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Jó aceita com resignação seus padecimentos. Acima dele, um monstro alado, que personifica a lepra, açoita as costas do
pobre lázaro. À sua frente, uma mulher o exorta a resignar-se. Gravura sobre madeira de Hans Wechtelin, Feldbuch der
Wundtartznei do cirurgião de Estrasburgo, Gersdorf, 1517. Reproduzido de Jeanselme (1934, p.49).

Job accepts his suffering with resignation. Over him, a winged monster – the personification of leprosy – whips the poor
leper’s back. In front of him, a woman exorciser demands his acceptance of his fate. Wood carving by Hans Wechtelin,
Feldbuch der Wundtartznei by Gersdorf , a Strasburg surgeon, 1517. Reproduced from Jeanselme (1934, p.49).
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Adolpho Lutz
e as controvérsias

sobre a lepra

Jaime Benchimol
Magali Romero Sá

Um dos capítulos mais interessantes da obra científica de Adolpho Lutz é
aquele referente à lepra,1  de que se tornou uma das maiores autoridades

no Brasil, e que investigaria até o fim de sua vida. Morreu convencido de que
era transmitida por mosquitos. À época em que se interessou pela doença, ela
estava exposta a grandes turbulências teóricas e práticas, envolvendo
concepções conflitantes sobre sua etiologia, seu modo de transmissão e sua
profilaxia.

Entre os estudiosos da lepra, de ontem e de hoje, há consenso quanto ao
fato de que suas características distintivas foram estabelecidas, em bases
científicas, por dois médicos noruegueses, Daniel Cornelius Danielssen (1815-
1894) e Carl Wilhelm Boeck (1808-1875), em 1848. Embora não descartassem a
relação com condições desregradas e anti-higiênicas de vida, e com o meio
ambiente insalubre, propugnada pelo paradigma neo-hipocrático para muitas
outras doenças, Danielssen e Boeck sustentaram que a lepra era uma doença
essencialmente hereditária.2  Tal crença disseminou-se, atenuando, ao menos
entre os médicos, o antigo pavor que inspirava. Supondo-se, agora, que não
fosse contagiosa, arrefeceu a preocupação com o rígido isolamento ou
segregação dos leprosos. Essa voga anticontagionista, extensiva à peste, cólera,
febre amarela e outras doenças (Ackerknecht, 1948), foi de curta duração: já
no final da década de 1870 começou a refluir.
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Daniel Cornelius Danielssen (1815-1894).

Carl Wilhelm Boeck (1808-1875).

Gerhard Armauer Hansen (1841-1912).

A lepra foi uma das primeiras doenças infecciosas a
ser reestruturada à luz da microbiologia, e novamente
por um norueguês, Gerhard Armauer Hansen (1841-
1912), médico do hospital dos lázaros em Bergen. Nas
células provenientes de tubérculos cutâneos observou
pequenos corpúsculos em forma de bastonete que
denominou Bacillus leprae, suspeitando que fossem a
causa específica da doença em razão de sua presença
constante nas lesões examinadas. Em 1874, relatou à
Sociedade Médica de Cristiânia sua descoberta, logo
confirmada por Edwin Klebs.3  Com material fornecido
por Hansen, Albert Neisser produziu descrição mais
consistente do bacilo em 1879, graças ao emprego
pioneiro de processos de coloração que se tornavam de
importância capital para a observação desse e de outros
microrganismos.

Como mostrou Obregón (1996, p.173-4), começaram
a se contrapor, então, dois conjuntos antagônicos de
concepções e ‘evidências’ sobre o modo de transmissão
da lepra, fundamentando estratégias divergentes para
lidar com ela. Os médicos e leigos envolvidos nessa
controvérsia tomariam como ‘tipos ideais’ os modelos
profiláticos adotados em duas regiões do globo: o
‘democrático’, instituído na Noruega, num período de
ascensão do nacionalismo e de grande interesse dos
médicos pelo estudo do território, da população e de
seu perfil epidemiológico; e o modelo segregacionista e
colonialista, implementado no Havaí por adminis-
tradores metropolitanos que nutriam repugnância pela
lepra e forte preconceito contra os doentes nativos ou
de origem asiática.

Médicos recém-convertidos à bacteriologia em
diversos países ou colônias tentaram, sem sucesso,
replicar o bacilo de Hansen, in vitro e in anima vili, de
maneira a atender àquelas exigências postuladas por
Koch no começo da década de 1880: isolamento do
microrganismo em culturas puras, inoculação em
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animais de experiência e produção de uma doença cujos sintomas e lesões
fossem senão idênticas, equiparáveis às da doença ‘típica’ no homem. Tais
dificuldades tornavam difícil provar, inequivocamente, a conexão do bacilo com
a lepra. Apesar disso, o Primeiro Congresso Internacional de Lepra, realizado
em Berlim, em outubro de 1897, consagrou essa etiologia específica e a tese de
que a única maneira de evitar a propagação da doença seria por meio de notificação
obrigatória, vigilância e isolamento compulsório dos leprosos. Com base,
principalmente, em observações epidemiológicas apresentadas por médicos
atuantes na Índia, nas Guianas e em outras possessões coloniais, o Congresso
aprovou resoluções que afirmavam a soberania do contágio em detrimento da
herança da lepra, não obstante esta teoria contasse ainda com numerosos adeptos,
destacando-se entre eles Rudolf Virchow, Hans von Hebra e o médico turco
Demétrius Zambaco Pacha (Obregón, 2000, p.271; 1996, p.165-6).

A “construção” da lepra como doença microbiana deu alento a um movimento
mundial pela criação de leprosários para segregar suas vítimas. Como existiam
dificuldades para se obter uma vacina,4  a doença foi considerada crônica e
incurável, reforçando a crença na inevitabilidade da segregação dos portadores
de seu microrganismo.

O Segundo Congresso Internacional, celebrado em Bergen, Noruega, em
1909, sob a presidência de Hansen, ratificou as decisões de Berlim. O Primeiro
Congresso Americano sobre Lepra, realizado no Rio de Janeiro, em 1922, sob a
presidência de Carlos Chagas, manteve essa tendência, abrindo, no entanto,
espaço para uma terceira corrente, aquela liderada no Brasil por Adolpho
Lutz, segundo a qual a lepra era transmitida por mosquitos, de maneira análoga
à febre amarela e à malária. Lutz foi um dos organizadores do evento que
reuniu representantes de 13 países, e cujas conclusões enfatizaram a
necessidade de se estimular as investigações científicas sobre a doença e a
criação de cátedras especiais nas faculdades de medicina.

Os estudos sobre lepra nas décadas de 1860 a 1880
À época em que Adolpho Lutz se interessou pela lepra, um dos principais

centros de tratamento e estudo no país era o Hospital dos Lázaros, vinculado
à Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, no Rio de Janeiro
(Smith, 2003). Os relatórios do dr. João Pereira Lopes, médico do hospital no
período que antecede o ingresso de Lutz nesse campo de investigação, permitem-
nos avaliar qual era o estado-da-arte que ele ajudaria a transformar.
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No relatório referente ao ano de 1869,5  Lopes discutia várias hipóteses
relativas à etiologia da lepra, dando ênfase à sifilítica, à alimentar e à climática,
sem abrir mão da tendência eclética ou multicausal prevalecente entre os
médicos que lidavam com a doença comumente chamada, também, de
elefantíase-dos-gregos ou morféia. Um aspecto essencial do problema era a
idiossincrasia de certos indivíduos, isto é, um estado particular do organismo,
imprecisamente qualificado, que determinava sua propensão a desenvolver a
doença. Havia quem acreditasse que certas profissões, como as de ferreiro e
mineiro, contribuíssem para tal predisposição. Supunha-se que o clima
exercesse influência considerável sobre o aparecimento da lepra. Muitos
privilegiavam o papel da alimentação, sem deixar de endossar, necessaria-
mente, a crença, amplamente disseminada, de que era uma doença da mesma
natureza da sífilis, provocada por um ‘vírus’ – entenda-se ‘veneno’ – que atuava
sobre o sangue, desorganizando a ‘crase’ desse humor. Teoria correlata dizia
que a sífilis nada mais era que uma lepra degenerada.

Lopes era um anticontagionista, e esta parece ter sido a posição dominante
entre os médicos de seu tempo, sendo compartilhada até mesmo por muitos
leigos. Pelo menos é o que sugere o relatório de 1869: o Hospital dos Lázaros
era “constantemente visitado por pessoas de todas as classes e hierarquias,
nacionais e estrangeiras, sobretudo por médicos ... atraídos pela curiosidade ou
novidade da cura, proclamada pelas folhas diárias”. Muitas famílias iam, sem
medo, ao belo prédio edificado em São Cristóvão, perto da residência da família
imperial, a passeio ou para assistir a cerimônias religiosas. Escreve Lopes:

Longe já vão esses tempos em que a caridade cristã fugia espavorida ...
graças aos progressos da ciência, que tão claramente nos tem
demonstrado que a idéia de contágio, outrora tão sustentada ... tem de
todo desaparecido em vista das numerosas observações de abalizados
práticos na África, América do Norte, Noruega, no Brasil e finalmente
na França, por Alibert e Biett. (apud Souza Araújo, 1946, p.469)

Apesar desse otimismo, que autorizava relativa inclusão dos doentes no
meio social de que tinham sido afastados por tão longo tempo, a terapêutica
da lepra caracterizava-se pela “obscuridade das trevas, o caos imenso” (Ibidem,
p.463-4). Havia muito tempo e, a julgar pelos relatórios dos sucessores de
Lopes, por muito tempo ainda o Hospital dos Lázaros seria palco de incessantes
experimentações. E o curioso é que, nas décadas de 1870, leigos e especialistas
parecem ter tido influência quase equivalente nos remédios experimentados,
que podiam ser, em medida igualmente comparável, preparados nas boticas
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Hospital dos Lázaros.

locais, quimioterápicos produzidos em
laboratórios europeus e substâncias da flora
e fauna nativa ou estrangeira.

O Hospital dos Lázaros fora palco de
célebre experiência com o veneno da cobra
cascavel (Crotalus horridus L.), que resul-
tara na morte do doente cobaia (Ferreira,
1996). Lopes já testara diversas plantas
oferecidas por médicos e leigos: raízes de
mochocho, coroa-de-frade (Melocactus
bahiensis), os leites de pinhão (Jatropha
curcas), da figueira-brava (Ficus sp) e da
mandioca amarga (Manihot utilissima).6  O
suco desta, de propriedades “irritantes e
corrosivas”, tinha fama entre os sertanejos
de ser eficaz na cura da elefantíase. Outro
vegetal preconizado por eles “como de uma
eficácia espantosa, era o inhame, ingerido
como alimento ou usado em banhos.

Quatro experiências estavam em curso
no Hospital dos Lázaros ao findar o ano de
1868. Uma consistia em “banhos mornos de
trapoeraba [Tradescantia sp] e mamono
branco [Carica sp]; um cozimento de cevada
e japecanga, soro de leite”, untando-se os
tubérculos com “caramujos grandes, que
serão guardados no capim ou hortaliça”. A

dieta era composta de vegetais como “caruru miúdo, chicória, acelga, serralha
e finalmente inhame branco; é permitido ao doente comer alguns ovos, tomar
café de cevada e comer mesmo algumas laranjas bem maduras. O doente
deverá tomar de vez em quando alguns purgantes de maririço [Trimezia sp]”
(Lopes, 1869, p.34, apud Souza Araújo, 1956, p.461).

A assimilação da lepra à sífilis levou a experiências com o Hydrocotilo asiático
[Hydr. asiatica], produto com o qual os doutores Paupeau, Boileau e Hunter
teriam obtido excelentes resultados no tratamento também das escrófulas,
podendo servir, ainda, para os reumatismos crônicos que tanto afligiam os
doentes do Hospital dos Lázaros.
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Quase nenhum resultado fora obtido com as preparações de arsênico,
preconizadas para lepra e sífilis por “médicos hindus e os de Bengala, e bem
assim pelos ingleses e anglo-americanos”. Em 1869, Lopes experimentou ainda
o bromo e seus compostos, combinados com banhos de “águas hepáticas
sulfurosas”, preparadas por um farmacêutico do Rio de Janeiro para os que
sofriam de “reumatismo articular, paralisias, úlceras sifilíticas inveteradas, e
finalmente sarnas, que epidemicamente reinam neste hospital duas a três
vezes por ano” (apud Souza Araújo, 1946, v.1, p.461).

A contratação do dr. José Jeronymo de Azevedo Lima para dirigir o Hospital
dos Lázaros em 1879 coincide com uma reviravolta tanto no plano do discurso
como no das práticas curativa e preventiva. O médico começava seu primeiro
relatório (Lima, 5.ago.1880) procurando restaurar a crença na contagiosidade
da lepra. Apesar de ter sido soberana no passado, tornara-se a tal ponto “fora
de causa”, desde os estudos de Danielssen e Boeck, von Hebra, Virchow e
outros, que colocar em dúvida o que tinham escrito aqueles autores significava,
para Azevedo Lima, “aventurar-se a uma acusação de incompetência” (apud
Souza Araújo, 1946, v.1, p.484).

Ainda eram escassas as autoridades que podia invocar em defesa do contágio.
Respaldava-se nos estudos recentes de Hansen, mas admitia que não eram
coisa “certa e demonstrada”. As teorias etiológicas concorrentes explicavam
melhor os numerosos exemplos de imunidade observados “nas mais estreitas
relações de intimidade”. Os estudos sobre a morfologia e cultura do Bacillus
leprae estavam incompletos. Sua presença no sangue não fora ainda
demonstrada, “mas nem por isso a doutrina clássica da moléstia deixa de
receber ... um profundo abalo, que sem dúvida será fértil em deduções práticas
e quiçá virá colocá-la no quadro das afecções virulentas” (Ibidem, p.485).

Na falta de meios para combatê-la eficazmente, não havia outra saída senão
“um empirismo mais ou menos racional”, e Azevedo Lima não deixou de
experimentar grande número de medicamentos de efeitos e propriedades
diferentes. A base de seu tratamento consistia em “levantar ou sustentar as
forças orgânicas por meio de modificadores da nutrição, alimentação de boa
qualidade ... exercício regular da função da pele etc.” (apud Souza Araújo, 1946,
v.1, p.485-8). A desinfecção das enfermarias tornou-se rotina, e entre os remédios
passou a figurar o ácido fênico, famoso antisséptico usado interna e externamente
contra muitos outros micróbios que vinham sendo incriminados como agentes
de doenças pelos seguidores de Pasteur e Koch. Azevedo Lima começou a
tratar os leprosos com o óleo de chalmugra sobre o qual falaremos adiante.
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Em meados de 1886, Azevedo Lima relatou ao provedor da Irmandade do
Santíssimo Sacramento da Candelária as tentativas infrutíferas de transmissão
experimental da lepra ao homem e a animais, e fez um balanço dos resultados
obtidos com o tratamento proposto em 1885 por Paul Gerson Unna, uma das
maiores autoridades mundiais em dermatologia.7  Supondo que o bacilo da
lepra fosse ávido de oxigênio, e que seria possível destruí-lo por meio de
substâncias igualmente ávidas de oxigênio, propusera o emprego, intus et extra,
de agentes de redução como o pirogalol, o ictiol, a crisarobina e a resorcina
(apud Souza Araújo, 1946, v.1, p.488).

