
paulista a promover a urgente criação de um laboratório para fabricá-los. Adolfo Lutz,
Vital Brazil e Oswaldo Cruz escolheram o lugar e elaboraram a relação do material
necessário. Instalado na Fazenda Butantã, a cerca de nove quilômetros da capital
paulista, sob a direção de Vital Brazil, o apêndice do Bacteriológico entrou em operação
em fins de 1900, logo em seguida ao laboratório soroterápico carioca, criado por
determinação do prefeito Cesário Alvim na fazenda de Manguinhos. A direção deste
foi entregue ao barão de Pedro Afonso, proprietário do Instituto Vacínico Municipal
onde se produzia e aplicava a antivariólica. Oswaldo Cruz ficou encarregado da direção
técnica. Em meio à reforma da fazenda, o novo prefeito Antônio Coelho Rodrigues
requereu ao ministro da Justiça e Negócios Interiores, Epitácio Pessoa, a transferência
do laboratório para a esfera federal, uma vez que a municipalidade teria de montar
outro no matadouro de Santa Cruz, para combater o carbúnculo sintomático que
Chapot Prévost identificara no gado abatido para consumo da população. Em 30 de
outubro de 1900, o Instituto Soroterápico Federal enviou à Diretoria Geral de Saúde
Pública os primeiros cem frascos de vacina antipestosa, preparados por Oswaldo
Cruz, Henrique Figueiredo de Vasconcelos, seu contemporâneo de escola, e os
estudantes Antônio Cardoso Fontes e Ezequiel Dias. As divergências com Pedro Afonso
tornaram-se insustentáveis e, com a demissão deste em 9 de dezembro de 1902,
Oswaldo Cruz assumiu a direção exclusiva do instituto.

Rodrigues Alves, que patrocinara em São Paulo as experiências de Ribas, acabara
de ser eleito presidente da República. Assumia o cargo numa conjuntura econômica
favorável, graças à recuperação dos preços do café no mercado internacional, após
prolongada crise de superprodução, e à austera política de saneamento financeiro
executada pelo antecessor, Campos Sales, segundo a linha ditada pelos Rothschilds,
os principais credores da dívida externa brasileira. Pôde, então, tornar a se endividar
junto a estes banqueiros para financiar a remodelação urbana e o saneamento da
capital federal, pontos básicos de seu programa de governo. No “Manifesto à Nação”
divulgado em 15 de novembro, quando foi eleito, declarou:

Aos interesses da imigração, dos quais depende em máxima parte o nosso de-
senvolvimento econômico, prende-se a necessidade do saneamento desta capi-
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tal. É preciso que os poderes da República, a quem incumbe tão importante
serviço, façam dele a sua mais séria e constante preocupação (...). A capital da
República não pode continuar a ser apontada como sede de vida difícil, quando tem
fartos elementos para constituir o mais notável centro de atração de braços, de ativi-
dades e de capitais nesta parte do mundo. (Câmara dos Deputados, 1978, p. 303-7).

Para a execução da reforma urbana foi escolhido um time de engenheiros de
primeira linha, calejados na construção de ferrovias e em outras obras públicas e
particulares de grande porte. Incluía Francisco Pereira Passos, nomeado prefeito
com poderes discricionários. O saneamento foi delegado a Oswaldo Cruz, médico
surpreendentemente jovem para o perfil gerontocrático do Estado brasileiro (tinha
apenas 30 anos), mas com folha de serviços já respeitável como especialista em
microbiologia aplicada à higiene. Sales Guerra, que teria sido sondado pelo ministro
da Justiça e Negócios Interiores, narra as circunstâncias que o levaram a indicar o
amigo para a importante função que não quis aceitar.

O episódio crucial na carreira do jovem bacteriologista e na história da saúde
pública brasileira é retratado por todos os biógrafos, e quase todos os historiadores,
com as mesmas tintas usadas por Sales Guerra, a fonte onde todos bebem. A tônica
do relato, como bem assinalou Nara Brito, é o contraste entre a importância do cargo
e a obscuridade, o quase anonimato do indicado. “Quem é esse Oswaldo Cruz, dr.
Seabra?”, teria perguntado Rodrigues Alves ao ministro quando este lhe apresentou o
nome do médico que ia suceder o conhecidíssimo Nuno de Andrade na Diretoria
Geral de Saúde Pública. Mais surpreendente ainda é o contraste entre a ênfase posta
pelo presidente no saneamento, como meta de governo, e o caráter quase casual da
escolha do responsável pela execução desta meta. Teria partido de Sales Guerra,
segundo o relato deste, a iniciativa de comunicar ao ministro que a febre amarela
acabava de ser extinta em Cuba. Nas conversas que antecederam à escolha, o fato de
Oswaldo Cruz estar em dia com os acontecimentos relativos à campanha e à teoria
culicidiana serviu para credenciá-lo, mas de forma quase fortuita.

Nara Brito especulou bastante a respeito dessa narrativa que, em sua opinião,
condensa exemplarmente os relevos do molde com que os memorialistas vazaram,
a posteriori, a figura mitificada de Oswaldo Cruz. O escamoteamento de uma
série de fatos relevantes que concorreram para a nomeação revelaria o esforço
de despolitizar o personagem, colocando em primeiro plano virtudes pessoais
reificadas que servem como pedra de toque para a explicação de tudo que
aconteceu em seguida.

O tratamento, no que concerne à despolitização, é quase idêntico ao que foi
dispensado a Pereira Passos. Ambos saíram dessa cunhagem historiográfica como
encarnações de uma força de vontade governada exclusivamente pela técnica, a
ciência e a razão, em confronto com a “politicalha” reinante no serviço público e
com os mesquinhos interesses privados que dominavam a vida urbana. O poder do
Estado, agente do processo civilizador, aparece transfigurado nesses indivíduos de
corpo desproporcional que varrem de seu caminho os grupos sociais hostis à
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“regeneração” da cidade e da medicina, representados de forma igualmente distorcida
sob os rótulos de tradicionalista, de rotineiro, de revoltado, etc.

A identificação das peças constitutivas do mito avançou consideravelmente com
o trabalho de Nara Brito, mas nenhum cientista social efetuou ainda uma releitura
penetrante, fundamentada em fontes originais, dos processos históricos e da rede
de interesses e relações que catapultaram Oswaldo Cruz à direção da Saúde Pública
e lhe deram sustentação durante o tumultuado desenrolar de suas campanhas
sanitárias. Minha intenção é fornecer, em sentido contrário, alguns graus a mais de
profundidade de campo para reconhecermos que as realizações prévias na Saúde
Pública, o fato de não haver atolado na defesa do bacilo de Sanarelli, como outros
jovens bacteriologistas do Rio, faziam de Oswaldo Cruz o candidato ideal para
executar naquela cidade a campanha contra a febre amarela: um experimento em
grande escala, com as reduções necessárias para se depurá-lo de acidentes que
comprometessem a obtenção de resultados límpidos, no curto prazo de um mandato
presidencial. Nesse intervalo transcorreu um dos processos mais conflituosos da
história moderna brasileira, em que n variáveis imprevistas, ingovernáveis, se
intrometeram na passagem das intenções aos atos, e das premissas aos resultados.
Vejamos em que circunstâncias o experimento carioca foi “engatilhado”.

O V Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia

As controvérsias sobre a teoria havanesa condensaram-se no V Congresso
Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado no Rio de Janeiro de 16 de junho a 2 de
julho de 1903. Participaram 192 médicos, dos quais 149 eram da capital (77,20%), 13
de São Paulo (6,74%), seis da Bahia (3,11%) e 24 (12,95%) de outros estados. Os
debates sobre febre amarela concentraram-se na seção de medicina. Estavam
subentendidos nos dois itens que encabeçavam a agenda do congresso: causas de
suas manifestações epidêmicas e bases de uma boa profilaxia.28

Os partidários da teoria de Finlay tudo fizeram para transformar aquele evento
num tribunal que a sacramentasse e que distinguisse, com um veredicto claro, o
erro da verdade. Em compensação, não compareceram os adversários mais notórios:
Nuno de Andrade, Rocha Faria, Francisco de Castro, para mencionar apenas alguns.
Os presidentes das mesas reclamaram diversas vezes do desinteresse da imprensa
pelos debates e da desmotivação dos congressistas pela seção de medicina, desmo-
tivação que contrastava com a densidade das discussões na seção de cirurgia.

O historiador que espera encontrar Oswaldo Cruz engajado de corpo e alma na
defesa de sua estratégia frustra-se. Sua participação é discreta, ainda que se adivinhe
a firme intenção de conduzir aquele coletivo a um desfecho favorável à campanha
que articulava contra a febre amarela.