Naquele mesmo ano, Adolpho Lutz divulgava seu primeiro trabalho sobre o
micróbio da lepra (1886) em Monatshefte für Praktische Dermatologie (1887),
atual Dermatologische Wochenschrift, revista editada por Unna, von Hebra e
Lassar. Constituía a mais importante caixa de ressonância internacional das
experiências clínicas e laboratoriais concernentes às doenças de pele – e, como
mostraremos no próximo livro da Obra Completa de Adolpho Lutz, eram os
dermatologistas que estavam na vanguarda das pesquisas bacteriológicas,
histológicas e anatomopatológicas sobre a lepra. Lutz iniciou os estudos sobre
esta e outras doenças que se manifestavam por lesões na pele ao estabelecer-
se como clínico em Limeira, no interior de São Paulo, em 1880. No final de
1888, estimaria ter tratado 200 a 250 leprosos, “dos quais 50 seguiria por longo
tempo” (Corrêa, 1992, p.146). Avaliou, então, que existiam de cinco a dez mil
doentes no Brasil, a maioria em São Paulo, que considerava um dos estados
mais afetados.

Em março de 1885, Lutz deixou Limeira para trabalhar, por cerca de um
ano, na clínica fundada por Unna em Hamburgo, e sob sua orientação enveredou
pelo terreno da bacteriologia, ocupando-se da morfologia de germes relacionados
a várias doenças dermatológicas, especialmente o da lepra.

Os microbiologistas esforçavam-se por obter culturas puras do bacilo de
Hansen. Lutz tentou fazê-lo em Hamburgo, mas não teve sucesso. Tampouco
conseguiu transplantá-lo do homem para animais, de maneira a induzir nestes
uma doença “típica”. O estudo da estrutura do microrganismo foi facilitado
por um processo de coloração desenvolvido por Lutz e Unna. Empregando
esse processo e variações daquele descoberto por Ehrlich, o médico brasileiro
conseguia diferenciar o agente da lepra de outros microrganismos, com exceção
do bacilo da tuberculose, descoberto por Koch em 1882: “É um fato muito
interessante este de duas moléstias que tanto se assemelham pelo lado
anatômico ... também serem produzidas por parasitas que apenas diferem.
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Tubérculo leproso. Sobre o fundo constituído por fibroblastos, células redondas, células epiteliais e células leprosas
destacam-se numerosos aglomerados de bacilos acidorresistentes, curtos e freqüentemente granulosos (Jeanselme, 1934,
prancha 6, figura 2).

Não podem ser discriminadas com certeza nem pela forma nem pelas reações
de coloração” (Lutz, 1887, apud Souza Araújo, 1946, p.492).

No trabalho publicado em 1886, Lutz procurou demonstrar que os
“esquizomicetos” da lepra não pertenciam à categoria dos “bacilos legítimos,
formados por uma ou mais células cilíndricas”, pois seu componente elementar
era uma pequena célula redonda, semelhante a um coco, dotada de membrana
que ia se tornando espessa e colóide. Essas células sempre se desdobravam na
mesma direção, em séries lineares cujo desenho assemelhava-se a colares de
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pérolas ou a bastonetes, aumentando cada vez mais o envoltório gelatinoso à
medida que ganhava novas camadas. O aglomerado gelatinoso podia fundir-se
com os vizinhos para formar uma massa comum. Análise comparativa desse
microrganismo com o da tuberculose levou Adolpho Lutz a contestar o gênero
Bacillus em que eram classificados, e a propor que o de Hansen passasse a ser
chamado de Coccothrix leprae (Coccothrix provém do grego kokkos, que significa
grão, semente, e thrix, cabelo, sugerindo um rosário de cocos). Sua proposta
seria suplantada pela de Karl B. Lehmann e R. O. Neumann que, dez anos
depois (1896), incluiriam os agentes da lepra e tuberculose no gênero
Mycobacterium.8

A dificuldade de cultivar o microrganismo da lepra e de replicá-lo em animais
tornava indispensável o contato com doentes para que fossem continuamente
renovadas as matérias orgânicas utilizadas nos estudos microscópicos sobre a
sua morfologia e biologia, e sobre o modo como se distribuía nos órgãos e
membros lesionados. Esta segunda linha de investigação, na superfície e no
interior dos corpos doentes e dos cadáveres, requeria um hospital, e certamente
foi isso que levou Lutz a procurar o dos Lázaros, no Rio de Janeiro, em 1887.9

Naquele mesmo ano, mudou-se de Limeira para a capital paulista, retomou
a clínica e continuou a publicar, na Alemanha principalmente, numerosos artigos
relacionados não apenas à dermatologia mas também à helmintologia.10  Foi
então que saiu em O Brazil-Medico, na Gazeta Médica da Bahia (1887-1889) e,
em seguida, em livro (1888) a versão em português do trabalho sobre a
ancilostomíase publicado em Leipzig (1885), que tornou Adolpho Lutz mais
conhecido entre seus pares no Brasil. Em 1889, ele publicou, em Jena, no
prestigioso Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, os primeiros
estudos sobre protozoários – os mixosporídios encontrados na vesícula biliar
de batráquios, ordem de animais a que retornaria no fim da vida.

A viagem para o Havaí
O próximo capítulo na movimentada carreira médico-científica de Adolpho

Lutz transcorreria no Havaí. Em carta datada de 13 de outubro de 1886,11

Paul Gerson Unna informou-o da chegada a Hamburgo do patologista e
bacteriologista Edward Arning, que trabalhara com vítimas da lepra naquele
arquipélago, de novembro de 1883 a julho de 1886.

Filho de um mercador alemão estabelecido na Inglaterra, Arning nasceu
em Manchester, em 9 de junho de 1855. Aos doze anos de idade, ingressou no
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Gymnasium Johanneum, em Hamburgo, doutorando-se em medicina na
Universidade de Estrasburgo em 1879. Iniciou a carreira como ginecologista,
em Berlim, e logo se interessou por dermatologia e venereologia, tornando-
se membro do Instituto Dermatológico de Breslau em 1881. Dois anos depois,
foi contratado pelo Conselho de Saúde do reino do Havaí para investigar a
lepra naquele arquipélago. O Instituto Humboldt, da Real Academia Prussiana
de Ciência, incumbiu-o de coletar material lá para suas coleções etnográficas.
Arning chegou a Honolulu em 8 de novembro e instalou seu laboratório no
hospital de Kakaako. Com o objetivo de provar a contagiosidade da lepra, a
partir de setembro de 1884, durante quatro semanas consecutivas, inoculou
bacilos de Hansen em Keanu, um prisioneiro indígena sentenciado à morte,
mas somente 25 meses depois este desenvolveu a lepra nodular, tendo sido
afetados também os nervos e as glândulas linfáticas próximos ao local da
inoculação. Apesar das controvérsias suscitadas pela suspeita de que Keanu
tivesse familiares leprosos e pelo longo intervalo de tempo entre a inoculação
do bacilo de Hansen e a manifestação da doença, aquela experiência teria
valor paradigmático para os contagionistas em todos os debates públicos
travados nas décadas subseqüentes.12  Ainda assim, em fins de 1885, Arning
relatou os resultados decepcionantes das tentativas que fizera de cultivar o
bacilo em meios artificiais e de localizá-lo no ar, na água e nos alimentos. Ele
foi demitido em meados de 1887, por divergências com Walter M. Gibson,
ministro das Relações Exteriores e presidente do Conselho de Saúde do
reino do Havaí. O bacteriologista inglês retornou a Hamburgo, onde deu
prosseguimento às suas atividades como dermatologista, tornando-se até
mesmo professor da disciplina na Universidade daquela movimentada cidade
portuária.

Como mostrou Obregón (2002, p.143-7), outros investigadores tentariam
estudar a lepra no Havaí, mas as relações com as autoridades sanitárias tornar-
se-iam invariavelmente tensas em virtude das “muitas inconveniências,
obstáculos e pequenas tiranias” praticadas contra eles.

Na carta a Lutz, aqui referida, Unna contou o que lhe dissera o cônsul
Weber, representante dos interesses alemães naquele arquipélago: seu
Conselho de Saúde não pretendia mais apoiar “experiências científicas
infrutíferas com a lepra”, mas tinha grande interesse em patrocinar
“experiências práticas visando a cura” da doença. Unna julgava possível obter
uma viagem ao Havaí para testar seu método terapêutico, e queria saber se o
médico brasileiro teria interesse em fazer essa viagem.
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Situado no meio do oceano Pacífico, na Polinésia, o arquipélago do Havaí
abrange oito ilhas principais: Niihau, Kauai, Oahu (onde se localiza a capital,
Honolulu), Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui e a maior das ilhas, Havaí. Em
1778, o navegador James Cook batizou-o com o nome de ilhas Sandwich.
Missionários presbiterianos norte-americanos lá se instalaram em 1820, e sete
anos depois chegaram os padres de Picpus (Pères et Religieuses des Sacrés-
coeurs), congregação fundada na França, em 1800, e dedicada ao apostolado
missionário. Houve grande disputa entre ingleses, franceses, norte-americanos
e seus pontas-de-lança religiosos pelo domínio do arquipélago, disputa que
prosseguiu mesmo depois de sua independência em 1842-1843. Em 1872, um
tratado colocou a monarquia nativa sob a dependência econômica dos Estados
Unidos e, em 1887, Pearl Harbor tornou-se base militar norte-americana. Em
30 de julho de 1889, dois meses antes de Adolpho Lutz chegar ao Havaí, uma
insurreição liderada por Robert Wilcox tentou derrubar o Partido da Reforma
para devolver as terras apropriadas pelos estrangeiros aos havaianos e ao rei
Kalakaua. A monarquia seria derrubada em 1893 por obra do mesmo grupo
que, em 1898, obteria a anexação das ilhas aos Estados Unidos, dos quais se
tornariam o qüinquagésimo estado em 1959.

Entre 1835 e 1848, foram publicadas as primeiras observações clínicas sobre
a lepra no Havaí pelos drs. Arthur Mouritz e William Hillebrand. Este atribuiu
a disseminação do mal que os nativos chamavam de Mai-Paké (doença chinesa)
ao aumento do fluxo de imigrantes dessa nacionalidade motivado pela
descoberta das minas de ouro na Califórnia.13

Em agosto de 1850, Honolulu foi elevada à categoria de cidade; quatro
meses depois, o rei Kamehameha III criou o Conselho de Saúde (Board of
Health) composto de sete membros, todos de origem anglo-saxã. Em relatório
de abril de 1863, Hillebrand chamou a atenção do Conselho para a alarmante
freqüência de casos novos de lepra. O príncipe Lot, que ascendeu ao trono no
ano seguinte com o título de Kamehameha V, incumbiu os drs. Edward
Hoffmann e Hillebrand de recensear os doentes que havia no arquipélago e de
propor as medidas de profilaxia que convinha adotar. Aconselhado a isolar os
doentes, o rei nomeou uma comissão para redigir uma lei que foi votada pela
Assembléia Legislativa e aprovada por decreto real em 3 de janeiro de 1865.
Ela dava poderes ao Conselho de Saúde para isolar todos os leprosos infectantes,
e determinava que os agentes policiais e judiciários, quando solicitados pelo
Conselho, apreendessem qualquer suspeito e o conduzisse à repartição sanitária
para ser examinado e, se fosse o caso, imediatamente confinado. A lei autorizava
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Palácio Iolani em Honolulu (Whitney, 1890).

A rainha
Liliuokalani em
1893 (Hoefer,
1985. p. 50).
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Mapa da ilha de Molokai. Observa-se que o leprosário ficava na península situada na face oposta à localização atual
(Hoefer, 1985. p. 220).

o Conselho a fundar um hospital onde fossem tratados os leprosos incipientes,
que seriam libertados caso se curassem, ou definitivamente confinados se fossem
considerados incuráveis ou capazes de transmitir a doença. A lei ainda dava às
autoridades sanitárias o poder de exigir trabalho dos doentes e até mesmo a
seqüestração de seus bens para cobrir as despesas de isolamento.

Em junho de 1865, portanto sem perda de tempo, o Conselho de Saúde,
presidido por Godfrey Rhodes, decidiu fundar dois estabelecimentos, um em
Honolulu, para confinamento dos casos leves, e outro em Molokai, para os
incuráveis. Em 13 de novembro, foram inaugurados em Kalihikai, arrabalde
de Honolulu, o Kalihi Hospital e a Detention Station, sob a direção do dr.
Hoffman. Naquele ano ainda, foram internados no estabelecimento 141 leprosos,
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e em 6 de janeiro de 1866 desembarcou a leva inaugural de doentes em Molokai,
a primeira colônia leprosa insular do mundo, que serviria de modelo, três
décadas depois, ao movimento internacional em favor da reclusão em instituições
congêneres das vítimas do mal de Hansen (Gussow, 1989, p.208, 253-4).

De relevo montanhoso, a ilha de Molokai está situada a sudeste de Oahu e
a nordeste da Maui. A parte reservada ao leprosário era uma península com
cerca de 150 mil metros quadrados que se projetava sobre o mar, na costa
norte, a mais exposta aos ventos. No centro dela, erguia-se o vulcão extinto
Kauhako. O único lado da península que não dava para o oceano era bloqueado
por íngreme cordilheira que formava a espinha dorsal da ilha, elevando-se a
cerca de 1.200 metros de altitude: “Esta muralha ou ‘pali’ é intransponível,
exceto por uma trilha que conduz ao alto das montanhas onde está situado o
rancho do sr. R. W. Meyer, um alemão que é agente do Conselho de Saúde na
ilha de Molokai, e superintendente interino do leprosário”.14  O estabelecimento
compreendia três aglomerações populacionais: Kalaupapa, Makanalua e
Kalawao. De 1870 a 1900, 4.739 doentes foram confinados em Molokai. O
máximo de internações – 1.213 doentes – ocorreu em 1890, justamente o ano
em que Adolpho Lutz iniciou suas atividades de leprologista no Havaí.

Em 1875, o hospital de Kalihi foi fechado porque sua manutenção era cara,
o isolamento, imperfeito, e a terapêutica, improfícua. Os leprosos e os suspeitos
de serem portadores da doença passaram a ser detidos nas repartições de
polícia e daí removidos diretamente para Molokai. É possível que as resistências
suscitadas por essa política desumana tenham contribuído para a abertura de
outro hospital, em 12 de dezembro de 1881, agora no bairro Kakaabo, próximo
à chamada Cabeça de Diamante (Diamond Head), em Honolulu. Em 1884,
uma emenda ao código penal autorizou o Serviço Sanitário a criar hospitais
similares em cada ilha do arquipélago. Tudo indica que a descentralização
desses ‘vestíbulos’ de Molokai não ocorreu, e em 1889, a cerca de duas milhas
de Honolulu, foi reconstruído o hospital de Kalihi, no qual Lutz iria trabalhar,
sendo transferidos para lá os doentes que se achavam em Kakaabo (Souza
Araújo, 1929, p.80-2, 95-6; Obregón, 2002, p.139-40).

O presidente do Conselho de Saúde do Reino do Havaí, dr. N. B. Emerson,
formalizou o convite ao médico brasileiro em 22 de março de 1888 (Corrêa,
1992, p.146). Ao longo daquele ano, negociaram as bases do contrato, por
correspondência. Lutz pediu ajuda de custos de dois mil dólares para financiar
estudos preparatórios em Hamburgo; salário mensal de 300 dólares e direito
de exercer a clínica particular, tudo consignado num contrato com garantias
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legais.15  A exigência de que residisse na ilha de Molokai causou prolongada
controvérsia epistolar, pois Lutz pretendia clinicar em Honolulu e não aceitava
experimentar em larga escala o tratamento de Unna. Em abril de 1889, o
presidente do Conselho ainda argumentou que a reabertura do hospital de
Kalihi causaria muita insatisfação entre os doentes, tanto aqueles confinados
em Molokai como os que teriam de ser enviados àquela ilha. Adolpho Lutz
manteve-se inflexível, e o Conselho finalmente concordou com sua viagem,
esperando que mudasse de idéia ao chegar lá (Law, s.d., p.3).

Em julho de 1889, Lutz viajou para a Europa para preparar, com a ajuda de
Unna, tudo o que iria necessitar no Havaí. Ambos participaram do Primeiro
Congresso Mundial de Dermatologia, realizado em Paris, de 5 a 10 de agosto
daquele ano.16  O discípulo de Unna chegou a Honolulu em 15 de novembro,
precisamente quando era deposta a monarquia brasileira. Em janeiro de 1890,
foi nomeado Government Physician for the Study and Treatment of Leprosy –
estudo e tratamento realizados na Receiving Station de Kalihi, futura sede da
U. S. Leprosy Investigation Station, ficando o tratamento mais amplo, no
leprosário, a cargo do médico que lá residia, dr. S. B. Swift, sob a supervisão
de Lutz.17

Dois meses depois, ele contaria com o reforço de uma enfermeira inglesa
com quem se casaria no ano seguinte.

A sucessora do padre Damien, mártir de Molokai
Rose Gertrude era o nome que Amy Marie Gertrude Fowler havia adotado

ao se tornar irmã leiga da Ordem Terceira de São Domingos (Corrêa, 1992,
p.148-9). Nascida em 14 de julho de 1869 numa pequena aldeia vizinha a Bath,
antiga cidade de origem romana, Amy tinha, então, 25 anos, duas irmãs e um
irmão. Com acentuado pendor para o misticismo, convertera-se à religião
católica, decisão insólita para filha de um pastor anglicano, ainda por cima
muito estimado em sua aldeia. Bertha Lutz (Lutziana) atribui a conversão à
influência de uma irmã, “muito esclarecida”, que vivia em Londres, dava recitais
de poesia, quisera ser atriz mas tivera sua pretensão malograda porque uma
moça de família, naquele tempo, não seguia tal carreira. Para externar sua
rebeldia, tornara-se também católica. Amy foi residir com ela. Queria estudar
alguma coisa e ter uma profissão. Como outras patrícias, sentia-se magnetizada
pelo exemplo de Florence Nightingale (1820-1910), que se ocupara dos feridos
na Guerra da Criméia (1855-1856), organizando hospitais de emergência e
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Padre Damien, em foto tirada algumas semanas
antes de sua morte em 1889 (Hoefer, 1985, p.138).

melhorando as condições higiênicas através de
inovações que depois seriam adotadas em todos os
países e pela Cruz Vermelha. Amy fez um curso de
enfermagem em Londres, depois passou uma
temporada em Paris: morou num convento, estudou
microbiologia no Instituto Pasteur e trabalhou no
escritório de um amigo da família.

Ao regressar a Londres,

a inglesinha que ... andava à procura da
vocação leu num jornal inglês ... que o médico
encarregado do serviço do hospital de
leprosos em Honolulu se queixara à legisla-
tura daquele reino que não havia enfermagem
suficiente para os leprosos ... Num ímpeto
de admiração, e como êmula de Florence
Nightingale, [Amy] escreveu à Sociedade
Britânica de Assistência aos Lázaros e
ofereceu-se para ir a Honolulu, como enfer-
meira voluntária. (Lutz, Lutziana)

Na carta de 18 de junho de 1889 ao superin-
tendente do Leprosário de Molokai declarava-se disposta a

fazer qualquer sacrifício para, de alguma maneira, auxiliar essas pobres
criaturas. Foi inclusive com a esperança de ver realizado este desejo, há
longo tempo acalentado, que me submeti a treinamento num hospital e
numa workhouse na Inglaterra, e nos últimos dezoito meses estive
estudando e fazendo cursos na França, especialmente sobre as
descobertas do senhor Pasteur e sobre a microbiologia... Em meu
treinamento hospitalar aprendi a fazer ataduras e curativos, fui adestrada
nos trabalhos baixos e nas lidas usuais do dia-a-dia, e estou disposta a
cumprir as tarefas mais humildes. Peço-lhes que tenham a bondade de
enviar-me uma resposta o mais cedo possível pois, caso não permitam
que eu me estabeleça na ilha, pretendo entregar-me a um estabelecimento
para leprosos na Índia. (apud Corrêa, 1992, p.149, e Law, s.d., p.1)

Essa carta foi escrita dois meses depois da morte de Joseph de Veuster, o
padre Damien, membro da congregação belga de Picpus, que viajara para a
Oceânia em 1863, para cuidar dos leprosos, vindo a falecer em conseqüência
da doença em Molokai, em 15 de abril de 1889.18  Além de acender em Amy o
desejo de emular o martírio do padre belga, esse fato teve enorme repercussão
internacional, e tornou Molokai uma lenda sinistra modelada pela propaganda
dos contagionistas a respeito do perigo que a lepra representava, e pelo temor
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Vapor em que provavelmente viajou de São Francisco para o Havaí a irmã Rose Gertrude, ou Amy Marie Gertrude
Fowler, que logo se tornaria a senhora Adolpho Lutz (Whitney, 1890, folheto encartado).

que a opinião pública européia passou a ter da invasão de suas capitais por
aquela doença incurável, degeneradora, que florescia em regiões e entre raças
consideradas malditas.

O Conselho de Saúde do Havaí ofereceu a Amy uma posição em Kalawao,
como assistente do dr. Swift, e prometeu-lhe casa, cavalo, comida e criada, e
ainda 20$ por mês e 300$ para as despesas de viagem.19  Em carta datada de
19 de dezembro de 1889, ela informou que chegaria a Honolulu em fevereiro
do ano seguinte. Sua viagem deu-se sob a égide da Sociedade de Assistência
aos Lázaros, cujo patrono era o príncipe de Gales, futuro rei Eduardo VII. A
rainha Vitória abriu, então, uma lista de subscrições e donativos para serem
levados pela abnegada enfermeira.

Depois de tudo resolvido, ela embarcou para os Estados Unidos, já com
muitas malas de presentes para os leprosos, inclusive lençóis bordados
com VR – Vitória Regina ... fez uma viagem triunfal de Nova York até
São Francisco, em trem especial com vários carros, todos cheios de
presentes ... pianos, conservas e tudo o mais que se possa imaginar.20

Em 27 de fevereiro de 1890, os jornais de São Francisco, na Califórnia,
relataram a chegada da jovem heroína e seu embarque para o Havaí. O diário
da irmã Leopoldina Burns, citado por Law (s.d., p.2), constitui um bom
testemunho das expectativas que sua viagem vinha suscitando naquele
arquipélago:
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a trombeta soou sobre o vasto Atlântico; uma dama inglesa maravilhosa
que foi atraída pela obra de nosso santo padre Damien ... depois de ter
sido aplaudida e estimulada pela família real, e a presteza divina do
príncipe de Gales, acha-se agora a caminho do Havaí para passar o
resto de seus dias trabalhando ... em Molokai. O som da trombeta varou
o Atlântico e foi ouvido pelas pessoas abastadas da cidade de Nova York,
e elas lhe deram as boas-vindas. Caixas repletas de objetos de valor
foram enviadas da Inglaterra e de Nova York, algumas das quais o
Conselho de Saúde despachou para nossa madre, para que as distribuísse
entre suas crianças ... A senhorita Fowler recebeu em doação dois
esplêndidos pianos novos para seu uso, um deles com seu nome gravado
em lindos caracteres: irmã Rose Gertrude. Um dia, enquanto cortava
pano para fazer calças para os meninos, o doutor Swift arremeteu porta
adentro. Estava sempre com pressa. Os nativos o chamavam Makani,
que significa vento.

“Oh, irmã, hoje recebi uma carta maravilhosa de Amy Fowler. Eu lhe
digo, irmã, uma mulher que escreve uma carta assim será capaz de
fazer maravilhas.”

Entre os documentos que Law compilou a respeito dessa personagem figura
a carta que o irmão Joseph Dutton remeteu, antes de sua chegada, ao padre
Hudson, na Universidade Notre Dame. Dutton lamentava a sorte da pobre
moça inglesa, movida, sem dúvida, por sentimentos sinceros, mas inconsciente
da realidade que a aguardava:

As coisas que ela se propõe a fazer, conforme revelam suas entrevistas,
não são as coisas para as quais o governo quer enfermeiras. O remédio
que ela quer usar já teve seus dias aqui, anos atrás. Tampouco é provável
que seja autorizada a distribuir, à sua vontade, os medicamentos do
governo e, no momento, nenhum remédio para a lepra está em uso aqui.
Deram uma trégua às pessoas no tocante aos incômodos e sofrimentos
da experimentação. Por mais úteis que sejam para a ciência e as gerações
vindouras, são um desconforto para os doentes nos quais se praticam as
experiências. (Law, s.d., p.2)

Dutton, que conhecia bem o modo de vida em Molokai, descrevia para o
padre Hudson cenas destinadas a evocar o cenário de barbárie e primitivismo
que aguardava a dama inglesa. O hábito, por exemplo, de os doentes catarem
piolhos na cabeça uns dos outros; ou a predileção que tinham por carne de
cachorro ou, ainda, as moscas que zuniam aos milhares por toda parte: “O
senhor acha que a senhorita Fowler vai gostar daqui?” (apud Law, s.d., p.3).

Em opúsculo datado de 18 de março de 1889 – na realidade, é 1890, um mês
após sua chegada – a irmã Rose Gertrude apresentou aos milhares de olhos
que acompanhavam sua saga as impressões da primeira visita a Molokai, em
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Vista parcial de Kalawao,
a aldeia em que viveu
padre Damien, na
península onde se
localizava o Leprosário de
Molokai. Ao fundo, o
imponente Pali, que a
separava do resto da ilha.
Foto batida nos anos
1920 por 11th Photo
Section Air Service U.S.A
(Souza Araújo, 1929,
fig. 36).

Leprosário de Molokai.
Vista parcial de
Kalaupapa na década de
1920. Foto batida por 11th
Photo Section Air Service
U.S.A (Souza Araújo,
1929, fig. 37).

Comunicação de
Kalaupapa com Kalawao,
vendo-se, à direita, os
contrafortes do Pali. Foto
batida nos anos 1920 pelo
11th Photo Section Air
Service U.S.A
(Souza Araújo, 1929,
fig. 38).
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companhia de J. H. Kimball e George C. Potter, presidente e secretário do
Conselho de Saúde,21  do dr. Bradley, médico do navio de guerra Mohican, e de
um repórter que viajara com ela de São Francisco ao Havaí, e que fora autorizado
a juntar-se ao grupo. Deste fazia parte um personagem ao qual Amy não dá
muita atenção ainda, o jovem dr. Lutz, “aluno do dr. Unna, de Hamburgo”. A
finalidade da visita, que durou três dias, era a elaboração de um relatório
oficial para a legislatura do reino do Havaí.

Saíram numa quarta-feira tempestuosa, às dez horas da manhã, e chegaram
a Kalaupapa por volta das seis horas da tarde. A aldeia ficava ao pé do majestoso
Pali, com despenhadeiros altíssimos cobertos de vegetação esmeralda,
samambaias, convolvuláceas, bananeiras, mamoneiros e árvores que davam a
noz kukui. Vinha chovendo muito nas últimas semanas, e os visitantes contaram
quatorze quedas d’água escorrendo pela rocha íngreme do Pali.

O mau tempo impediu que o vapor se aproximasse da costa, e enquanto
navegavam rumo a ela, em pequena embarcação de transbordo, moradores
acorriam de toda parte ao ancoradouro supondo que eram amigos e parentes
que vinham visitá-los. Quando Amy e seus acompanhantes puseram os pés em
terra firme, ecoaram saudações – “aloha”, “aloha”, “aloha nui” (amor, amor,
muito amor) – em meio às notas musicais executadas pela banda que foi reunida
às pressas para dar as boas-vindas às autoridades. Escreve a irmã Rose
Gertrude:

Entre aqueles que tinham sido atraídos ao ancoradouro havia alguns
com semblantes desfigurados, mãos ou pés enfaixados, mas todos tinham
fisionomias perspicazes e alegres apesar da chuva torrencial e do
desapontamento por não encontrarem nenhum de seus parentes no
barco. (1889 [?], p.5)

Kalaupapa era uma pequena povoação com três igrejas –, uma católica,
outra calvinista e a terceira, mórmon – e um punhado de choupanas de paredes
brancas com pequenos jardins onde cresciam bananeiras, pés de batata-doce e
taioba e muitas flores.