Os médicos de São Paulo tiveram participação decisiva. O relato das experiências
realizadas no hospital de isolamento daquele estado e a comunicação do diretor de
seu Serviço Sanitário foram lidos no congresso por Carlos Meyer e Arthur Palmeira
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Ripper, e suas conclusões balizaram as deliberações votadas no final.29 Na sessão de
encerramento, deliberou-se que o VI Congresso teria lugar em São Paulo, sob a
presidência de Emílio Ribas, e uma delegação do V acompanhou os paulistas até a
estação ferroviária, para aclamá-los na hora da partida.

Os principais oposicionistas foram Ivo Bandi, ajudante do Instituto Bacteriológico
de São Paulo (por pouco tempo: em 1904 seria substituído por Ripper); Jorge Pinto,
que há sete anos chefiava os serviços sanitários do estado do Rio, e Pacífico Pereira,
figura de proa da Escola Tropicalista Baiana, que não compareceu, mas cuja memória
foi lida no Congresso.30 Os mais destacados defensores da teoria havanesa –
“exclusivistas ortodoxos” ou “unitaristas” – foram Felício dos Santos, “velho e
experiente” clínico baiano, dono da Casa de Saúde São Sebastião, no Rio, e os drs.
Plácido Barbosa e Carneiro de Mendonça, da Saúde Pública carioca.

Na realidade, ninguém se levantou para afirmar que o mosquito não transmitia a
febre amarela. Os adversários definiam-se como “não-convencidos” ou “não
unitaristas”. Eram intransigentes na defesa das desinfecções e do saneamento do
solo, que os exclusivistas queriam anular.

O grosso dos debates é formado por um caldo abundante de casos narrados
com o intuito de infirmar a transmissão exclusiva  pelo mosquito. Os “não-convencidos”
trouxeram à tona histórias descritas nos clássicos da febre amarela, ou episódios
notórios que já tinham aflorado inúmeras vezes nas controvérsias anteriores sobre a
doença ou ainda experiências recentes para demonstrar, principalmente, a veiculação
pelos objetos mais triviais do cotidiano, como roupas, cartas e jornais. Os “exclusivistas”
recorreram menos a este expediente, ainda que procurassem, com freqüência,
reinterpretar aspectos enigmáticos de casos conhecidos à luz do novo mediador, o
mosquito. Num ou no outro caso, o que se nota é o predomínio de uma estrutura de
experiência e percepção característica da prática clínica, não do laboratório. As situações
descritas pelos “exclusivistas” obedeciam à mesma lógica narrativa, e podiam soar tão
absurdas ou inverossímeis quanto os “contos da carochinha” relatados pelos “não-
convencidos”.

Os defensores da teoria havanesa mais embebidos da vivência do laboratório
buscavam ressaltar as evidências de cunho experimental obtidas em Cuba e em São
Paulo. Contrapunham os protocolos de pesquisa na aparência controlados e precisos,
com suas correlações enxutas de tempo e lugar, ou senão comprovações obtidas
nos teatros das guerras contra o mosquito (São Paulo e Havana) aos caudalosos
dramas ambientados em lugares e tempos singulares, já em suas enésimas versões,
buscando mais uma vez serem acatados como verdades consagradas pela idade e a
experiência. Os exclusivistas cobravam experiências de outra qualidade, calibradas
com a mesma precisão das que tinham servido à demonstração da teoria de Finlay.31

“Para que este prurido de só confiar no critério experimental em questões médicas,
em assuntos de higiene?”, indagou a certa altura o dr. Jorge Pinto. “Os métodos de
observação de nada valem? Acaso sabemos hoje quais os germes das febres eruptivas
(a escarlatina, o sarampo e a varíola), e como elas se propagam? Não são, entretanto,
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moléstias cujo extremo contágio diariamente verificamos? Por que o mercúrio cura
a sífilis? Por que o ópio faz dormir?” (Quinto Congresso, v. 1, p. 109)

Alguns críticos duelaram no terreno dos unitaristas: Ivo Bandi e, principalmente,
João Batista de Lacerda, que manteve acesos certos testes de laboratório durante o
congresso, deixando exposto um flanco da teoria dos norte-americanos que os franceses
aqui presentes mais do que depressa procuraram tapar. A confrontação nesse terreno
motivaria outra frase lapidar que ilumina a disjunção mais importante em curso naquele
evento, e no contexto histórico: “As experiências de Pasteur são citadas nos compêndios
de filosofia como o tipo de método experimental perfeito”, declarou Plácido Barbosa.
“De hoje em diante, as experiências dos americanos, sobre febre amarela, poderão
também ser citadas como modelo de método experimental.” (idem, p. 128)

Por mais divergentes que fossem, as duas abordagens tinham largo chão em
comum, e muitas ligações institucionais e cognitivas. Mas um fosso profundo separava
as antigas e as novas crenças relativas à transmissão e ao germe da febre amarela.
Nem as secas demonstrações dos experimentalistas nem as novelas clínicas dos
não-convencidos conseguiam transpô-lo. Num momento de cansaço com a reiteração
daquelas certezas incomensuráveis, o dr. Antônio Austregésilo soltou outra frase
lapidar, ilustração intuitiva de tudo o que Thomas Kuhn teorizaria sobre a rigidez
dos paradigmas e a dinâmica das revoluções científicas: “Desprezo a experiência,
vou mais pela lógica; (...). Quanto à epidemiologia antiga, não é passível tomá-la
em consideração, porque cada médico acredita nos casos mórbidos a seu bel-prazer.
(...) é preciso para estabelecer-se uma noção lógica, estudar-se os fatos de agora, isto
é, desde a hipótese dos americanos até hoje e as futuras epidemias” (idem, p. 61).

É o ponto de vista da clínica que leva até mesmo partidários dessa hipótese a
condenarem o uso de seres humanos como cobaias. E é a “experiência” clínica que
inspira um argumento recorrente contra as experiências dos americanos e paulistas.
Já o vimos em ação como solvente nas controvérsias médicas sobre febre amarela nas
décadas anteriores. Contestava-se o diagnóstico dos casos usados como prova
experimental de infecção pelo mosquito, mergulhando-se naquele pântano de sintomas
e lesões comuns a várias outras “febres”. Denunciou-se, também, a incongruência
entre a pouca intensidade de casos induzidos e a virulência do inóculo – o mosquito
contaminado, que tanto exclusivistas como não-convencidos continuavam a tratar
como produtor de efeitos similares aos de uma vacina. A experiência clínica lançou
abundantes casos históricos contra os 12 dias que os norte-americanos estipularam
como intervalo mínimo entre a contaminação do mosquito e sua capacidade de infectar.
Evocaram numerosas epidemias em lugares sem Stegomyia, e lugares infestados de
mosquitos sem epidemia. Mas o principal objeto de controvérsia não era a transmissão
pelo mosquito, e sim a exclusividade deste meio de transmissão, enfatizada pelos
unitaristas de forma verdadeiramente dogmática para excluir da profilaxia as
desinfecções e, com menos ênfase, o saneamento do meio.

Por isso tiveram tanta importância no congresso os surtos e epidemias ocorridos
nas cidades do interior nas duas últimas décadas. Tinham sido pedras nos sapatos
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de higienistas e bacteriologistas. Por meio de variados argumentos ad hoc,
procuraram compatibilizar tais anomalias com a teoria soberana da litoraneidade
da febre amarela, que permanecia subjacente ao hábitat do Stegomyia fasciata. As
epidemias no interior tinham robustecido a crença na veiculação por objetos
transportados por trens e passageiros, e por isso serviam agora ao propósito de
confirmar a importância das desinfecções e a existência de outros meios de
transmissão paralelos ao ciclo homem-mosquito-homem.

Reiterando argumentos já utilizados por Nuno de Andrade, os não-convencidos
mostravam-se convencidos da possibilidade de que o mosquito se infectasse nas
roupas ou dejeções de amarelentos. Como fizera o ex-diretor de Saúde Pública,
verberaram a ausência de experimentos arquitetados com o objetivo de infirmar tal
possibilidade. No âmago desta linha de argumentação, achavam-se o bacilo de
Sanarelli e todos os germes que tinham sido aninhados no meio exterior por sucessivas
teorias de matriz pasteuriana. Às vezes, os não-convencidos transitavam da proble-
mática bacteriológica para o terreno da parasitologia, indagando da possibilidade
de transmissão por outros insetos, igualmente ignorada pelos unitaristas que queriam
transformar sua verdade incompleta em pedra angular da profilaxia. “Quem dirá
que amanhã não será descoberto um outro meio de transmissão da febre amarela?”,
perguntou, por exemplo, Bueno de Miranda (Quinto Congresso, v. 1, p. 148).