Passaram a noite na casa do superintendente, sr. Evans, e na manhã seguinte
saíram cedo para visitar o orfanato onde estavam internadas 95 mulheres de
todas as idades, sob os cuidados de seis irmãs da ordem franciscana de Syracuse.
Amy ficou encantada com a residência delas:

imaginem o mais lindo chalezinho com uma treliça ornada de vegetação
e varanda, de aspecto limpo e caseiro, mobiliado com gosto quase
parisiense, ainda que simples ... defronte estende-se um gramado
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homogêneo e verdejante onde as meninas jogam croqué, cercado por
adoráveis canteiros de flores como as que adoramos cultivar em nossas
estufas, na velha pátria. (p.5)

Eram de madeira as construções que abrigavam banheiros, cozinha, salas
de aula e dormitórios. A aparência destes era comparável à dos melhores
hospitais ingleses, mas aí

tivemos pela primeira vez le coeur serré. Havia meninas de todas as
idades e tamanhos, algumas com o rosto devastado pelas feridas, outras
com rugas profundas que lhes dão a aparência de velhas de noventa ou
cem anos; outras, ainda, com mãos e pés sem dedos; apesar do aspecto
imaculado dos quartos e mobílias, e do asseio das hóspedes, a pessoa
involuntariamente agradece a Deus por embotar os sentidos daqueles
que são forçados não apenas a suportar com elas a matéria em
deterioração, como a viver em contato constante e íntimo com compa-
nheiras de sofrimento em estágios mais ou menos avançados da doença.
(p.6)

Uma carruagem transportou os visitantes a outra parte da península, a
Kalawao, aldeia em que vivera e morrera padre Damien. Ao descrever a visita
a um jovem e refinado inglês que agonizava, Rose Gertrude usa outra vez um
recurso que é freqüente em seu relato: o contraste entre as cenas interiores
de decadência e sofrimento humanos e os encantos da natureza circundante;
em volta daquele leito de morte, a fragrância de jasmim, a luz do sol e uma
brisa suave e deliciosa. A cena que presenciou dentro daquela casa levou a
enfermeira inglesa a registrar a falta que fazia uma enfermaria para os doentes
graves e agonizantes:

estas pobres criaturas, que ingressam no vale das sombras, são rodeadas
por amigos descuidados e desatenciosos que, embora não tenham culpa
disso, são compelidos a prosseguir as ocupações barulhentas da vida
cotidiana na câmara de morte, e a alma que treme a um passo da
eternidade, ao invés de ser confortada pelas mensagens amorosas de
boas-vindas de um Salvador infinitamente misericordioso, é perturbada
e molestada pelas ásperas dissonâncias da tagarelice comum e de
pilhérias sem sentido. (p.11-2)

Ali mesmo, ao pé daquela página, a irmã Rose Gertrude pediu contribuições
para a boa obra, recomendando que fossem enviadas ao reverendo H. Chapman,
em Londres (177, Camden Grove, North Peckham), ou para sua conta a cargo
dos banqueiros Bishop & Co., em Honolulu.

Visitaram depois a igrejinha em que padre Damien celebrava missa; seu
sucessor, padre Conrardy, levou-os ao Boy´s Home onde viviam 105 internos:
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“Aqui nossos olhos depararam com as mesmas devastações da doença que nos
haviam causado impressão tão dolorosa na Casa das Meninas”. Apesar disso,
surpreende-se ao ver que muitos internos corriam e brincavam alegremente,
“mas quando pensamos nos saudáveis meninos ingleses a correr, pular, cavalgar
e gozar a vida, construindo grandes castelos no ar para o futuro, como podemos
evitar o desejo de encher as vidas arruinadas destas pobres crianças leprosas
com radiantes surpresas, brinquedos, gravuras, doces e livros”. Além de distribuir
os confeitos que trouxera da Inglaterra, Rose Gertrude decidiu que ficaria ali o
piano doado pelos senhores Broadwood & Sons “para entreter e alegrar estes
meninos órfãos que realmente sentem intenso amor pela música” (p.10).

Foram então visitar leprosos em suas próprias moradias. Alguns eram de
famílias importantes e possuíam casas bonitas, até luxuosas. Os pobres recebiam
do governo pequenos chalés, “também limpos e confortáveis, mas em muitos
casos as pessoas são muito indolentes para se dar ao trabalho de mantê-los,
por dentro, com o apuro que poderiam ter”. Entraram na casa em que vivera
padre Damien e onde ainda se viam os seus livros; o irmão que os ciceroneava
deslocou um dos caibros do telhado para mostrar onde o santo homem escondia
dinheiro (p.11, 13).

Ao regressarem a Kalaupapa, contornaram a cratera extinta do vulcão,
cujas encostas eram recobertas por luxuriante vegetação. Aquele extenso vale,
protegido dos ventos pelo Pali, parecia ser muito fértil. Amy encantou-se com
as paisagens que avistou pelo caminho: as delicadas samambaias; os altos e
graciosos fetos arborescentes; os jardins cultivados pelos nativos, com bananas,
inhame, mamona, figos e laranjas, as crianças a brincar de esconde-esconde ou
pique no meio da relva alta. Viram muita gente montada a cavalo, e a enfermeira
inglesa foi informada de que existiam pelo menos 800 animais para os mais de
1.200 doentes que viviam no leprosário; assim, a despeito do confinamento,
“os incapacitados de andar podem desfrutar deste exercício dos mais agradáveis
graças à bondade do governo” (p.14-5).

Naquela quinta-feira e durante todo o dia seguinte, o dr. Swift, médico
residente em Molokai, e Adolpho Lutz estiveram examinando pacientes, e
Amy reparou especialmente em Keanu, o sentenciado que trocara a pena capital
pela inoculação da lepra, que finalmente se desenvolvera e que logo o aniquilaria.
A atividade dos dois médicos estava direcionada especialmente para as crianças
nascidas de pais leprosos, tendo em mira a transferência para Honolulu e
outras ilhas das que não apresentassem sinais da doença. No consultório do
dr. Swift aglomeravam-se, também, os kokuas, homens e mulheres saudáveis
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que obtinham autorização do Conselho de Saúde para cuidar dos doentes em
Molokai.

Com freqüência é um pai cujos filhos são leprosos, ou uma mulher que
deseja acompanhar o marido. Os kokuas ficam muito ansiosos para serem
considerados leprosos, de modo que não possam ser mandados de volta
para Honolulu, e que tenham direito a obter rações de alimentos e roupas.
(p.13-4, 16)

Na manhã de sexta-feira, em Kalaupapa, o grupo visitou a pequena igreja e
a escola para crianças leprosas que viviam com os pais, ambos a cargo do
padre Wendolen, um sujeito extrovertido que conversava com os moradores
em sua própria língua: “aqui, pela primeira vez, uma pequena menina leprosa
a quem dirigimos a palavra voltou a cabeça como se tivesse vergonha de ser
vista”. As crianças regidas pelo professor nativo cantaram para os visitantes e
pareceram a Amy “vivazes e alegres” (p.15).

Na manhã de sábado deixaram o leprosário. Como nenhum vapor atracaria
em Kalaupapa aquele dia, escalaram a cavalo o Pali por uma trilha sinuosa,
aberta havia pouco pelos nativos. Lá no alto, passaram defronte à residência do
sr. Meyer, o superintendente do leprosário, “uma casa adorável com caramanchão
revestido de rosas, flores de maracujá e lírios” (p.17). A descida para a costa
custou mais duas horas de cavalgada; às dez da manhã, uma pequena embarcação
os transportou ao S. S. Likelike, que os levou de volta a Honolulu.

O Conselho de Saúde tinha o controle não apenas de Molokai mas de outros
hospitais no reino do Havaí, inclusive a Receiving Station de Kalihi e a Kapiolani
Home. Esse estabelecimento, batizado com o nome da rainha, ficava em
Kakaako, perto de Honolulu. Inaugurado em 5 de novembro de 1885, destinava-
se a filhas de pais leprosos. Tinha capacidade para 50 internas, mas a lotação
ainda não ultrapassara 35 meninas, que ficavam sob os cuidados das irmãs
franciscanas (p.22).

Toda pessoa suspeita de ser portadora da doença – explica a irmã Rose
Gertrude – era examinada primeiro pelo médico de seu distrito. Se julgasse
que podia estar infectada, enviava-a a Kalihi onde era cuidadosamente
examinada pelo dr. Lutz. Por fim, comparecia perante um Conselho de
Examinadores (Board of Examiners) para o exame e a decisão final quanto a
seu destino (p.18-9).

A estação receptora de Kalihi ocupava um terreno de cerca de oito acres
rodeado por uma cerca dupla de madeira com oito pés de altura. Estava dividida
em duas partes, uma para os leprosos que recebiam o tratamento especial
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ministrado pelo médico brasileiro, a outra para os suspeitos de serem portadores
da doença; eram mantidos ali e tratados até que se manifestassem sinais
inequívocos da lepra – e neste caso, o destino era Molokai –, ou até que ficassem
curados, e então readquiriam a liberdade. Nenhuma comunicação era permitida
entre os leprosos e os ‘suspeitos’, para evitar o contágio destes. Um cozinheiro
chinês, que não tinha a doença, preparava a comida para os dois lados de
Kalihi. Bem no meio, estava sendo erguida uma construção de madeira para
servir de capela e escola. Seria dividida no centro até a altura da tribuna,
destinando-se um lado aos leprosos, o outro aos suspeitos. O segundo piano
doado à irmã Rose Gertrude ficaria ali para acompanhar o coro das crianças e
os hinos entoados durante os ofícios das matinas e vésperas (p.19-21).

Naquele começo de 1890, na parte infectada da estação de Kalihi, havia 45
pacientes alojados em chalés de madeira independentes; “são bem alimentados
e tratados, pois estão sob os cuidados de um guardião nativo, o sr. Charles
Kahelehili, que é dotado do tato, da retidão e atividade tão necessários a seu
cargo de confiança”. As outras construções do hospital eram a cozinha, o
dispensário, o consultório, a sala de exames e o estúdio fotográfico que Lutz
mandara preparar. Amy Fowler refere-se ainda ao “belo chalé de madeira,
rodeado por uma varanda” que o Conselho de Saúde construíra para a irmã
que ia cuidar do estabelecimento.

Aquela ingênua inglesa, ainda imbuída do papel da missionária que remiria
os padecimentos dos infelizes de Molokai e os pecados de todos quanto a
tinham presenteado durante a viagem com donativos em dinheiro e espécie,
via Kalihi como uma bonita e saudável estação próxima ao mar, rodeada por
graciosas algarobeiras, prestes a transformar-se num “encantador jardim de
Éden” assim que crescessem as árvores frutíferas, samambaias e flores que
o norte-americano John Hancock Kimball,22  presidente do Conselho, prometia
plantar. Molokai também lhe parecera, para os que não se encontravam nos
estágios avançados e dolorosos da doença, “uma arcádia de ociosidade
sonhadora – uma terra em que se não ‘mana leite e mel’, ao menos inhame e
carne fresca para se ter de mão beijada” (p.19-20, 16).

A julgar pelas informações reunidas por Law (s.d., p.3), até chegar ao Havaí,
a enfermeira inglesa não sabia que Molokai já era território das franciscanas,
e teria ficado muito desapontada quando o Conselho de Saúde colocou sob
seus cuidados a Kalihi Receiving Station. Ali, rapidamente seriam trituradas
as suas fantasias, e a vida de Amy Fowler tomaria um rumo que certamente
não estava nos planos da irmã Rose Gertrude.
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Mapa da ilha de Oahu. Na litoral Sul, vê-se a península chamada Diamond Head, próxima a Honolulu, onde
ficava a Estação Receptora ou Hospital de Kalihi (Whitney, 1890).

Vista parcial do Hospital de Kalihi, já como instituição
norte-americana. Foto obtida por Souza Araújo quando
visitou o Havaí na década de 1920 (1929, figura 19).

Pavilhão central do Hospital de Kalihi. Foto obtida por
Souza Araújo quando visitou o Havaí na década de 1920
(1929, figura 23).

Hospital de Kalihi. Tipo de residência para dez
hansenianos. Foto obtida por Souza Araújo quando
visitou o Havaí na década de 1920
(1929, figura 25).

Hospital Kalihi. Abrigo para meninos segregados ao
nascer para evitar o suposto contágio. Foto obtida por
Souza Araújo quando visitou o Havaí na década de 1920
(1929, figura 25).
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O projeto terapêutico de Adolpho Lutz
No relatório que apresentou à Assembléia Legislativa no começo de 1890,

John Hancock Kimball informou que em Kalihi tudo funcionava

de maneira inteiramente satisfatória para o Conselho ... Foi selecionado
pelo dr. Lutz e colocado sob tratamento e cuidadosa observação um
número limitado de pacientes, que não deve exceder vinte, pacientes
dispostos a obedecer às regras e aos regulamentos necessários a seu
governo. O dr. Lutz tem total controle médico de todo o estabelecimento,
com suprimento ilimitado de medicamentos e utensílios para colocar
em prática seu plano de tratamento. (apud Corrêa, 1992, p.148)

No primeiro relatório a Kimball, em abril daquele ano, Lutz descreveu o
estado dos vinte pacientes e os primeiros resultados que obtivera com sua
terapêutica.

“A lepra é uma doença crônica, portanto requer um tratamento crônico,
como a sífilis e a tuberculose”, escreveu. Inquérito recém-realizado pelas
autoridades havaianas junto a leprologistas do mundo inteiro (Hawaii, Dept.
of Foreign Affairs, 1886) mostrara que os resultados até então obtidos eram
desanimadores. Não obstante isso, Lutz parecia convencido de que se iria
conseguir a cura da doença, da mesma maneira como já se curava a sífilis, que
acometia, aliás, grande proporção de seus pacientes (com relação à tuberculose,
não havia tratamento eficaz; somente a recuperação espontânea facilitada por
repouso, higiene e boa alimentação).

Naqueles três primeiros meses de trabalho, quase esgotara o suprimento
de drogas que trouxera consigo da Alemanha, pois não havia encontrado o que
necessitava com os droguistas que serviam ao Conselho. O tratamento vinha
dando melhores resultados nos casos de lepra tuberculosa, especialmente no
início da doença. Observara Lutz que as manchas eritematosas características
de outras formas, tão parecidas com a psoríase e tão freqüentemente
confundidas com ela, podiam ser eliminadas com o tratamento externo. Sua
terapêutica revelava-se menos eficaz quando havia contraturas e atrofia
musculares combinadas à anestesia. Tampouco chegara a resultados definidos
nas hipertrofias do tecido conectivo similares à elefantíase: “É provável que
alguns destes sintomas (sobretudo quando já duram muitos anos) não sejam
passíveis de cura perfeita, já que certas mudanças anatômicas não permitirão
uma restitutio ad integrum”.

Os micróbios presentes nos tumores que se desenvolviam no corpo dos
doentes provavelmente estavam inativos, mas não se podia afastar a
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possibilidade de que, com a reabsorção de material morto propiciada pelo uso
da medicação externa, se estivesse devolvendo à circulação sangüínea
microrganismos ativos. Por isso, Lutz dava prioridade ao tratamento geral.
Seria tanto mais eficaz quanto mais precoce fosse o diagnóstico, o que requeria
que os médicos do arquipélago aprendessem a detectar cedo a doença.