Petrópolis, antigo baluarte dos anticontagionistas, foi o teatro de dura batalha no
V Congresso. Sua invulnerabilidade às epidemias de febre amarela vinha sendo
usada pelos unitaristas como prova da transmissão pelo mosquito. O próprio Nuno
de Andrade (1902, p. 320) acatara esta evidência.

Há cerca de 15 anos – escrevera em 1902 – testemunho a indenidade de milhares
de pessoas inaclimatadas que, por ocasião de formidáveis crises epidêmicas, des-
cem cotidianamente de Petrópolis e para lá voltam às quatro ou cinco horas da
tarde. (...) mas conheço muitos casos de infecção sobrevinda a imprudentes que
ousam passar a noite na capital.

A resistência da cidade de veraneio imperial devia-se, agora, aos hábitos do
Stegomyia, que não se aclimatava lá. No Rio, seu hábitat preferido, escondia-se
durante o dia e saía à caça de sangue humano no crepúsculo. No congresso, essa
história foi alvo de comentários bisonhos que deviam estar circulando nas rodas
de conversa da cidade. Jorge Pinto, por exemplo, disse que sofria de insônias e
ainda não sentira à noite a picada de um só Stegomyia, ao passo que de dia
atazanavam-lhe a paciência. Luiz Bulcão explicou que havia grande variedade de
mosquitos diurnos, mas preferiam picar no crepúsculo. Porém o regresso a
Petrópolis era viagem mais longa que o meio termo entre dia e noite. Para distinguir
o preto do branco nesse lusco-fusco, afirmavam os unitaristas que as pessoas
provenientes de lá não eram picadas no Rio por se acharem em constante
movimento. Os adversários satirizavam o “delírio ambulatório” de banqueiros,
negociantes e advogados em seus escritórios.
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Plácido Barbosa, um dos mais informados defensores da teoria havanesa,
reconheceu a certa altura que se tinham feito experiências sobre a transmissibilidade
pelo Stegomyia fasciata, “mas iguais experiências deixaram de ser feitas com outras
espécies... Isto é evidentemente uma lacuna.” E em meio aos “apoiado” que
irromperam no plenário, admitiu que outros insetos podiam propagar a febre amarela,
“mas dado que assim seja, isto alterará a doutrina? Absolutamente não.” E para
preservá-la de maiores indeterminações neste terreno da entomologia, que quase
ninguém ali conhecia, refugiou-se em Petrópolis.

Não é possível que outros insetos, além do mosquito, propaguem a febre amare-
la, como a pulga, o percevejo, etc. Os órgãos destes insetos não são iguais aos do
mosquito e não parece que o germes encontrem neles os mesmos elementos
para desenvolverem-se. Demais as pulgas abundam em toda a parte. Em Petrópolis
devem abundar, como em todos os lugares frios (Quinto Congresso, v. 1, p. 140).

João Batista de Lacerda foi mais fundo no questionamento ao princípio de que
onde não havia Stegomyia não podia haver febre amarela. Além de desfiar casos
relatados por autores europeus fora das latitudes onde Theobald situara a distribuição
do mosquito, realizou experiências com o objetivo de verificar se realmente as
condições meteorológicas de Petrópolis eram incompatíveis com a vida dele.
Transportou para lá alguns exemplares e eles viveram perfeitamente enquanto
decorreu o congresso, o que motivou muitas intervenções conflitantes. A missão
francesa tinha verificado que não faziam parte da fauna da cidade, disse um
congressista. Não estava provado que não podiam existir lá, gritou Rodrigues Lima.
Outro alertou que, se continuassem a levá-los, acabariam se aclimatando. Para Artur
Ripper, a experiência de Lacerda não tinha valor algum para a profilaxia. O Stegomyia
podia até existir em Petrópolis, mas era inofensivo lá. E que necessidade havia, indagou,
de saber se o carrapato ou o percevejo ou as trezentas ou mais variedades do Culex
fatigans transmitiam a febre amarela, quando o Stegomyia positivamente o fazia?

A pergunta de Jorge Pinto veiculava outra crença: por que em vez de se atribuir
a imunidade de Petrópolis à inexistência dele não se valorizava a salubridade local?
E neste cenário serrano recolocou o tema mais candente do congresso: a eficácia
das medidas destinadas a neutralizar o aninhamento do germe no meio exterior, às
quais roubavam-se méritos para atribuí-los só às medidas contra o aninhamento do
germe no mosquito. “Todos sabem que as enfermidades infecto-contagiosas só
medram em terreno propício. Desde que o meio não lhes seja favorável, os germes
perdem suas qualidades virulentas” (idem, p. 112) Argumentos usados contra os
contagionistas da década de 1890 para desqualificar as desinfecções e quarentenas
serviam, agora, à frente comum formada para defender o saneamento e as
desinfecções do assalto dos culicidianos.

Na perspectiva dos não-convencidos, o eclético programa de saneamento das
cidades dera bons resultados na Inglaterra, no interior de São Paulo (Santos e
Campinas, sobretudo), no Sul dos Estados Unidos (Nova Orleans, por exemplo) e
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em Havana. Podia acolher a transmissão pelo mosquito também, mas os unitaristas
o excluíam sectariamente, sem acatar nenhuma das provas indiretas da presença do
germe no meio ambiente. As cidades do interior foram mais uma vez o esteio da
discussão, posto que nelas os resultados do saneamento pareciam mais legíveis. Do
ponto de vista de Plácido Barbosa, nas cidades pequenas as epidemias extinguiam-
se por si mesmas depois de consumirem seu limitado estoque de receptíveis. Em
cidades populosas como Rio e Havana, com importação contínua de receptíveis,
quase nunca desapareciam, havendo sempre casos benignos para que a febre amarela
ressurgisse de verão em verão.

Como se explicava a quebra de imunidade das cidades do interior?, indagou
Jorge Pinto. “Será necessário admitir-se que o primeiro amarelento haja consigo
trazido, como bagagem, em um vagão da estrada de ferro, uma certa quantidade de
Stegomyias fasciatas?” De acordo com sua experiência, a doença só penetrava quando
a população aumentava, a imundície e o desleixo cresciam e o germe encontrava
terreno para adquirir virulência. “Quebra-se a resistência do meio, eis tudo” (idem, p.
113). Gorgas havia declarado que os milhares de dólares gastos em melhoramentos
higiênicos em Havana tinham sido inúteis no que se referia à febre amarela. Jorge
Pinto era taxativo: “A história epidemiológica da febre amarela no Brasil está em
profunda, em absoluta contradição, com o que afirmam os célebres experimentadores
em Cuba.” A resposta de Barbosa (idem, p. 141) era um contra-senso:

Quanto ao saneamento de Havana, de ordinário enche-se a boca com as obras
que lá se fizeram. É um perigo, o perigo das palavras! Saneamento! Fala-se em
saneamento e tem-se dito tudo! (...) Diz-se geralmente que fizeram cais, esgotos,
calçaram ruas, etc.; mas o orador tem elementos para concluir que o saneamento
de Havana não é ainda tão completo como se diz. (...) Há, por exemplo, na
descrição do serviço da brigada contra os mosquitos uma rubrica que se repete
constante e invariavelmente: “Limpeza e reconstrução de valas”. (...) Compreen-
de-se que uma cidade que está cortada de valas (...) não é uma cidade em que o
saneamento seja perfeito.
(Se fosse, deduz-se, seriam procedentes as alegações dos adversários.)

Em princípio, os exclusivistas martelaram a idéia de que se havia provado
conclusivamente que roupas e objetos não transmitiam a febre amarela. Os não-conven-
cidos forçaram-nos a admitir que não tinham sido excluídas, experimentalmente, todas
as possibilidades de transmissão. Passaram, então, a recorrer a justificativas prosaicas
para fundamentar a exclusão das desinfecções (uma vez que a campanha exclusiva
contra o mosquito, bem-sucedida, seria, na verdade, a prova decisiva que faltava).
Sempre foram um “vexame” para o povo, argumentou Barbosa. “E um dos lados
simpáticos da doutrina dos mosquitos é que a supressão das desinfecções à moda
antiga (...) acarretará maior número de notificações (...) Iso lados todos os doentes logo
que a epidemia surja, pode-se garantir que a sua marc ha está decerto impedida.”
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Em meio a muitos apartes, Bueno de Miranda, que aceitava a transmissão pelo
mosquito, confessou que, se tivesse um caso de febre amarela em casa, usaria com
todo o rigor das desinfecções “porque ainda não lhe provaram que não existem
outros meios de transmissão”. As declarações de Carlos Seidl – autor do discurso
que inaugurou o congresso – ilustram bem o confuso amálgama de idéias que
alguns exclusivistas produziram para justificar a súbita conversão de uma crença a
outra. Há muito tempo nutria dúvidas sobre o contágio na febre amarela, tanto que
residia com a família próximo ao hospital. Usava mosquiteiro por temer a malária
que dava naquelas paragens e “também porque a idéia de Finlay fizera impressão
em seu espírito”. As evidências contra a transmissão pelas roupas e pelos dejetos
dos doentes deixavam aparecer restos da antiga convicção pelas costuras.

Com efeito, observou que nas grandes épocas epidêmicas, durante o tempo em
que as enfermarias estão cheias de doentes e as desinfecções diárias são feitas
com todo o rigor (...) (o que, é sabido, determina uma desagradável atmosfera de
gases, provavelmente nociva aos mosquitos), nenhum caso se manifestava; en-
tretanto, quando escasseiam os doentes e as desinfecções não são feitas com
tanto rigor e tão seguidamente, havendo por isso mais facilidade de o mosquito
permanecer nas enfermarias, sobrevém um ou outro caso de febre amarela den-
tro do hospital e nas vizinhanças (Quinto Congresso, v. 1, p. 149).

No discurso de abertura do congresso, no salão nobre do Liceu de Artes e
Ofícios, Agostinho José de Souza Lima, seu presidente, tinha comparado eventos
daquela natureza a “areópagos dos templos onde se travam as lutas pacíficas e
incruentas da ciência”. Já sabemos a que extremos de animosidade, a que delongas
e impasses podiam conduzir as lutas da ciência, sobretudo quando ficavam expostas
à curiosidade e ingerência dos leigos nas páginas dos diários. A febre amarela
continuava lá, mas em nenhum outro momento fora represada com tanta firmeza,
intramuros, como naquele congresso. Na 11a sessão, em 27 de junho, Souza Lima
tomou de volta as rédeas e disse que era hora de pensar em encerrá-lo com um
pronunciamento formal a respeito da profilaxia da doença: “será ele, por assim
dizer, estéril se não emitir algum juízo sobre tão momentoso e importante assunto”.
Propôs uma sessão especial. Ismael da Rocha defendeu a votação naquele dia mesmo.
Apoiados e não-apoiados entrechocaram-se no plenário. Os não-convencidos
recusaram aquele desfecho. Rodrigues Lima disse que não votaria questão científica
porque a dúvida era a base do progresso médico. “Não pode trazer, é certo,
argumentos que valham alguma coisa perante os estudos aqui apresentados,
mormente dos ilustres colegas de São Paulo. (...) A questão versa sobre o seguinte
ponto: é possível que um congresso médico, reunido em um momento dado (...) de
modo radical responda sim ou não sobre assuntos de observação, de expe-
rimentação?!” Rodrigues Doria tampouco queria selar verdades científicas por votação.
Felício dos Santos tentou convencer o plenário de que o veredicto não excluía a
necessidade de mais provas. Propôs que se votassem as conclusões da memória de
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Emílio Ribas. Em meio ao tumulto que se formou, Moncorvo Filho e Rodrigues Lima
pediram que constasse em ata que estavam no recinto mas não votavam. Nogueira
Paranaguá declarou que estava convencido do mosquito, mas não achava que fosse
o único vetor e por isso não aceitava as conclusões de Ribas. O paulista Artur
Ripper redargüiu que a primeira conclusão estabelecia apenas que o Stegomyia era
o vetor mais importante, o único demonstrado na transmissão da febre amarela. As
demais eram decorrência desse postulado que não bania a possibilidade de outros
transmissores. Em vista da hora e do impasse, Souza Lima adiou a votação para a
assembléia geral em 1o de julho. “Qualquer que seja o resultado”, afirmou Ismael da
Rocha, “é preciso que fiquem definidas as posições, sabendo-se quem aceita o
progresso e quem permanece na rotina. (...) Há 54 anos que se estuda a profilaxia
da febre amarela. Nada se tem conseguido com as medidas adotadas até agora. É
preciso seguir novo rumo” (Quinto Congresso, v. 1, p. 194-6).

A 12a sessão, em 28 de junho, foi presidida por Oswaldo Cruz. Ouviu-se primeiro
a leitura de uma memória de Vital Brazil sobre os soros antiofídicos. Teve acolhida
tão favorável que, a pedido dos congressistas, o Governo Federal iria conceder-lhe
prêmio em dinheiro, e o estadual, uma viagem de estudos à Europa. Em seguida,
Oswaldo Cruz defendeu a necessidade de um pronunciamento do Congresso sobre
a questão mais momentosa, a febre amarela, ressaltando, porém, salomonicamente,
que, se o plenário pensasse de modo contrário, declararia terminados os trabalhos,
marcando apenas o encerramento, como mandava o regimento. Rodrigues Doria
reiterou sua posição: “ciência não se vota, demonstra-se”. Lembrou que no congresso
de 1900 se quisera fazer a mesma coisa para decidir se a doença reinante era ou não a
peste bubônica, tal como afirmavam Oswaldo Cruz, Chapot Prévost e os bacterio-
logistas de São Paulo. Ele opusera-se ao diagnóstico e, com a ajuda de Pizarro
Gabizo, conseguira derrubar a votação. Achava-se no momento na condição de
muitos outros colegas que nutriam dúvidas sobre a teoria dos americanos. Ismael
da Rocha argumentou que todos os congressos científicos do mundo terminavam
votando conclusões sobre as questões mais relevantes, tendo em mira “o
esclarecimento do espírito público e a disciplina do espírito da classe”. Conclamou
os pares a não se separarem sem deixar arquivada “a responsabilidade pública das
suas opiniões” (idem, p. 202). Os “muito bem” que acolheram a exortação, e os
muitos “apoiado” que ressoaram em seguida à advertência de Felício dos Santos, de
que votação em congresso não era “decisão de teólogos”, parecem indicar uma
mudança na correlação de forças devida, provavelmente, à afluência dos partidários
da teoria havanesa. O que iam votar, explicou o médico baiano, era que o estado
atual das investigações sobre febre amarela os estimulava a seguir por um caminho
e não por outro, tendo em vista que estavam diante de “dois caminhos muito diversos.
Ainda ontem entendia-se que era preciso desinfetar e mais nada; hoje reconhecemos
que é preciso atacar o elemento essencial da moléstia, que é o elo intermediário
achado entre os sãos e os doentes.” O plenário comandado por Oswaldo Cruz
terminou aprovando, por votos, a sessão especial proposta por Ismael da Rocha,
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que foi aberta em 1o de julho, sob a presidência de Souza Lima e Miguel Couto, com
nova leitura das extensas e prolixas conclusões de Emílio Ribas.32

Carneiro de Mendonça, o chefe do serviço de profilaxia da febre amarela,
acrescentou reforço ponderável às teses exclusivistas: cartas escritas por Simond e
Marchoux ao diretor-geral de Saúde Pública para dar-lhe “apoio moral”. Na primeira,
endossavam os resultados obtidos em Cuba. Se experimentalmente era possível
transmitir o vírus de homem a homem pela inoculação direta de sangue, a transmissão
natural se fazia, indiscutivelmente, por intermédio do mosquito. Também estava
provado que nem as roupas nem os objetos maculados pelos vômitos contaminavam.
E como nunca se tinha demonstrado que os mosquitos pudessem se infectar de
outra maneira que não fosse picando um doente nos três ou quatro primeiros dias
de enfermidade, podiam ser consideradas inúteis as desinfecções de objetos sujos
pelos doentes ou de mercadorias provenientes de lugares contaminados. As únicas
medidas eficientes eram isolar os doentes para impedir que os mosquitos se
infectassem neles, e destruir larvas e mosquitos onde quer que se achassem. A
segunda carta respondia às objeções de Lacerda. Há meses investigavam a presença
do Stegomyia fasciata em Petrópolis. Estavam convencidos de que as condições
climáticas não permitiam à espécie “pulular” em liberdade na região, ainda que
fosse criada em cativeiro. Uma vez infectados, os Stegomyias deixavam de picar
durante o dia. A regra podia ter exceções, mas bastava para explicar a imunidade
dos que desciam ao Rio só para trabalhar.