Entre as substâncias de uso interno, a principal era o óleo de chalmugra,
extraído de sementes maduras de plantas nativas da região indo-malaia do
gênero Hydnocarpus, família Flacourtiaceae. Livros milenares do budismo já
mencionavam o consumo dessas plantas pelos leprosos. No Japão e na Índia,
eram usadas muitos séculos antes de os ingleses, no século XIX, importarem
esse conhecimento para a medicina acadêmica européia, que se encarregou de
difundi-la por todas as suas províncias (Coutinho, 1957, p.319-21; Murray,
1910, p.864; Benchimol et al., 2003, p.361-96). Segundo Obregón (s.d., p.164-5),
o óleo de chalmugra e seus derivados, administrados por via oral ou
hipodérmica, foram os únicos tratamentos disponíveis e medianamente eficazes
até a introdução em 1942 do Promin, um derivado da sulfona desenvolvido
por Guy H. Faget.

Burlando os efeitos colaterais, sobretudo os enjôos, até chegar a 2,8 gramas,
três vezes ao dia, ou doses ainda mais elevadas, Lutz vinha conseguindo manter

Grãos diversos de plantas pertencentes ao grupo
chalmugra (Em. Perrot, Le Chaulmoogra; em Jeanselme,
1934, fig. 259, p. 630).

seus pacientes com bom estado geral de saúde.
Usara, também, o ácido ginocárdico, o princípio
ativo do chalmugra, preparado pela Merck, até
esgotar-se o estoque trazido da Alemanha.

Durante a epidemia de febre amarela em
Campinas, no ano anterior, Lutz usara abun-
dantemente o salol, uma combinação dos ácidos
salicílico e carbólico. Usara, também, com os
mesmos objetivos, o salicilato de sódio, porém
doses mais elevadas deste podiam causar
efeitos colaterais desagradáveis e até alarman-
tes. Tidos como bons antissépticos e antitér-
micos, eram empregados, internamente,
contra o reumatismo articular e as infecções
intestinais e urinárias; externamente, sob a
forma de pó, eram usados em feridas de toda
espécie. O salicilato de sódio (C7H3O3Na),
derivado do ácido salicílico (o antepassado da
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Carpotroche brasiliensis Endl., vulgarmente conhecida como sapucainha, a chalmugra nativa do Brasil onde foi estudada
como antileprótica por Theodor Peckolt (1861-69). Prancha publicada originalmente em Martius, Flora Brasiliensis (vol. 13,
parte 1, fig. 88; 1841-1872), reproduzida em Souza Araújo (1946, v.1, estampa 28).
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aspirina), foi amplamente utilizado contra várias doenças infecciosas, inclusive
a febre amarela (Benchimol, 1999). Lutz já testara um e outro medicamento
em dois leprosos tratados em São Paulo. Com doses diárias de 6 a 8 gramas,
obtivera a interrupção da febre e das erupções agudas, permanecendo ambos
os pacientes com boa saúde nos seis meses seguintes. Aqueles ácidos deixavam
entrever ação favorável na lepra “devido a sua ação anti-fermentativa no
sangue”.

O creosoto vegetal, extraído da faia, gozava de elevada reputação no
tratamento da consumpção, e vinha sendo recomendado contra a lepra. A
parte mais ativa desse composto, o guaiacol, era usada no tratamento da
tuberculose pulmonar e como antisséptico local. Lutz começara a gastar os
100 gramas do preparado puro que trouxera, mas não tinha ainda elementos
para avaliar seu desempenho.

No tratamento sintomático das fortes dores neurálgicas, a antipirina vinha
dando bons resultados.

Como era muito comum a combinação de lepra e sífilis no Havaí, Lutz
administrava a seus pacientes iodo e mercúrio, não obstante muitos autores
alertarem contra os efeitos tóxicos dessas substâncias. Estava particularmente
atento à eficácia na lepra do iodeto de potassa, que usava para tratar sintomas
terciários da sífilis. O ácido arsenioso não dera resultados favoráveis, e fora
descartado.

Duas outras substâncias faziam parte do arsenal terapêutico de Lutz: a
hidraste e o veratro. Da hidraste, erva da família das ranunculáceas, utilizava-
se sobretudo a espécie nativa na América do Norte (Hydrastis canadensis).
Um dos alcalóides contidos em seu rizoma, a berberina, produzia fortes
contrações no músculo uterino e por isso era usado contra hemorragias nesse
órgão. Tinha ainda propriedades tônicas, antitérmicas e diuréticas. O veratro
(Veratrum) provinha, também, de várias espécies de ervas da família das
ranunculáceas que continham a veratrina combinada a outros alcalóides. Era
muito usado como vomitivo e purgativo; externamente dava bons resultados
em diversas doenças cutâneas (Littré & Gilbert, 1908).

Entre os medicamentos de uso externo, o principal era a crisarobina,
extraída do pó de Goa, detrito vegetal encontrado nos troncos ocos de uma
árvore brasileira, a angelim-araroba. A substância começara a ser usada no
Brasil contra várias doenças de pele e logo fora adotada pelos dermatologistas
europeus, tornando-se o medicamente externo soberano no tratamento da
psoríase. Unna fora o primeiro a chamar a atenção de seus pares para o fato
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de que a crisarobina fazia desaparecer os tubérculos leprosos, sobretudo os
antigos. Lutz julgava possível obter o mesmo resultado nas erupções da forma
maculonervosa, especialmente nas manchas similares à psoríase. O ácido
pirogálico (C12H6O6), obtido pela destilação do ácido gálico, atuava de maneira
parecida, porém mais lentamente. O uso externo de iodo e da hidroxilamina
ainda estavam sub judice. Lutz tampouco estava convencido de que a estricnina,
o ácido tânico e o ictiol tivessem valor específico para a lepra, como medicação
externa, ainda que o último combatesse sintomas inflamatórios quando aplicado
topicamente.

A crise
O projeto terapêutico de Adolpho Lutz, que parecia tão promissor, foi

abortado alguns meses depois por uma crise que pôs a nu a corrosão daquele
quadro idílico desenhado em fevereiro por Amy Fowler. Segundo Corrêa (1992,
p.150-1), a crise eclodiu em agosto de 1890, quando Charles Kahalehili,
hanseniano que trabalhava como administrador da Estação de Kalihi, foi punido
por Amy por causa de “comentários malévolos que fazia junto aos demais
pacientes sobre os quadros psicóticos que dois deles apresentavam, e que
atribuía à medicação usada por Lutz”. Kahalehili recorreu ao Conselho de
Saúde, que nomeou uma comissão de inquérito. Interpelado de forma agressiva,
Lutz “repeliu altivamente a ofensa e mostrou que um simples pedido de
informação teria esclarecido o assunto”. O médico brasileiro e a enfermeira
inglesa demitiram-se, então, das funções que exerciam em Kalihi.

A versão de Bertha Lutz (Lutziana) é diferente. Seu pai teria tomado aquela
decisão, como já haviam feito outros médicos, em virtude de “interferências
de pessoas leigas”. Um homem branco, que se tinha amasiado com uma indígena,
fora internado como leproso pelo irmão, um dos missionários que Lutz
detestava, e que não tivera escrúpulos em recorrer àquele expediente para
abafar o escândalo. Ao verificar que o amante da mulher indígena não sofria
da doença, Lutz propôs ao Conselho de Saúde que lhe dessem alta. O missionário
pressionou alguns membros, e quando o Conselho se reuniu, faltaram votos
para que Lutz tivesse maioria. Indignado, pediu demissão e foi acompanhado
nesse gesto por Amy Fowler.

O infeliz, irmão do missionário zeloso pela salvação de sua alma e pela
interdição de sua mésalliance, suicidou-se. Apareceram, então, alguns
dos grandes jornais dos Estados Unidos, que foram pedir entrevista ao
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dr. Lutz. Este não considerava de boa ética que o médico discutisse
assuntos de hospitais com a imprensa, de modo que se recusou a recebê-
los. Dona Amy Fowler, porém, deu as entrevistas e ficou o caso todo
esclarecido, como devia ser.

A orgulhosa carta de demissão de Adolpho Lutz ao Hawaiian Board of
Health, em 3 de setembro de 1890, menos de um ano depois de chegar ao
arquipélago, é transcrita na íntegra por Corrêa (1992, p.151). Parece confirmar
a primeira versão dos fatos. Escrita em tom duro, não dava margem a
negociações:

You will remember that in accepting my position with the Board of
Health, I was careful not to bind myself to any given time. As my task
could only be carried out if I found the necessary support where I had
the right to look for it, I desired to provide for all emergencies. I am
now satisfied by public facts that as a body, you not only refuse that
support, but show yourselves very slow, if not absolutely reluctant to do
even common justice, sanctioning by your silence the disgraceful conduct
of an inferior employé. After that, I think it unnecessary to enter into
the numerous indiscretions and indelicacies, as well as the system of
spying and reporting which the President and the Agent of the Board of
Health seem to consider necessary to the fulfillment of their duties;
nobody familiar with the circumstances will be astonished to learn that
I refuse to go on exposing my life and my health meeting with such
unfair treatment. If I have not resigned long ago, it is only because I
would not have my resignation misconstrued; the unanimous vote of
sympathy from all my patients satisfies me that my endeavours have
been recognized where I most cared that they should be. I shall therefore
give up my position as physician of the Kalihi Hospital at the end of the
month at the latest, presuming that this time will suffice for my further
arrangements. I expect retribution for my expenses for drugs and
instruments, brought for and sent for from Europe, as well as of the
sum stipulated as compensation for my journey home.

Adolpho Lutz M. D.

É possível que os dois episódios, o da punição ao subalterno intrigante e o
do missionário influente, estivessem interligados por uma teia mais complexa
de eventos, inclusive as opiniões anticontagionistas que Lutz externaria em
artigo sugestivamente intitulado “Leprophobia”, publicado no Journal of
Cutaneous and Genito-Urinary Diseases (1892) e na Revista Medica de São
Paulo (1898).

Na realidade, houve duas comissões de inquérito. Aquela indicada pelo
Conselho de Saúde parece ter adotado posição ambígua, protelando a punição
de Charles Kahalehili, que não apenas sabotava o tratamento de Lutz como
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espalhava boatos maledicentes sobre a relação do médico com a enfermeira.
Indignada com o Conselho, especialmente quando soube que queria sua
demissão, Amy recorreu ao poder legislativo, que nomeou outra comissão.23

Os depoimentos tomados durante as três visitas que fizeram os parlamentares
ao Kalihi Receiving Hospital – em 15, 16 e 18 de agosto de 1890 – mostram que
havia, realmente, um imbróglio mais complexo por detrás daquela crise.

Na primeira sessão, além dos deputados e das testemunhas, estiveram
presentes o senhor Carter, do Conselho de Saúde, C. B. Reynolds, agente do
Conselho em Kalihi, com autoridade sobre Charles Kahalehili, e este, o manager
de fato, ou luna na linguagem dos pacientes nativos. O repórter D. Logan
taquigrafou as sessões.

No início, foram lidas, uma a uma, as treze queixas contra Kahalehili
registradas pela irmã Rose Gertrude, assim como as respostas do Conselho e
as declarações do acusado, mas o taquígrafo limita-se a registrar os comentários
pontuais da enfermeira inglesa, que confirma as queixas mas não nos permite
saber qual era exatamente seu teor. Só a leitura integral dos depoimentos
revela os conflitos em jogo.

Provocada pelos representantes do Conselhode Saúde, Rose Gertrude
explica por que apelara à legislatura: “O sr. Carter e o sr. Waterhouse vieram
investigar minhas queixas ... depois ... fui informada de que o sr. Damon
procurou o bispo da Igreja Católica e deu a entender que o Conselho gostaria
que eu me demitisse. Esta foi a única resposta que recebemos depois que este
comitê esteve aqui”. Em outra passagem, afirma: “Considerei um insulto
duvidarem de minha palavra e da palavra do doutor contra um homem como
Charlie ... Na Inglaterra, em qualquer hospital, se uma acusação fosse feita
por uma enfermeira-chefe ou um médico contra um servente, ele seria demitido
na hora” (Hawaii, Legislature of 1890, p.2, 7).

“Isso não é a Inglaterra” – protestou Carter. “Temos a obrigação de
considerar os direitos deste havaiano. Por que vocês não reclamaram sobre
estas coisas antes? Elas não estavam acontecendo já há algum tempo?”

Amy respondeu que o fizera, a Reynolds, que tomara o partido de Kahalehili,
limitando-se a dizer: “Você não pode esperar muito de um nativo”. Ela teria
falado também com o comissário britânico, mas não oficialmente (p.7-8).

As relações entre Amy e o presidente do Conselho, dr. Kimball, também
estavam, havia algum tempo, mal paradas. A enfermeira inglesa teria dito a
ele que os pacientes sentiam-se humilhados quando ele os exibia aos visitantes
que trazia com freqüência a Kalihi. Kimball respondeu que conhecia melhor os
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havaianos do que ela, e Amy, que isso podia ser verdade, mas ela conhecia seu
ofício. “Muito bem, já que a senhora tomou esta linha de conduta comigo”, lhe
dissera Kimball, “hei de tratá-la como merece; quando vier aqui, vou ignorá-
la”. E assim fez. Diz ela: “quando trazia visitantes, não dirigia a palavra a
mim”. Durante os depoimentos, um dos pacientes, o reverendo Pahio,
confirmou: “é muito vergonhoso; nós não gostamos de ser trazidos e exibidos
para todo mundo” (p.22).

Os conflitos de competências tinham chegado a um ponto insustentável em
Kalihi, e o próprio Carter fez questão de declarar que “a irmã e o doutor
disseram-me, outro dia, que suas posições não estavam suficientemente
definidas, e eu relatei o fato ao Conselho. Regulamentos estão sendo traçados
no presente momento para designar a cada funcionário seu lugar” (p.8).

As queixas mais importantes diziam respeito às sabotagens de Kahalehili
ao tratamento de Lutz, e à autoridade do médico e da enfermeira, sabotagens
que contavam com a cumplicidade de membros do Conselho, e que punham a
descoberto outros aspectos condenáveis da administração do hospital. Os
pacientes viviam sob constante terror de serem mandados para Molokai, e
os administradores – o luna e Reynolds – faziam chantagem com essa ameaça
para obter favores pessoais e corvéias gratuitas de trabalho, mesmo de
pacientes que estavam mal de saúde, e que Lutz e Amy queriam manter em
repouso.

John Francisco, um dos pacientes chamados a depor, declarou que Charlie
Kahalehili os tratava “de um jeito meio violento ... Ele diz: ‘se você não for
trabalhar você deve ir para Molokai’ ... Trabalhei por quatro semanas, até que
disse a ele: ‘se o governo quer que eu trabalhe tem que me dar roupas’”. Os
parlamentares perguntaram se o Conselho não lhe fornecia tudo o que
necessitava. “Recebi um cobertor e um colchão, só isso” – respondeu John
Francisco. Ele confirmou a queixa de Amy de que o doente Mahiai fora forçado
pelo luna a caiar cercas, apesar de estar febril e de Lutz haver ordenado que
ficasse em repouso (p.10, 12).

Outra paciente do médico brasileiro, uma moça de saúde delicada chamada
Luaka, disse que Charlie a obrigava a lavar suas roupas “sem nenhuma paga, e
ele às vezes me diz que se eu não o fizer me manda para Molokai”. Certa vez,
confessou, com ódio, que “queria limpar as manchas dos remédios do doutor
que tinham sido esfregados em seu corpo” (p.12-3, 40).

O paciente Dreizehner deu um testemunho eloqüente a esse respeito:
Kahalehili “era o patrão aqui, e quando dizia a qualquer um para ir trabalhar,
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ficavam todos com medo”. Citou o exemplo de Puniae, um carpinteiro canaca
que fora incumbido de cuidar do acabamento da igreja:

Estou certo de que trabalhavam das seis da manhã às sete da noite.
Uma noite eu vinha passando e Puniae trabalhava bem devagar.
Perguntei por que ele não parava, e ele disse: “Não podemos, senão
Charlie nos manda para Molokai”. Disse-me que o doutor lhe pedira
para não trabalhar, e quando falou isso com Charlie, este disse: “Não
adianta, a igreja tem de ser construída” ... O homem está quase sempre
doente, o doutor tem que ficar enfaixando suas mãos e pés ... Há um
outro homem doente lá, e eu direi algo por ele. Quando chegou aqui,
estava muito doente, e a irmã fez tudo por ele. Quando sentiu-se um
pouco melhor, teve de sair com a carreta para cavar areia e terra, e
ficava levantando e deitando o tempo todo ... acho que quando um homem
está doente, trabalhar sob o sol e depois entrar debaixo da água fria não
é bom. Ele desapareceu por um tempo e descobri que estava doente.
Ficou deitado lá por catorze dias ... num colchão que não tem isso de
espessura (mostra), que não é maior que isso (mostra) para um homem
de seis pés de comprimento ... Não falo por mim, mas por estas outras
pessoas. Entro no pátio e pergunto: onde conseguiram isso ou aquilo, e
é sempre com a irmã – pedaços de tabaco, dinheiro etc. Nada tenho
contra o sr. Reynolds ... mas quando as pessoas são retiradas de seus
lares algo tem de ser feito por elas. O que seria este lugar sem a irmã?
... Ela queixou-se comigo que tinha que fazer algo, que não agüentaria
mais por muito tempo, e eu disse, o que adianta, este país não tem mais
compaixão por um leproso do que por um cão. (p.27-9)

Essas acusações traziam a reboque uma falta grave em relação às normas
aplicáveis ao isolamento dos pacientes, tanto de quem estava fora do hospital
como entre suas partes, que teriam de ser estanques, mantendo os suspeitos
separados dos doentes. Charlie, que era leproso, passava a maior parte do
tempo do lado dos suspeitos, entre os quais se incluía a moça de quem extorquia
a lavagem de suas roupas. Diversos depoentes acusaram-no de comer junto
com estes pacientes, e uma das queixas da irmã Rose Gertrude dizia respeito
até mesmo às suas freqüentes escapulidas para a cidade (p.8).

A questão nevrálgica era a oposição feita ao tratamento de Adolpho Lutz
por aquele personagem que, na opinião de vários depoentes, agia à maneira de
um kahuna, um curandeiro. Amy acusou-o de falar “contra o doutor e contra
mim ... Que o doutor não sabia como curar os pacientes e ... que um paciente
ficou louco por causa dos remédios que eu administrei” (p.3).

Vários pacientes confirmaram. “Ouvi Charlie dizer que era inútil tomar os
remédios, e que era melhor rezar e jejuar”, declarou a senhora Johnson. Miss
Harper também ouvira de Kahalehili que os remédios de Lutz tinham feito um
homem ficar louco. O reverendo Pahio afirmou que



    61 TRABALHOS SOBRE HANSENÍASE

ele não tinha nenhuma confiança na medicina do doutor ... o que ele
dizia levou muita gente a não tomar os remédios ... ele agia como a
maioria dos kahunas havaianos ao espargir água sobre essa garota
Haliimaile (ela foi para Molokai). Charlie veio a mim e pediu-me uma
Bíblia ... ele nunca fez nada com a Bíblia exceto esse negócio da água ...
A garota parecia estar fora de si, como se estivesse possuída por um
espírito, e ele agia como se quisesse expulsar o espírito dela, como faz
um kahuna. (p.14-5, 19-20)

O homem que teria ficado louco por causa de Lutz era um ilhéu de Fiji que
vivia do lado dos suspeitos, e que acabou morrendo. Segundo John Franscico,
“ele ficava quieto à noite, mas se Charlie entrasse, ficava muito violento”. O
luna fizera-o “sair para o sol embora soubesse que era contra as ordens do
doutor, e que o paciente estava quase morrendo”. John Francisco tomava conta
dele na noite em que teve um de seus acessos e se pôs a gritar.

A irmã ... telefonou para o dr. Lutz ... [que] ficou aqui a noite toda e deu-
lhe remédio para que se aquietasse. Uma noite, duas noites depois, eu
estava no quarto do doente. Entrou Charlie com dois rolos de corda e
um par de algemas ... a irmã apareceu e perguntou o que ele pretendia
fazer com aquilo.

Reynolds interveio e perguntou à enfermeira inglesa: “Não é verdade que
ele apanhou uma tesoura e precisaram intervir três ou quatro homens para
sossegá-lo? “Não”, respondeu ela, “eu o fiz sair com meus próprios recursos de
persuasão, não é verdade, John?” (p.4, 10).

O incidente é relatado por Bertha Lutz para ilustrar a coragem da mãe:

Certo dia, um doente, desesperado com a separação da família, resolveu
suicidar-se. Apoderou-se de uma tesoura longa que Lutz usava para
cortar papéis e trancou-se num quarto. A irmã Rosa Gertrudes chegou
perto da porta e disse: “Meu filho, você tirou a minha tesoura?”. “Sim,
resolvi me suicidar.” Ela retrucou: “Mas não, você não pode fazer isso.
Sua família vai ficar muito triste. Você vai me entregar essa tesoura.
Estou precisando dela. Estou cortando papéis”. “Então, a senhora entre
aqui no quarto, e eu lhe darei a tesoura.”

Todos insistiram com que não se atrevesse, mas ela abriu calmamente
a porta e entrou. O doente pegou a tesoura pela ponta e ofereceu-a à
enfermeira, que agradeceu e saiu. O incidente estava terminado.
(Lutziana)

Os depoimentos tomados pela comissão parlamentar indicavam que o
tratamento de Lutz vinha fazendo sucesso entre os pacientes de Kalihi. Pahio
declarou:
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Eu agora posso mostrar-lhes por que tenho fé na medicina do doutor.
Considero que era um dos piores pacientes que havia nesta área – minha
testa estava coberta de protuberâncias, os lóbulos de minhas orelhas
estavam aumentados, meu rosto, todo intumescido, meus braços, numa
condição horrível ... vocês vêem em que condição estou hoje. Por isso
deposito a mais implícita confiança nos remédios do doutor.

O reverendo assegurou que vários outros pacientes tinham melhorado: “O
doutor ... transferiu-os para a área dos suspeitos, de modo que possa liberá-
los assim que estiverem curados” (Hawaii, Legislature of 1890, p.21).

O relatório de quatro dos cinco membros da comissão parlamentar24  concluiu
que as acusações contra Charles Kahalehili eram verdadeiras. Na última visita
ao hospital, chamaram todos os pacientes e perguntaram a cada um, em
separado, como eram tratados por ele e se queriam que continuasse como
agente do Conselho. Ouviram um unânime “não”. Recomendaram, então, que
deixasse de ter qualquer ingerência na administração do hospital. Como agira
sempre conforme as instruções ou com a conivência de Reynolds, consideraram
os parlamentares que ele tampouco era pessoa adequada para servir ali como
agente do Conselho de Saúde.

A partir das evidências colhidas, foi provado ... que o dr. Lutz é
indiscutivelmente o único em condições de dirigir o tratamento médico
das pessoas afetadas por esta doença ... Foi demonstrado ... que o hospital
todo tem grande confiança em seu tratamento, e a comissão acredita
que se não forem colocados obstáculos à sua ação, ele poderá ter sucesso
na cura de alguns dos casos ... já que muitos deles apresentam notáveis
melhoras.

A comissão constatou, também, que os pacientes tinham “grande confiança
na irmã Rose Gertrude que ... toma conta deles como faria uma mãe com o
filho, e eles a amam e respeitam”. Lutz deveria ter plena autoridade sobre os
pacientes, e a irmã Rose Gertrude, total controle sobre o hospital, sob a
supervisão direta do Conselho de Saúde. A comissão recomendou, ainda, que
este contratasse duas equipes de serventes e enfermeiras, uma para tomar
conta dos suspeitos, somente, a outra para cuidar dos casos avançados e
confirmados.

Kimball deixou a presidência do Conselho de Saúde, e em 10 de setembro de
1890, seu sucessor, dr. David Dayton, pediu a Lutz e Amy que reconside-
rassem sua decisão de deixar Kalihi, mas eles não quiseram permanecer.

Os eventos que os levaram a isso podem ser inscritos num quadro mais
amplo de tensões envolvendo as autoridades sanitárias e a população que
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estava sujeita àquela lei draconiana de 1865, que redundou na segregação de
milhares de portadores ou supostos portadores do bacilo de Hansen. Em 1885,
a transferência de filhos de leprosos de Molokai para Honolulu levara um pai
desesperado a assassinar dois policiais e a ferir um terceiro. Numa aldeia
chamada Kailua, em 1890, Kealoha reagiu a tiros contra os policiais que foram
buscá-lo. Segundo Mouritz, entre 1865 e 1895 houve pelo menos uma dúzia de
episódios similares. À época em que Lutz e Amy estiveram no arquipélago, a
‘limpeza’ da ilha do Havaí fora consumada e resultara na reclusão de cerca de
400 pessoas. Um xerife quis fazer o mesmo na ilha de Kauai, mas quando ele
dava caça aos leprosos da aldeia de Kalalu, armado até os dentes, um canaca
chamado Koolai o fuzilou e fugiu. O governo mandou 25 soldados em seu encalço.
Koolai emboscou-se num vale com uma Winchester e bastante munição e pôs
seus perseguidores a correr. Nunca foi preso, mas consta que morreu da doença
cinco anos depois. O episódio mais grave ocorreu em julho de 1893, e ficou
conhecido como “a guerra dos leprosos em Kauai”. Numa conjuntura de guerra
civil latente, que resultaria na deposição, em 1894, da rainha Lydia Liliuokalani
(2.9.1838 – 11.11.1917) pelos estrangeiros que queriam a anexação do
arquipélago aos Estados Unidos, o Conselho de Saúde ordenou a destruição
de um aldeamento de leprosos no vale Kalalaul, onde eram alimentados e
protegidos por parentes e amigos (Souza Araújo, 1929, p.96-7).

Moça Hula usando malei lei, cerca
de 1908. Foto de Ray Jerome
Baker. Em Hoefer, Hans Joannes.
Havaí. Ed. Apa Productions. USA,
1985, p.298.
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Testemunho de Adolpho Lutz à
comissão parlamentar de inquérito
(Hawaii. Legislature of 1890, p.22-6)

P. – O senhor alguma vez teve qualquer problema aqui com os pacientes?
R. – Não; ao que me conste até agora não tive problema.

P. – Com a irmã?
R. – Não.

P. – Com Charlie?
R. – Não tive nenhum problema direto de qualquer importância até recentemente, quando

passei a ter alguma dificuldade.

P. – Quem dirige este hospital?
R. – Disseram-me quando cheguei que eu nada tinha a ver com a administração exceto

no tocante às questões médicas. Penso que tem havido falta de definição a esse
respeito. Não recebi nenhuma instrução escrita ou impressa sobre isso.

P. – Quem o senhor considera que dirige este lugar, a irmã, Charlie ou o sr. Reynolds?
A.– Considero que eu comando tudo o que diz respeito à administração médica. Sou o

médico da casa. Em minha ausência, a irmã assume. Em relação a alguns assuntos,
considero que o responsável é Charlie. Por fim, entendi que o sr. Reynolds exerce a
direção técnica do lugar, como cuidar para que sejam satisfeitas as necessidades das
pessoas etc.

P. – O senhor considera que Charlie é um síndico, um administrador, um diretor ou o
quê?

R. – Foi-me dito que iríamos funcionar sem um superintendente quando este foi demitido.
Entendi que Charlie foi contratado para tomar conta do lugar. Foi-me dito que era
uma questão de economia. Nunca fui consultado sobre questões desta natureza.
Não me preocupei com isso porque não poderia estar aqui o tempo todo, não podia
assumir a responsabilidade.

P. – Quem lhe disse essas coisas?
R. – O dr. Kimball.

P. – Que era para economizar despesas?
R. – O sr. Gibbs sairia, e Charlie assumiria o controle para ver se as portas estavam

fechadas, coisas assim.

P. – Como o senhor encara a posição do sr. Reynolds?
R. – Como eu disse, ele exerce a direção técnica.

P. – O senhor não tem responsabilidade por todos os pacientes então?
R. – Eu selecionei meus pacientes. Tenho direito a vinte pacientes no outro lado, e deste

lado, a nenhum. Eu pediria mais pacientes se quisessem tratamento ou se eles me
solicitassem. Todos seriam livres para escolher se queriam receber o tratamento ou
não. Ninguém era obrigado a tomar os remédios ou a não tomá-los. Fui informado
de que as pessoas estariam dispostas a receber o tratamento. Quando alguns dos
que estavam aqui há muito tempo necessitavam de auxílio médico, eu os atendia.
Não havia nenhuma obrigação de que eu os tratasse, mas é absolutamente necessá
rio que alguém o faça. Por exemplo, tínhamos um homem aqui outro dia com o dedo
gangrenado, e teria morrido se não recebesse tratamento adequado.

P. – O senhor mesmo ministra os remédios?
R. – Não; eles são dados segundo minhas instruções.

P. – Quem os ministra? Charlie?
R. – Não.

P. – Carter?
R. – Sim. Estamos aqui há muito tempo num estado promissório. Foi-me dito, quando

cheguei, que havia somente uma pequena dotação orçamentária e que devíamos nos
conduzir de maneira econômica.
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P. – Qual seria em sua opinião a dotação necessária para remédios neste hospital?
R. – Bem, esta é uma questão que pode ser analisada em outra ocasião.
P. – Pelo sr. Reynolds. – O senhor declara que não sabe quem é o diretor executivo deste

estabelecimento. Desde que chegou aqui, um bocado de trabalho foi feito a seu pedido,
um gabinete foi equipado para o senhor. O senhor pediu a Charlie ou ao Conselho de
Saúde para fazê-lo?