Depois Mascarenhas pinçou trechos daquela comunicação de Nuno de Andrade,
já citada, para provar que o antecessor de Oswaldo Cruz nutria “a convicção mais
segura e férvida” na teoria havanesa. Leu, ainda, trechos de um relatório em que ele
se referia ao serviço especial de destruição de mosquitos, que havia inaugurado
para acompanhar o que já se fazia em Cuba, no Sul dos Estados Unidos, em Calcutá
(Índia) e nas possessões africanas da Inglaterra, Alemanha e França (Senegal). Jorge
Pinto tentou justificar Nuno de Andrade: “Ele disse que era por política. Nesse
tempo ele era ateniense em Atenas”. Mascarenhas retrucou com frase que teria
escutado do ex-chefe: “A transmissibilidade da febre amarela pelo Stegomyia fasciata
é assunto que dois homens inteligentes não têm mais o direito de discutir” (Quinto
Congresso, v. 1, p. 214-5).

Jorge Pinto lembrou que os centros europeus de medicina tropical não se tinham
pronunciado ainda sobre o assunto e um congresso médico recente nos Estados
Unidos teria se recusado a endossar a transmissão da febre amarela unicamente pelo
mosquito. “Queremos ser mais realistas do que o rei?!” Tentou usar outra vez “as
páginas de Berenger-Féraud, Basly, Parisot” e mais clássicos em favor da profilaxia
mista, mas a impaciência do plenário fê-lo mudar de tática. Se as desinfecções e o
saneamento urbano não concorriam para a extinção da febre amarela, deveriam os
oponentes concluir, como a comissão norte-americana, que a febre amarela era
propagada só pelo Stegomyia fasciata. As conclusões de Ribas diziam apenas que era
o vetor mais importante. “Porque não dizer logo, convictamente: é o vetor exclusivo
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(...). Quando começou, disse que o congresso não devia votar conclusão alguma. (...)
Mas, a votar alguma coisa, julga que esta deve ser positiva. Nada de meios-termos:
pão, pão, queijo, queijo...” (idem, p. 222-3).

Sobrepondo-se ao vozerio que tomou conta do plenário, Luiz Barbosa sugeriu
versão mais sintética das conclusões de Ribas. Plácido Barbosa propôs: “1o) A
transmissibilidade da febre amarela pelo mosquito Stegomyia fasciata é a única
provada; 2o) A febre amarela não se propaga nem pelo contato direto do doente
nem pelas roupas e objetos contaminados”. Ismael da Rocha quis retroceder aos
termos de Emílio Ribas. Bueno de Miranda puxou a coisa para o lado dos indecisos,
enquanto um coro exasperado gritava: “Votos! Votos!” Teófilo Torres pediu votação
nominal da proposta que acabara de ser lida, mas Felício dos Santos introduziu outra
fórmula que afrouxava um pouco mais a dos Barbosa: “1o) A teoria da transmissão da
febre amarela pelo Stegomyia fasciata é fundada em observações e experiências de
acordo com os métodos científicos. 2o) Nenhum outro modo de transmissão está
demonstrado rigorosamente”. Por sugestão de Seidl, esta proposta foi votada por
partes. A primeira não teve voto contrário. Mas ficou registrado em ata que Jorge
Pinto e Rodrigues Doria tinham se retirado para não votar, e que Fajardo, precisando
sair, escolhera com antecedência as propostas de Ribas ou Santos. Contra a segunda
parte votaram só Gurgel do Amaral, Toledo Dodsworth, Luiz de Fari, Vítor Godinho e
Alfredo Botelho Benjamin. Foi aprovada pelos demais congressistas, mas “com
restrições” de parte dos exclusivistas.33 Teófilo Torres declarou que não tinha prestado
atenção ao “rigorosamente” do segundo item e quis votar contra o advérbio. Outras
vozes secundaram ou contestaram a objeção. O presidente não quis voltar atrás, mas
consentiu em receber uma lista contendo declaração dos exclusivistas: “votamos a
segunda parte sem o advérbio rigorosamente”.34
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Quadro IX
Óbitos no Rio de Janeiro – zona urbana

1850-1912 (1o semestre)

Ano                  Febre amarela      Varíola Peste Paludismo  Tuberculose

1850 4.160 — — — —
1851 475 — — — —
1852 1.943 — — — —
1853 853 — — — —
1854 22 — — — —
Subtotal 7.463 — — — —

1855 3 — — — —
1856 101 — — — —
1857 1.868 — — — —
1858 1.545 — — — —
1859 500 140 — — —
Subtotal 4.017 140 — — —

1860 1.249 133 — — 1.891
1861 247 178 — — 1.679
1862 12 283 — — 1.844
1863 7 — — — 1.731
1864 5 — — — 1.563
Subtotal 1.520 594 — — 8.708

1865 0 — — — 1.659
1866 0 — — — 1.694
1867 0 — — — 1.925
1868 3 102 — 453 1.780
1869 272 34 — 461 1.889
Subtotal 275 136 — 914 8.947

1870 1.118 338 — 601 1.861
1871 8 120 — 788 2.003
1872 102 921 — 607 1.770
1873 3.659 1.629 — 1.049 1.900
1874 829 576 — 596 1.888
Subtotal 5.716 3.584 — 3.641 9.422

1875 1.292 363 — 908 1.998
1876 3.476 169 — 805 1.968
1877 282 103 — 737 2.055
1878 1.176 2.175 — 953 2.197
1879 974 197 — 766 2.145
Subtotal 7.200 3.007 — 4.169 10.363

Fonte: Torres (1913, p. 25). Até 1907, os dados relativos à febre amarela conferem com os de Barbosa e
Rezende (1909, v. 1, p. 497-8). Encontram-se discrepâncias com os dados de Aureliano Portugal (1891, p. 55)
para diversos anos: 1851 (471); 1854 (21); 1855 (0); 1856 (0); 1857 (1.425); 1858 (800); 1863 (15); 1864 (0);
1868 (18); 1869 (274); 1871 (9); 1872 (295); 1874 (841); 1875 (1.308); 1877 (283); 1878 (1.177); 1880
(1.623); 1882 (502); 1883 (1.606); 1884 (640); 1886 (1.446); 1888 (754); 1889 (2.155). Fonte muito
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interessante é aquela produzida pelo médico-demografista Carvalho (1903). Os dados são organizados aí de
modo a desqualificar as desinfecções e as teorias que se contrapunham à havanesa. O autor compara, por
exemplo, a mortalidade por febre amarela no Rio antes e depois da criação dos desinfetórios, correlaciona
óbitos com imigração, a entrada de imigrantes no porto com a de doentes no São Sebastião.

(Continuação)

Ano                  Febre amarela      Varíola Peste Paludismo  Tuberculose

1880 1.625 27 — 763 2.131
1881 257 127 — 642 2.032
1882 89 937 — 609 2.080
1883 1.608 1.366 — 952 2.072
1884 863 90 — 556 1.943
Subtotal 4.442 2.547 — 3.522 10.258

1885 445 4 — 755 1.884
1886 1.449 164 — 1.160 2.077
1887 137 3.357 — 940 2.025
1888 747 171 — 958 1.990
1889 2.156 609 — 2.056 2.177
Subtotal 4.934 4.305 — 5.869 10.153

1890 719 361 — 1.237 2.202
1891 4.456 3.944 — 2.235 2.378
1892 4.312 369 — 2.070 2.188
1893 825 54 — 1.175 2.121
1894 4.852 86 — 1.889 2.127
Subtotal 15.164 4.814 — 8.606 11.016

1895 818 1.865 — 1.749 2.441
1896 2.929 422 — 2.294 2.661
1897 159 36 — 1.151 2.448
1898 1.078 65 — 1.607 2.593
1899 731 1.395 — 1.336 2.645
Subtotal 5.715 3.783 — 8.137 12.788

1900 344 590 295 1.019 2.726
1901 299 1.414 199 932 2.743
1902 984 580 215 1.217 2.744
1903 584 805 360 772 2.947
1904 48 3.566 275 433 2.752
1905 289 256 142 295 2.822
1906 42 9 115 266 2.782
1907 39 125 73 239 2762
1908 4 6.545 54 277 3.099
1909 0 274 15 227 2.884
1910 0 1 18 187 3.080
1911 2 6 20 176 3.002
1912 3 1 0 82 1.387

TOTAL 59.074 37.082 40.981 117.385
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Notas

1 Stepan (1978, p. 400-1). Invertia, assim, o sentido habitual das “constituições epidêmicas”; os fatores

climáticos que, na perspectiva etnocêntrica européia, faziam degenerar os nativos e, sobretudo, os

brancos que emigravam para essas regiões passavam a denotar a inaptidão do negro – nativo dos

Trópicos – e a robustez da civilização branca para lá transplantada (Finlay, 1965, v. 1, p. 143-54, 155-74

e 175-81).