R. – Eu disse que considerava que o sr. Reynolds exercia a direção técnica do lugar.
Nunca tive o menor problema. O problema era se ocorresse um caso de insanida
de. Gostaria de ter sido informado se tinha autoridade para lidar com ele.

P. – Qual era, em sua opinião, a condição física de Charlie no que diz respeito à
possibilidade de transmissão do contágio a alguém?

R. – Penso que se ele tem permissão para sair, qualquer um neste pátio deveria ter
igual autorização. Por diversas vezes quis falar com os senhores sobre isso mas
nunca encontrei a ocasião conveniente. Se tivessem me consultado, teria afirma
do que ele não tinha direito de sair.

P. – O senhor considera que é mais perigoso do que a sra. Johnson sair?
R. – Com toda certeza. O caso da sra. Johnson é tão leve que ela devia estar na área

dos suspeitos. Perguntaram-me se podia comparecer a um funeral, e eu disse que
sim.

P. – Como o senhor avalia a condição dos suspeitos nesta área? São leprosos ou não?
R. – Declino falar sobre isso neste momento.
Honorável Crabbe. Isso nada tem a ver com o caso.
Sr. Reynolds. Charlie é meu delegado e eu sou responsável por ele. Estão numa situação
pior do que o caso de Bruns, que o senhor manteve confinado numa casa
por oito dias

R. – Afirmo que esta declaração do sr. Reynolds é falsa, e que eu nada sabia a respeito
deste caso antes de o menino chegar aqui. O senhor sabe que é falso!

Sr. Reynolds. Eu não sei, porque obtive a informação de seu pai.

P. – O senhor considera que é certo Charlie entrar na área dos suspeitos para comer
com as pessoas lá?

R. – É uma questão que diz respeito exclusivamente aos regulamentos. Minha opi
nião nada tem a ver com isso. Se há um paciente aí de que não se tem absoluta
certeza que é leproso, ninguém do outro lado deveria ser autorizado a se
aproximar dele. A questão que desejo enfatizar é se ele estava sabotando minha
autoridade ao mesmo tempo em que dizia que estava se beneficiando com meu
tratamento, agindo de maneira inteiramente falsa. Aparentemente desejava receber
meus remédios mas dizia que um paciente maníaco estava assim por causa deles, e
fazia outro paciente conduzir-se contrariamente a minhas instruções. Se estes fatos
forem comprovados, as conseqüências são inexoráveis – o homem não pode conservar
seu cargo, ou eu não posso conservar o meu. E se não for provado, quero saber por
que não se provou.

P. – Suas informações são de ouvir dizer apenas?
R. – Sim, mas as obtive de várias fontes. Quanto à questão de pessoas que se tornaram

insanas, uma delas ainda está assim em Molokai. Ninguém aqui é obrigado a tomar
nada que não queira. Tentei ser humano sempre em meu tratamento, e não forço
ninguém a tomar nada que não queira.

P. – Quando o senhor está aqui e pede a Charlie para fazer alguma coisa, ele o faz ou o
senhor consegue obrigá-lo?

R. – Sim. Nunca tive nenhuma dificuldade neste sentido. Ele é sempre prestativo e
afetuoso.

(Para irmã Rose) Alguma vez Charlie recusou-se a fazer algo que lhe tenha pedido?
R. – Não; ele sempre foi bom neste sentido; lembro somente a vez em que lhe pedi para
não algemar o ilhéu de Fiji”.
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A bonança
Até setembro de 1890, Amy residiu no hospital, e Lutz, no centro da cidade.

Bertha, a primogênita que gerariam alguns anos depois, recorda-se da mãe a
lhe contar que

quando ia fazer compras em Honolulu, todo o mundo a conhecia e os
comerciantes a recebiam muito bem, mas todos lhe pediam
fervorosamente que não tocasse nas mercadorias. Abriam as fazendas,
mostravam tudo o que quisesse ver, mas não queriam nem por nada que
ela tocasse no que ia comprar, se não depois de comprado e embrulhado.
(Lutziana)

Segundo Bertha Lutz, o que aproximou a irmã Rose Gertrude do médico
brasileiro foi o destemor ao contágio e a conseqüente e afetuosa proximidade
com os pacientes. Os outros médicos

não escondiam seu receio ao examinar os leprosos, ao passo que ele os
tratava com toda a naturalidade, com a máxima bondade, como se fossem
pacientes comuns ou pessoas amigas suas. Ela seguiu-lhe logo o exemplo,
e durante o tempo em que esteve no ... hospital de leprosos, nunca
evitou o contato com eles e nunca contraiu a doença. Tal situação, de
grande coragem de um e outro, não podia deixar de aproximá-los.
(Corrêa, 1992, p.150)

Como vimos, a amizade deu pasto às maledicências espalhadas por Kahalehili
e outros integrantes da administração sanitária, sobretudo o hábito que
adquiriram de fazer longos passeios a cavalo nas horas vagas, quando Amy
usava trajes seculares em lugar do hábito religioso (Law, s.d., p.4). Dreizehner,
um dos pacientes que depuseram perante a comissão parlamentar, fez a esse
respeito um comentário interessante: “A irmã queixa-se de que foi insultada, e
ela foi insultada. Agora, há um homem da América do Sul que viu que ela
necessitava de ajuda, e a tem ajudado – ele tem estado atrás dela o todo o
tempo, igualzinho a um cão” (Hawaii. Legislature of 1890, p.29).

Em sua clínica particular, Lutz atendia principalmente europeus residentes
em Honolulu, “entre os quais muitos portugueses”. Fez ótimas relações com
uma família alemã e com um chinês que exercia grande autoridade sobre a
comunidade estrangeira. A enfermeira inglesa passou também a freqüentar
esse círculo de pessoas que não tinham medo de se relacionar com quem
convivia com os leprosos. Segundo Bertha Lutz, eles mantinham boas relações
com a elite nativa. Ilustra isso com um bilhete da rainha do Havaí Kapiolani
enviado a Lutz quando uma das jovens de sua corte foi examinada por ele.
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Bilhete escrito pela rainha do Havaí a Adolpho Lutz, em 4.4.1890: Caro doutor Lutz. Senhor. Faria o grande obséquio de
examinar Hahünaib Kaauwai [?] para ver se apresenta sinais da lepra, e se algo puder ser feito pela pobre menina, por
favor informe-me por intermédio do portador. S. M. Rainha Kapiolani. Palácio Iolani” (BR.MN. Fundo Adolpho Lutz. Caixa
22, pasta 255).

Teria escrito: “tenho grande receio de já saber qual vai ser o seu diagnóstico”. E,
de fato, a menina estava leprosa. “Minha mãe contava da extrema gentileza da
rainha, de como ela lhe dava, de vez em quando, algumas plantas, que minha
mãe não conhecia da Inglaterra, para cultivar em seu pequeno jardim.” (Lutziana).

As únicas personagens com quem Adolpho Lutz não se dava bem eram os
missionários

que estavam procurando converter os canacas, mas que com eles faziam
negócios que reputava pouco honestos, como trocar grandes trechos de
terra por pequenas amostras de fazenda, punindo-os por pequenas
infrações. O dr. Lutz costumava dizer que algumas das grandes fortunas
das famílias célebres do arquipélago tinham origens que não eram boas
de examinar... (Lutziana)

A crise que relatamos aproximou o médico brasileiro e a enfermeira inglesa,
apesar de terem idéias antagônicas quanto à religião. Mas a formalidade
germânica de Lutz e o pudor daquela moça educada à luz de rígidos padrões
vitorianos impediram que dessem vazão aos sentimentos e desejos que
acalentavam um pelo outro, e que certamente transluziam pelas máscaras
com que desempenhavam seus papéis cotidianos. A convite daquele chinês
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influente em Honolulu, senhor Liu, Amy foi passar uma temporada na casa
onde residia com sua família depois que deixou Kalihi e enquanto aguardava
a viagem de regresso à Inglaterra. Dias antes de embarcar, o jovem médico
brasileiro pediu-a em casamento. De acordo com a narrativa de Bertha Lutz
(Lutziana), foi celebrado em 19 de abril de 1891, em Honolulu, na casa daquela
família, em bucólico altar erguido no jardim e enfeitado com grinaldas de flores
em que sobressaía o alvor dos copos-de-leite. Segundo os documentos
consultados por Corrêa (1992, p.149-50), Lutz e Amy casaram-se em 11 de
abril, na residência de H. M. Schmidt – provavelmente, o chefe da família
alemã que abrigara Lutz – em cerimônia simples celebrada por um pastor da
Igreja da União Central de Honolulu, assinando como testemunhas o próprio
Schmidt, J. Ena e G. Woodhouse, cônsul inglês.

O casal permaneceu em Honolulu por pouco mais de um ano, até meados

Casamento de Adolpho Lutz com Amy Marie
Gertrude Fowler, em 11 de abril de 1891, em
Honolulu, Havaí. Acervo do Instituto Adolfo Lutz.

de 1892. Lutz manteve a clínica particular, e
continuou a tratar alguns leprosos em Kalihi
e Molokai, recusando, porém, os insistentes
convites que o Conselho de Saúde lhe fazia
para que reassumisse seu posto. Amy
manteve contato com pessoas que conhecera
em Kalihi depois que foram mandadas para
Molokai. Em 1891, usou parte do dinheiro
que lhe fora enviado da Inglaterra para
construir uma biblioteca em Kalaupapa
batizada com o nome de Beretania Hall (Law,
s.d., p.5).

Uma das distrações prediletas de Adolpho
Lutz era excursionar pelas ilhas para estudar
sua flora e fauna, e é possível que Amy par-
ticipasse dessas excursões. Em Monatshefte
für Praktische Dermatologie (set.1891-
ago.1892), o médico brasileiro publicou
importantes trabalhos sob forma epistolar,
prosseguindo a correspondência no segundo semestre de 1892, quando o casal
se transferiu para São Francisco, na Califórnia. Numa das cartas, descreveu,
pela primeira vez, as nodosidades justarticulares, que depois seriam estudadas
por Jeanselme “como novidade” (Neiva, 1941, p.iv; Portugal, 1944), sendo hoje
conhecidas como nodosidades de Lutz-Jeanselme.25
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Um bonde da The Hawaii Tramways Company, em 1890, parado diante de Aliiolani Hale na King Street, em Honolulu
(Hoefer, 1985, p.49).

Residência do honorável C. R. Bishop, provavelmente o dono do banco onde Amy Lutz depositava seu dinheiro
(Whitney, 1890).
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Vista de baía próxima a Onomea, Havaí (Whitney, 1890).

No Havaí, Adolpho Lutz deu prosseguimento às investigações sobre as
verminoses de humanos e animais domésticos. Os biógrafos dão grande ênfase
aos trabalhos sobre a fascíola hepática e seus transmissores, que o levaram a
estudar os caramujos que viviam nas diferentes partes das ilhas onde havia
criação de carneiros. Esses estudos iriam prepará-lo para o que Deane considera
(1955, p.80) sua maior contribuição à zoologia médica no Brasil: “suas magistrais
pesquisas sobre o Schistosoma mansoni e os moluscos responsáveis pela
propagação da esquistossomose”, pesquisas iniciadas na década de 1910, no
Instituto Oswaldo Cruz.

Albuquerque (1992, p.13) situa no Havaí os fundamentos de outra descoberta
importante realizada posteriormente por Adolpho Lutz: a verificação de que
plantas armazenadoras de água serviam de hábitat para pequenos crustáceos.
Isso direcionaria depois sua atenção para o hábitat do transmissor da malária
silvestre.

Segundo o texto da Comissão do Centenário do cientista (1956, p.9), foi
também naquele arquipélago que iniciou as observações entomológicas que
embasariam sua atuação posterior como sanitarista. Veremos que já formulava
a hipótese da transmissão da lepra por mosquitos. De acordo com Albuquerque
(1950, p.13-4), tal convicção iria se fortalecer no decorrer dos anos, mas a
partir das seguintes observações feitas no Havaí:26
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Embora nunca se houvesse furtado ao contato direto com os leprosos
não contraíra a moléstia, não se tendo também contagiado a jovem
enfermeira, em cujos braços carinhosos muitos deles atravessaram os
portais da vida para a morte. Entretanto, entre os enfermos que
ingressaram no leprosário, muitos jamais haviam sequer visto um outro
morfético. Tempos houvera mesmo, e não muito remotos, em que nem a
lepra nem os mosquitos existiam em Havaí. A linguagem indígena não
possuía termo que designasse nem lepra, nem mosquito, apelidando a
morféia de ‘doença chinesa’, pois esta só aparecera com a vinda dos
chineses e a cultura do arroz por eles estabelecida. Esta cultura era
feita, como de costume, em valas com água para a constante irrigação,
onde os mosquitos, também procedentes do estrangeiro, encontraram
um excelente micro-hábitat.

Adolpho Lutz e a teoria da transmissão da lepra por mosquitos
A primeira especulação de Lutz sobre o papel de insetos sugadores de

sangue encontra-se em “Estudos sobre lepra”, escritos em Limeira, em 1885-
1886, e publicados em seguida à primeira estada na clínica de Unna, no
Monatshefte für Praktische Dermatologie (1887). Ao descrever as lesões
primárias da lepra nervosa, que poderiam representar “a porta de entrada da
infecção”, considerou “um fato impressionante que a primeira localização ... se
efetue quase sempre nas partes do corpo que se mantêm descobertas e expostas
às picadas de insetos e outros traumatismos” (p.549).

Na parte relativa à transmissão da doença, analisava as inconsistências da
teoria da hereditariedade e, apesar de já estar fascinado pelo bacilo de Hansen,
assumia posição divergente daquela seguida pelos adeptos do novo paradigma
microbiano:

com a observação que tenho da doença, não hesito em declarar a lepra
menos contagiosa do que a tuberculose, e em taxar a expulsão sumária
dos leprosos do seio da sociedade ... não só de desumana, como pouco
eficaz, e ainda mais, de incoerente: e isso porque nem a lepra oferece
maior perigo para a vida do próximo que a tuberculose, nem apresenta
perspectivas mais sombrias quanto à cura.

A infecção de cada novo caso exigia a preexistência de outro, num espaço
determinado, mas “as condições necessárias para a ocorrência do novo caso
são de tal maneira complexas e peculiares que só raramente estarão preenchidas
na vizinhança imediata dos leprosos”.

Lutz via a lepra com olhos de parasitologista, propondo uma analogia com a
ancilostomíase, tema do estudo que publicava em Leipzig, à mesma época.
Como a lepra, pressupunha a existência de outros casos, mas
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quem habita um país onde ocorra o ancilóstomo pode contrair a doença
por meio de água lamacenta, sem jamais se ter aproximado de um doente,
enquanto o convívio com doentes poderá ser completamente inócuo,
com a condição de rigoroso asseio quanto à água potável e os dejetos.