2 CRendus (1856, p. 692-3). Enviado à província venezuelana de Cumana para prestar socorro às vítimas

de uma epidemia de febre amarela, sintetizava nessa comunicação observações feitas desde 1839 em

outras localidades malsãs da Espanha, Guianas e Venezuela. Nascido nas Antilhas, na cidade de Guadelupe,

ca. 1808, morreu em 1871 na Guiana Inglesa, onde chefiava um leprosário.

3 Em outra sessão (Quinto Congresso, 1903, p. 60), o dr. Antônio Austregésilo afirmou que o dr. Lopo

Diniz também tinha aventado a idéia de que o pernilongo fosse o transmissor da febre amarela no Rio.

4 Delaporte (1989, p. 58, 63). Explicações a posteriori de Finlay encontram-se em “Reseña de los progresos

realizados en el siglo XIX en el estudio de la propagación de la fiebre amarilla” (1901) e “Es el mosquito

el único agente de transmisión de la fiebre amarilla?” (1902) (1965, v. III, p. 85-100, 9-22).

5 BM (22/4/1898, p. 140; BM, 1/7/1899, p. 245). Encontram-se resumos dos trabalhos publicados no

British Medical Journal por Manson (“Febres maláricas benignas e perniciosas”) e Ross (“Observação

sobre os parasitos da malária”) em BM (22/4/1896). Em “Como se apanha o paludismo pelo dr. A.

Laveran”, de Seidl (BM, fev. 1897, p. 58-60, 67-8), lê-se “O papel dos mosquitos alargou-se consideravel-

mente nestes últimos anos. (...) Finlay (de Havana) pensa que o mosquito é o principal agente da

disseminação da febre amarela, e Hammond é da mesma opinião.” Quando Manson relatou a descober-

ta de Ross na British Medical Association (29.7.1898), saiu resumo em “Papel do mosquito na propaga-

ção do paludismo” (BM, 22/10/1898, p. 356-7). Também aludia à hipótese de Finlay.

6 Joly (1/7/1899, p. 245), por exemplo, enquadrava a malária na classe das “moléstias telúricas”. O

hematozoário residia, provavelmente, na terra úmida, no lodo dos pântanos. Uma segunda hipótese

sobre a etiologia do paludismo, que não excluía a “hídrica”, supunha que os mosquitos sugavam o

sangue de um indivíduo infectado e então inoculavam o hematozoário em indivíduos sãos. A terceira

hipótese previa a coabitação nos mesmos meios do hematozoário e das larvas dos mosquitos. “Veiculam

(estes) os germes simplesmente colados ao seu ferrão, que se torna assim uma lanceta séptica, ou o

hematozoário deve passar primeiro uma fase de sua existência no organismo do mosquito?” Joly não

excluía a infecção pela água: existindo nela uma forma livre do hematozoário, podia ser absorvido como

o bacilo de Eberth (febre tifóide). E tal como sucedia no carbúnculo e na pústula maligna, o agente da

malária poderia invadir o organismo por via cutânea. “Neste último caso o mosquito é o intermediário

entre o solo e o organismo humano.”

7 Lacerda (1900, p. 12, 14-5). Publicado inicialmente em BM (22/5/1899) e Revue Médico-Chirurgical du

Brésil (jun. 1899). Citava como colaboradores Afonso Ramos (já falecido), Emílio Gomes, sucessor deste

na direção do Laboratório de Bacteriologia da Diretoria-Geral de Saúde Pública, e Salvador Barradas

(vimo-lo na comissão de verificação da teoria de Freire). Sanarelli (1897, p. 68-9) atribuía ao bacilo

icteróide a propriedade do polimorfismo, no sentido de involução anormal: “a vida do laboratório”

acarretava modificações às vezes profundas no aspecto das colônias em gelatina. A degeneração do

bacilo dificultaria a verificação de sua morfologia e patogenia em culturas enviadas a laboratórios euro-

peus. “Por isso induzido sou a pensar que a demonstração em Paris ou Berlim da causalidade da febre

amarela nunca será satisfatoriamente realizada.” A involução é confirmada por Lacerda.
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8 A varíola era preocupante, mas dependia só de vacinação obrigatória. A tuberculose, sujeita à influên-

cia do “meio social”, dizimava até nas cidades mais bem saneadas. O beribéri desenvolvia-se mais a

bordo dos navios, à revelia das influências telúricas. A verdadeira febre tifóide era uma exceção no

Brasil. “Resta a malária, (...) o refúgio de todas as espécies indeterminadas (...). Cumulada de todas estas

excrescências..., tem muitas vezes atingido no Rio de Janeiro a grandeza de uma calamidade. (...) Não

obstante as dúvidas que a tal respeito pairam no meu espírito, estou pronto a fazer, neste particular, uma

justa concessão. As medidas sanitárias a executar no Rio de Janeiro devem visar principalmente a febre

amarela e a malária.” Mas as estratégias de combate diferiam. A primeira estava radicada nas habitações,

a segunda, no solo (Lacerda, 1900, p. 44-5). Publicado inicialmente em Anais da AMRJ (14/8/1899) e BM

(22/9/1899).

9 Lacerda (1900, p. 53). Classificava os domicílios em quatro categorias: infectados, contaminados, sus-

peitos e indenes. A última seria alcançada com notificação de isenção por seis anos, período em que

sempre ocorriam no Rio dois paroxismos epidêmicos intensos. A conjução dos germes com os bolores

protegia-os do contato com os germicidas. Portanto, o interior das casas teria de sofrer raspagem e

flambagem, além de desinfecção rigorosa. “A transformação das habitações, de conformidade com os

preceitos da higiene moderna, virá depois com vagar e por processos mais longos e complicados da

administração municipal.” Avesso a confrontos, contemporizava: o fato de priorizar a ação sanitária nas

casas, e de outros quererem antes de tudo sanear o solo e cuidar dos esgotos não significava que

estivessem em campos opostos. “A comissão de 1896, da qual fiz parte, teve um ponto de vista geral,

abrangendo todos os elementos mórbidos que podem concorrer para a insalubridade desta capital; o

meu ponto de vista hoje, porém, é restrito a um elemento que reputo preponderante” (p. 75, 54).

10 Quando irrompeu epidemia no Mississippi e em Louisiana, em 1897, o cirurgião-chefe do Marine

Hospital Service designou dois oficiais de sua força para investigar a etiologia da doença, uma vez que

Sternberg era hostil à descoberta de Sanarelli (o bacilo icteróide seria apenas o bacilo “x”, que havia

isolado em Havana). H. D. Geddings e Eugene Wasdin viajaram para Havana. No relatório entregue em

julho de 1899, confirmaram o bacilo de Sanarelli. Suas conclusões foram reiteradas na 51a reunião anual

da American Medical Association em junho de 1900 (Wasdin, 1900, p. 867-75). As confirmações obtidas

na América do Norte e do Sul foram registradas por Bruschettini (1901). A teoria de Sanarelli foi consi-

derada inatacável inclusive por Azevedo Sodré e Miguel Couto (1901).

11 Dessa expedição resultou Durham e Myers (1902).

12 Durham e Myers (1900, p. 656). Consideravam problemática a imunidade conferida pelo primeiro

ataque da doença, tendo observado em Havana diversas reincidências. “Diz-se também que as pessoas

de cor e os nativos estão a salvo da doença, mas fomos informados de que a afirmação não é verdadeira,

ainda que seja repetida com freqüência nos manuais.” Admitiam a hipótese de que os nativos suposta-

mente imunes portassem o agente infeccioso. Em sua primeira comunicação, Reed atribuiu o súbito

interesse pelo mosquito à leitura de Henry R. Carter (1900). O reaparecimento da doença numa habita-

ção que fora isolada, dissera este, só poderia ser explicado supondo-se um estágio de desenvolvimento

obrigatório do agente infeccioso num inseto, como na malária. Para Löwy e Delaporte (1989, pp 104-5),

o interesse de Reed pelo mosquito foi, na verdade, despertado pela justaposição das observações de

Carter com a hipótese de Finlay efetuada por Durham e Myers.

13 Saiu no Philadelphia Medical Journal (27/10/1900). Delaporte (1989, p. 106-9) mostra que a Nota

preliminar foi elaborada a partir da reunião do artigo de Durham e Myers com o caderno de campo de

Lazear. Stepan (1978, p. 421) contrapõe estes equívocos aos juízos dos historiadores americanos sobre a

incompetência de Finlay.
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14 Segundo Peller (1959, p. 200), entre 5/12/1900 e 7/2/1901 fizeram-se duas séries de experiências. Na

primeira, dos 12 voluntários inoculados, dez adoeceram; na segunda, quatro dos cinco. Em ambas,

Finlay fez o diagnóstico clínico. Dessas experiências proveio o principal argumento para desmerecê-lo

quando aflorou a disputa pela prioridade da descoberta. Seu erro consistira em ajustar as inoculações

experimentais ao tempo que o mosquito levava para fazer nova refeição de sangue e não ao tempo de

maturação do “vírus”. Utilizara mosquitos contaminados só dois a seis dias antes, fiando-se na observa-

ção de que precisavam de dois a três dias para digerir o sangue e sair em busca de nova refeição. Oito

voluntários picados por mosquitos contaminados há menos de 12 dias permaneceram saudáveis. O 12º dia

– mesmo período fixado por Ross para a malária – demarcava a fronteira entre o fracasso e o sucesso

das experiências.

15 Segundo Peller, estas experiências, realizadas entre 30/11 e 19/12/1900, foram repetidas duas vezes,

primeiro com três voluntários, depois com dois, durante 21 e 18 noites, respectivamente.

16 Este é, na verdade, o tema central do artigo de Peller: corrigir a injustiça cometida pelos historiadores

americanos e pelo próprio Reed, que omitiram o trabalho de S. Ffirth, a quem deveria ser atribuído todo

o crédito pela descoberta de que a febre amarela não era transmitida pelos fomites, tendo a comissão

utilizado os mesmos métodos do precursor. (Ver também Harvey, 1981.)

17 Apesar de contaminar um voluntário saudável com soro filtrado de um doente, pelos critérios estabe-

lecidos por Loeffler e Frosch, só a transmissão em série provaria que o agente etiológico era um vírus

ultramicroscópico. A transmissão isolada não excluía a ação de uma toxina secretada por uma bactéria

(Löwy, 1991, p.19-20).

18 BM (1/5/1898, p. 145). Seidl tornou a dizer que o empirismo não era empecilho à experimentação

clínica em doenças de etiologia duvidosa ou obscura. “Richet e Hericourt, os fundadores da soroterapia,

não se dedicaram a explorar este novo sistema de tratamento em moléstias como o câncer e a sífilis? De

modo análogo procederam Emmerich, Stoll, Roger, Blecere, Thomaselli, Istamanoff, Fournier, Gilbert,

Auché, Laudmann, Pellizari, Carrasquilla, etc., etc., com o câncer, a varíola, a escarlatina, a sífilis, o

reumatismo articular agudo, a coqueluche, a lepra, etc.” Mesmo não sendo específico, o soro de Caldas

poderia ter “as virtudes inerentes ao simples soro de cavalo”. Seidl foi criticado por Abel Parente, que já

havia denunciado o insucesso das soroterapias empíricas (BM, 15/5/1898, p. 169-70). Queria saber o

número de doentes tratados no São Sebastião para “provar que as experiências com o soro de Caldas

não eram justificadas por motivos de ordem teórica; como também demonstrar que foram fatais ao

doente”. Resposta irada de Seild em BM (1/6/1898, p. 187-8).

19 “Correspondence. Yellow Fever, an infection produced by malignant colon bacilli”, Medical News

(26/8/1899, v. 75, p. 279). Rocha Faria propôs que a ignorassem. Nos doentes recém-tratados com o

soro, a mortalidade teria sido de 70%, muito superior à do São Sebastião (45%). Na mesma sessão, Erico

Coelho discorria sobre as vantagens da inalação de clorofórmio no tratamento da febre amarela (BM,

8/5/1898, p. 162).

20 BM (8/12/1901, p. 456-7). Transcrição de carta enviada de Cuba, em 2 de setembro, por V. Havard,

publicada também em Medical News (14/9/1901). O relatório da comissão saiu originalmente em Hava-

na, na Revista de Medicina Tropical (n. 9, set. 1901).

21 Perguntaram-lhe, também, que provas tinha da eficácia da vacina. Caldas disse que nos últimos dois

anos vacinara 23 estudantes não-imunes que foram viver no Rio de Janeiro e não contraíram a doença.

Quanto ao soro, teria obtido curas na proporção de 85% no Brasil e no México. Pouco antes, Matienzo

expusera ao conselho de saúde do México experiências feitas em Veracruz com soro curativo e preven-
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tivo preparado no departamento de saúde de Nova York, em colaboração com o dr. B. Baker (Revista

Médica de S. Paulo, 1900, p. 33; extraído de Semana Médica de Buenos Aires, jan. 1900).

22 Caldas ainda tentou arregimentar simpatizantes no Brasil. Em 3 de outubro, negou as notícias sobre

Cuba na Academia de Medicina do Rio. Tanta confiança tinha em sua vacina que ia inoculá-la em dois

filhos. Azevedo Sodré, Miguel Couto e Rocha Faria iriam observar a experiência (BM, 15/10/1901, p.

387). Costa Ferraz já o tinha defendido na sessão de 27/6/1901 (BM, 8/7/1901, p. 256-7). Em 21 de

novembro, Rocha Faria disse ter verificado com Miguel Couto a inocuidade do soro, “porquanto os

indivíduos inoculados não apresentaram nenhuma reação, como era de esperar”. Não podiam garantir a

eficácia pois, tendo pedido a Caldas que o experimentasse em animais, este “excusou-se, pretextando

ter de partir para o Rio Grande do Sul” (BM, 8/12/1901, p. 457). Pela Tribuna, Bellinzaghi contestou a

notícia de que tinham sido desastrosas as experiências feitas nos Estados Unidos: “O fato de haver a

imprensa americana dito que de dez doentes inoculados tinham morrido nove, explica-se por terem eles

negado ao repórter do New York Herald  500 dólares e quinhões da empresa que se organizasse para a

exploração do soro” (ibidem). Prolongou-se até 1902 o duelo entre Caldas, seu porta-voz (Tribuna) e O

Brasil-Médico, no qual Seidl se penitenciava pelo apoio dado em 1897 (BM, 15/2/1902, p. 66-7; Revista

Médica de S. Paulo, 1902, p. 74).

23 Lemos (14/11/1954, p. 73, 75-7). O Instituto Bacteriológico pesquisou também os meios de extermi-

nar o mosquito, tanto o alado como na forma de larva ou ninfa. Para os primeiros obtiveram ótimos

resultados com vapores de enxofre queimado ou fumaça do pó obtido pela dessecação das flores de

uma erva chamada piretro (Chrysanthemum cinerariaemum cinerariaefolium). Experiências feitas

em março de 1904 indicaram que “este pó nacional é muito ativo e corresponde a tudo o que se pode

exigir”. Para as larvas, Lutz verificou que era suficiente uma camada de querosene e essência de

terebintina sobre as águas.

24 Gouveia (BM, 1/6/1901, p. 208-10). Além de Myers, outro investigador da Escola de Liverpool encer-

rou a carreira ali. O dr. Harold Howard Shearme Wolferstan Thomas morreu em Manaus, em 8/5/1931,

depois de passar vinte anos no The Yellow Fever Research Laboratory. Estudou tripanossomíases na

África, na virada do século, e em 1904 verificou o valor terapêutico do atoxyl, a primeira substância

capaz de inibir a ação dessa espécie de protozoário em animais. Em abril de 1905, junto com o dr. Anton

Breinl, iniciou a 15a expedição ultramarina da escola. Foram estudar a febre amarela na Amazônia, mas,

ao chegarem, contraíram a doença. Breinl regressou à Inglaterra; Thomas permaneceu até 1909, quando

voltou para publicar dois artigos nos anais da instituição (1910): “Yellow Fever” e “The sanitary conditions

and diseases prevailing in Manãus, North Brazil, 1905-1909”. No Rio foi publicado artigo em BM (1907).

Regressou à Amazônia em 1910 e só saiu de lá mais uma vez, para obter fundos de pesquisa e contratar

três assistentes (Smith, 1993, p. 4-6).

25 Marchoux, Salimbeni e Simond publicaram quatro memórias nos Annales de L’IP, no BM e na Revista

Médica de S. Paulo. No Brasil foram publicados também estudos de Marchoux e Salimbeni sobre “O

garrotilho” (BM, 8/10/1903) e “A espirilose das galinhas” (BM, 15/11/1903), e de Marchoux, “Febre

amarela e malária em Veracruz e no México” (Imprensa Médica, 1906).

26 O primeiro é citado por Silva (1940, p. 48). O segundo saiu em BM (1/8/1892, p. 222).

27 O Instituto Soroterápico de Manguinhos, quando se converteu em Instituto Oswaldo Cruz (1908),

ganhou oficinas que lhe deram considerável auto-suficiência em vários insumos. Possuía uma de artefa-

tos de vidro, com técnico trazido da Alemanha (Benchimol, 1989, p. 19-31).
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28 Nas sessões preparatórias, a comissão executiva – Agostinho de Souza Lima (presidente), Carlos

Antônio de Paula Costa, Fernando Pires Ferreira e Carlos Pinto Seidl (orador) – indicou os componentes

das mesas das quatro seções: medicina, cirurgia, obstetrícia e outra para ginecologia e pediatria. A de

medicina era composta por Francisco Fajardo (presidente), Rodolfo Galvão e M. Cardoso Fontes, Plácido

Barbosa e Eduardo Meireles. Simond e Marchoux figuravam como presidentes honorários, ao lado de

Eduardo Chapot Prévost, H. Guedes de Mello, Benicio de Abreu, João Pizarro Gabizo, Susviela Guarch,

Felício dos Santos e Pereira Guimarães. Entre os 16 delegados estaduais, destaco o do Rio, Antônio

Augusto Ferreira da Silva; os de São Paulo, Vítor Godinho e Clemente Ferreira; o de Minas, João Penido;

e os da Bahia, Alfredo Brito e Juliano Moreira. Os outros itens em pauta eram: formas clínicas mais

freqüentes e profilaxia da malária no Rio; concomitância da caquexia palustre e ancilostomíase; manifes-

tações da filariose no Rio; patogenia da disenteria; tratamento e profilaxia do beribéri; peste no Rio;

causas das nefrites nesta cidade; comparação da tuberculose no Brasil e em outros países; legislação

sobre exercício da medicina e farmácia e codificação das leis sanitárias no Brasil (V Congresso Brasileiro

de Medicina e Cirurgia, v. 1, 1903, p. 12-5, 9). O País e a Gazeta de Notícias publicaram resumos das

sessões. O Brasil-Médico transcreveu muitos debates e publicou diversas memórias.

29 Barreto, Rodrigues e Barros (BM, 15/8/1903). Ribas (BM, 15-22/9/1903, 1-8-15/10/1903). Também V

Congresso (v. 2, p. 57-110).

30 Bandi em Quinto Congresso (v. 2, p. 9-18). Pereira (BM, 22/11/1903, 1-8-15/12/1903); Quinto Con-

gresso (v. 2, p. 113-43). Para o médico baiano, a história das epidemias de febre amarela provava que era

uma doença importada. O mosquito era o agente mais ativo de propagação, mas provavelmente não era

o único. Talvez outros insetos pudessem colher nas roupas e objetos contaminados os germes da

doença, inoculando-os pela picada. A profilaxia devia combinar a guerra ao mosquito e a desinfecção de

domicílios e objetos contaminados. Na profilaxia marítima, era indispensável a sulfuração dos navios

pelo gás Clayton para destruir tanto os germes como seus hospedeiros intermediários.

31 Caso paradigmático era o da carta de Campinas que teria matado Caio Prado, presidente da província

do Ceará. Seidl foi um dos que refutou o “monolito que vive a ser arremessado de encontro à nova

doutrina”. Procurou explicar pela nova teoria o primeiro caso sem o qual não poderia dar-se a transmis-

são pelo mosquito recorrendo à noção ainda imprecisa de portador saudável, ou quase... “Centenas de

casos, dos chamados: embaraço gástrico, febre sínoca, febre estival e tantos outros podem sobrevir em

uma cidade..., sem revelar a sua natureza amarílica, até que o veiculador alado da infecção apanhe um

terreno adequado, qual um indivíduo (...) em condições de receptividade franca, e inocule o germe

mórbido, que se encarregará então de produzir o quadro completo da moléstia (...). A epidemiologia

moderna está hoje acorde em atribuir a estes casos de infecção ligeira, latente, que passam despercebi-

dos e escapam às medidas de profilaxia, uma das causas principais da propagação das moléstias epidê-

micas.” Teve repercussão a releitura feita por Marchoux de suposta contaminação de uma localidade

próxima a Dakar por intermédio das roupas de um médico do exército colonial francês. Novo inquérito

constatara que a doença era endêmica no lugar, e que os nativos carregavam forma atenuada dela (V

Congresso, p. 36, 150).

32 Ibidem (p. 202-5). Destaco: “I. O Stegomyia fasciata é incontestavelmente o transmissor mais impor-

tante – único demonstrado – da febre amarela. II. As condições sanitárias atuais de (...) Santos, Campinas

e Sorocaba ligam-se intimamente às medidas que produziram a quase extinção do Culex toeniatus (...).

III. Não se observa o desenvolvimento de uma epidemia de febre amarela em ponto onde esse veiculador

não exista. (...). VI. O prognóstico epidêmico será dos mais desfavoráveis se em uma localidade, cujos

prédios não ofereçam condições para a extinção dos mosquitos, concorrerem as circunstâncias de au-

sência de providências nos primeiros casos, em presença de grande quantidade de Stegomyas e verifica-

ção de uma temperatura ambiental compatível com a atividade desses insetos. VII. A vigilância sanitária
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nos quarteirões de casas em que for impossível a calefação para o expurgo contra o mosquito e tiver

havido doentes de febre amarela, sem proteção contra a picada desses dípteros, será pelo menos de dois

meses, em vista da possibilidade da transmissão da moléstia por um Stegomyia que tenha picado um

amarelento 57 dias antes. VIII. As condições meteorológicas favorecem o desenvolvimento de uma

epidemia de febre amarela pela ação direta não só sobre a proliferação dos mosquitos, como também

sobre a reprodução do organismo patogênico no corpo do inseto infeccionado. IX. A estação fria,

diminuindo a atividade do Stegomyia, mas não interrompendo completamente as suas funções de trans-

missor, não contra-indica a continuação das medidas contra o mosquito, tendentes a prevenir uma nova

epidemia na estação calmosa. X. Finalmente, acreditamos que as bases de uma boa profilaxia da febre

amarela são: a) destruição dos mosquitos e das condições que permitem o seu desenvolvimento; b)

notificação e proteção de todo o caso, embora suspeito, com a maior brevidade possível; c) medidas

tendentes à proteção contra o Stegomyia em relação a todas as pessoas suspeitas que têm receptividade

mórbida” (V Congresso, v. 1, p. 196-7; BM, 15/11/1903, p. 427 e s.).

33 Carlos Costa, João Luiz Viana, Antonino Ferrari, Figueiredo Vasconcelos, C. Seidl, Fernandes Figueira,

Daniel de Almeida, Bueno de Miranda, Cândido de Andrade, Augusto de Freitas, L. Barbosa, Felipe

Meyer, Zeferino Meireles, M. Couto, Vital Brazil, Henrique Autran, Artur Ripper (com restrições), Dias de

Freitas (idem), Arnaldo Quintela (idem), Ismael da Rocha (idem), Luís Bulcão (idem), T. Torres (idem),

Ferreira da Silva (idem), J. B. de Lacerda, Luís Ramos, Álvaro Ramos, J. Chardinal, Pinto Portela, Leão de

Aquino, Olímpio da Fonseca, F. Fajardo, Felício dos Santos, Eduardo Meireles, Carlos Meyer (com

restrições), Francisco Giffoni (idem), Nascimento Gurgel (idem), Antônio Ramos (idem), Venâncio Lis-

boa (idem), Bulhões Carvalho (idem), Furquim Werneck (idem), Hugo Werneck (idem), Plácido Barbo-

sa (idem), Carneiro de Mendonça (idem), Antônio Cardoso Fontes (idem).

34 L. Barbosa, P. Ripper, Arnaldo Quintela, C. Meyer, Cândido de Andrade (não fizera restrições), Fran-

cisco Eiras (não tinha votado), Hugo Werneck, T. Torres, Daciano Goulart (não votara), João Luiz Viana

(não fizera restrições), Antonino Ferrari (idem), I. da Rocha, H. Autran (idem), F. Meyer (idem), Dias de

Freitas, A. Ramos (idem), Augusto de Freitas (idem), Antonio Cardoso Fontes, Francisco Giffoni, Daniel

de Almeida (idem), Leão de Aquino (idem), Bulhões Carvalho, Ferreira da Silva, Luís Ramos (idem), P.

Barbosa, C. Seidl (idem), Carneiro de Mendonça, Antônio Ramos, Fernandes Figueira (idem) e Luís

Bulcão.
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