Lutz considerava a lepra “doença dificilmente transmissível, na qual só
muito raramente será demonstrável uma transmissão direta e em que, por
isso mesmo, a infecção pelo convívio familiar desempenha apenas um papel
subalterno”. Em sua opinião, a transmissão congênita desempenhava papel
“completamente insignificante”; a morbidade mantinha-se “principalmente pela
ocorrência esporádica de novos casos no seio de famílias até então poupadas”.

Depois que se aprendera a distinguir a lepra de outras doenças
dermatológicas parecidas – como a micose fungóide, a psoríase, o rinoscleroma,
as erisipelas etc. –, já não eram comunicados casos de novas infecções em
países indenes, mesmo quando visitados por vítimas do mal de Hansen, fato
que depunha, também, contra a idéia do contágio direto: “só eu cheguei a ter
conhecimento de cerca de dez leprosos que partiram para a Alemanha no
decurso destes últimos anos”.

Para explicar as peculiaridades da transmissão indireta, admitia, em caráter
ainda hipotético, que o sangue ou as excreções das mucosas do doente, contendo
o agente infeccioso, requeressem “um período de maturação em temperatura
mais baixa para desenvolver sua capacidade de transmissão (por exemplo, por
meio de esporos ou formas de resistência, ou por outra fase de um ciclo
evolutivo), ou então ... que seja indispensável uma inoculação direta vulnerante
(por exemplo, por meio de insetos que picam)”.

No final do trabalho escrito em Limeira e publicado na Alemanha, em 1887,
acrescentou a seguinte observação: “No isolamento em que me encontro, fui
obrigado a renunciar por completo à possibilidade de levar em conta
pormenorizadamente a bibliografia existente”. Não tivera acesso ao novo livro
de Leloir, “e só por um acaso recebi a resenha do mesmo escrita por Unna ...
Vejo com satisfação que coincidem muitas das nossas observações, e tenho a
esperança de que o leitor queira dar às repetições involuntárias o valor de
corroborações”.

Henry Leloir (1886) parece ter sido um dos primeiros a cogitar na
transmissão do “vírus” leproso por mosquitos. Edward Arning, não obstante
fosse autor de experiência crucial em favor do contágio da lepra, teria, como
Lutz, correlacionado, em 1891, o aparecimento mais ou menos concomitante
da doença e dos mosquitos nas ilhas havaianas. A mais importante referência
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aí talvez seja Mouritz: em fevereiro de 1885, examinou 178 kokuas que viviam
entre os leprosos em Molokai e não encontrou sinais da doença; um ano depois,
dezessete tinham sintomas de lepra. Mouritz levantou a hipótese de que fosse
inoculável em fissuras da pele e das mucosas externas possivelmente por
picadas de insetos ou pela presença de ectoparasitos, como o da sarna (Souza
Araújo, 1929, p.65).

Halloppeau, Chantemesse, Sommer, Leboeuf, Noc, Scott, Joly, Blanchard
e, um pouco mais tarde, os colombianos Juan de Dios Carrasquilla e Guillermo

Raphael Blanchard (1857-1919)
(Olpp, 1932, S44).

Muñoz Rivas são outros nomes associados
à teoria da veiculação da lepra “por artró-
podes, especialmente acarianos e insetos,
salientando-se dentre estes, os mosquitos”.27

Entre os nomes citados, destacamos o
do médico e parasitologista Raphael
Blanchard, que parece ter sido o ‘Manson’
da medicina tropical francesa.28  Atuava no
ápice da rede que interligava zoológos e
parasitologistas do mundo inteiro, cada vez
mais voltados para temas de relevância
médica (a esse respeito, ver Sanjad, 2003,
p.85-111; Caponi, 2003, p.113-49). Foi um
dos fundadores e secretário-geral (1876 a
1900) da Société Zoologique de France. Com
Alphonse Milne-Edwards, organizou os
congressos internacionais de zoologia – o primeiro em 1889, os seguintes a
cada três anos –, que sacramentaram regras mais precisas para a nomenclatura
zoológica. Blanchard presidiu a Comissão Internacional Permanente da
Nomenclatura Zoológica a partir de 1898, ano em que criou os Archives de
Parasitologie. Em 1902, fundou ainda o Institut de Médecine Coloniale, com o
objetivo de proporcionar formação em parasitologia aos médicos franceses e
estrangeiros que atuavam nos chamados ‘países quentes’.

Teve grande repercussão a opinião externada por ele em 1900 e em 1901,
no Bulletin de l’Academie de Médecine e nos Archives de Parasitologie, de que
a lepra podia ser inoculada pelos mosquitos, não apenas nos países quentes,
onde era endêmica, mas até em Paris, que devia se armar contra aqueles
novos inimigos da salubridade pública. Em 1905, Blanchard publicou Les
moustiques: Histoire naturelle et médicale, um dos tratados fundadores da



74 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 1 — Livro 2

entomologia médica, onde apresentava, nas palavras de Lutz (1939, p.477),
“excelente sumário dos argumentos a favor da transmissão culicidiana da lepra”.
O parasitologista francês discorria aí sobre o lugar dos mosquitos na classificação
zoológica, sua morfologia e anatomia, seus hábitos e metamorfoses, gêneros e
espécies. No capítulo V, antes de apresentar as medidas de profilaxia contra
os mosquitos, analisava seu papel comprovado como transmissores da malária,
febre amarela e filariose e seu papel “presumido” na veiculação de outras
doenças: não apenas a lepra (p.543-5), mas também o , a dengue, a peste, a
úlcera dos países quentes, a verruga, a pinta, a febre ondulante e uma epizootia
eqüina do sul da África.

O II Congresso Internacional de Lepra, realizado em Bergen, em 1909,
aprovou recomendação feita pela delegação britânica de que era desejável a
elucidação do problema da transmissão da lepra por insetos (conclusão VI
citada por Souza Araújo, 1952, p.1). Vários leprólogos já vinham examinando
mosquitos que tinham picado morféticos, e em alguns encontravam bacilos
acidorresistentes. Outros faziam experiências com picadas de mosquitos, sem
obter resultados convincentes. Segundo Adolpho Lutz (1939, p.476), isso
acontecia porque as experiências não eram “conduzidas por métodos rigorosos
... Além de outras falhas, não foi tomado em consideração o intervalo necessário
à incubação do germe no corpo do mosquito”.

Em carta enviada a Lutz, em junho de 1905, Blanchard pedia a indicação
dos estudos que publicara sobre a transmissão da lepra pelos mosquitos,
desculpando-se pelo fato de que “les travaux publiés au Brésil nous sont
malheureusement peu accessibles ici”. Embora a estada no Havaí houvesse
reforçado a convicção de Lutz de que a hipótese culicidiana era a mais adequada
para explicar o modo de transmissão da lepra, “não podendo apresentar provas
positivas”, nada publicara a respeito: “apenas ... encarreguei, na ocasião de
um congresso, o professor Unna, de chamar, de minha parte, a atenção dos
leprólogos sobre o assunto” (apud Souza Araújo, 1956, p.130). O zoólogo e
bacteriologista brasileiro enviou mosquitos para a coleção entomológica de
Blanchard, “qui ne comptait pour ainsi dire aucun type sud-américain”. Enviou
também uma brochura sobre a febre amarela.29

Durante o tempo em que Adolpho Lutz esteve à frente do Instituto
Bacteriológico de São Paulo (1893 a 1908), a lepra foi objeto de estudos
epidemiológicos e laboratoriais, mas permaneceu em segundo plano perante
outras questões mais candentes para a saúde pública do Estado, como a difteria,
a febre tifóide, o cólera e as disenterias amebianas e bacilares, a peste bubônica,
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a malária e a febre amarela. Na verdade, no tocante à lepra, são bem magros
os resultados colhidos por Lutz, de acordo com os relatórios escritos por ele
durante aqueles anos. Em 1893, como diretor interino ainda, repetiu as
experiências que já fizera no laboratório de Unna, em Hamburgo, e no Hospital
dos Lázaros, no Rio de Janeiro: as tentativas de cultivar o bacilo de Hansen
deram resultados igualmente frustrantes (ver Lutz, 1895, p.207-8).

A lepra só voltou a ser mencionada no relatório concernente a 1898, em que
Lutz dava muita ênfase a acontecimentos relacionados à consolidação da
medicina tropical na Inglaterra e na Alemanha. O cientista saudava a
inauguração da escola de medicina tropical em Londres, e a iminente criação
de outra em Liverpool, assim como o lançamento do Journal of Tropical
Medicine, editado na capital inglesa por James Coultie e W. J. Simpson. Lutz
rejubilava-se com a publicação de dois “excelentes” tratados, o de Manson
sobre Tropical diseases (1898) e o de Botto Scheube (1853-1923), Die
Krankheiten der warmen Länder (1898). Referia-se, ainda, à seção para doenças
tropicais inaugurada na 66a reunião da British Medical Association, realizada
em Edimburgo, em julho daquele ano. Entre as comunicações apresentadas
então sobressaíra a de Manson relativa às investigações de Ronald Ross,
tendentes “a aprovar a teoria de que os mosquitos têm um papel importante
na propagação da malária”. Robert Koch organizara uma expedição a vários
países para investigar a transmissão daquela doença, que vinha sendo estudada
tanto por Lutz e sua equipe, em São Paulo, como por Francisco Fajardo,
Oswaldo Cruz e alguns outros bacteriologistas do Rio de Janeiro (Benchimol,
1999).

O Primeiro Congresso Internacional sobre Lepra, realizado em Berlim, em
outubro de 1897, é incluído entre os eventos relacionados à instituição da
medicina tropical e ao fortalecimento de uma medicina fundamentada em
“observações exatas” proporcionadas pelas ciências naturais.

Lutz lamentava que o governo de São Paulo não o tivesse enviado, nem a
outro delegado, a esse Congresso. A transmissão de doenças por insetos
hematófagos era a idéia-força que lhe servia de pedra de toque para avaliar as
comunicações apresentadas em Berlim, “geralmente de pouco alcance”. Saíra
fortalecido o bacilo de Hansen e enfraquecida a teoria da transmissão
hereditária da lepra, observava o cientista. O soro desenvolvido pelo colombiano
Juan de Dios Carrasquilla, já reprovado nos testes feitos no Instituto
Bacteriológico de São Paulo,30  teria encontrado “raros partidários”, e ainda
assim Lutz lastimava que aquela assembléia “não condenasse de um modo
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mais enérgico estes silogismos absurdos e observações sem critério” (Lutz,
1898a, p.5-6). Naquele relatório, Lutz não aludiu à transmissão da doença
por mosquitos, mas é ela, certamente, que inspira o comentário de que, em
Berlim, “o perigo do contágio [foi] um tanto exagerado pelos que menos
observaram a moléstia” (p.5).

O resumo dos trabalhos realizados no Instituto Bacteriológico de São
Paulo, de 1892 a 1906, condensa em alguns parágrafos as experiências
relacionadas à “morféia”: motivara apenas três autópsias durante todo aquele
período, número que contrasta com as muitas dezenas feitas para esclarecer
as doenças já mencionadas, que haviam grassado epidemicamente no Estado.
Embora não conseguisse cultivar o bacilo da lepra, Lutz não via dificuldade
nas provas laboratoriais destinadas a corroborar os exames clínicos: fizera
vinte em soldados da Força Pública. O bacilo de Hansen era facilmente
encontrado no

suco dos tubérculos e nas ulcerações da mucosa nasal, como também
nos gânglios linfáticos correspondendo à região afetada. Pela sua forma
e o modo de reagir à coloração só pode ser confundido com o bacilo de
Koch; mas esta confusão torna-se quase impossível em vista da
sintomatologia diferente das duas moléstias como também pelo
agrupamento característico dos bacilos de Hansen. (Lutz, Revista Medica
de São Paulo, 28.fev.1907, p.81)

O relatório que citamos é o único que alude a estudos sobre a veiculação
desse germe por mosquitos: Lutz verificara que não passava ao estômago dos
insetos, mesmo quando a picada se dava nos próprios tubérculos: “O contrário
deve se dar nos períodos febris, quando os bacilos circulam no sangue, mas
faltou ocasião para verificar este fato” (p.81).

Em 1901-1902, Adolpho Lutz arquitetou a repetição, em São Paulo, das
experiências que acabara de fazer em Cuba a comissão norte-americana chefiada
por Walter Reed para provar a teoria de Carlos Juan Finlay, da transmissão
da febre amarela pelo Stegomyia fasciata, atual Aedes aegypti. O objetivo de
Lutz e de Emilio Ribas, diretor do Serviço Sanitário de São Paulo, era conquistar
para a nova estratégia profilática os médicos e leigos que acreditavam na
etiologia miasmática e, sobretudo, nos bacilos e fungos incriminados por
Domingos Freire, Giuseppe Sanarelli e outros caçadores do micróbio da febre
amarela. A demonstração encenada por Lutz e Ribas ajudou a desobstruir o
caminho para a campanha contra o Stegomyia fasciata conduzida por Oswaldo
Cruz na cidade do Rio de Janeiro, em 1903-1905, em meio a outras ações
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Novos edifícios em construção em 1908, à época em que Adolpho Lutz se transferiu para o Instituto Soroterápico Federal
que, em março daquele ano, passou a se chamar Instituto Oswaldo Cruz (DAD/COC/Fiocruz).

sanitárias e urbanísticas destinadas a ‘regenerar’ e ‘civilizar’ a capital brasileira
(Abreu, 1987; Benchimol, 1992).

Depois que se transferiu para o Instituto Oswaldo Cruz, em 1908, Adolpho
Lutz, que já vinha estudando os transmissores da febre amarela e da malária,
retomou as investigações sobre os insetos hematófagos que pudessem hospedar
o microrganismo da lepra. A doença ascendia na hierarquia de preocupações
sanitárias, e em Manguinhos Lutz encontrou o tempo e as facilidades
laboratoriais para retomar uma linha de investigação que permanecera sufocada
sob as pesadas rotinas da saúde pública paulista. Tudo indica que seus resultados
foram inconclusivos. Ainda assim, pela primeira vez, sustentou publicamente,
com muita ênfase, a teoria da transmissão da lepra por mosquitos, empenhando
nessa campanha seus magros resultados experimentais e todo o peso de sua
autoridade científica.
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A controvérsia de 1915 e seus desdobramentos

A lepra figurava entre as doenças de notificação compulsória – ao lado,
entre outras, da febre amarela, peste bubônica, cólera, varíola e difteria – no
Regulamento Sanitário elaborado por Oswaldo Cruz após ter sido nomeado
diretor-geral de Saúde Pública, em 1903. Apesar do pressuposto contagionista
subjacente àquela determinação, por influência, talvez, de Lutz, as “Instruções
particulares relativas a cada uma das moléstias de notificação compulsória”
consideravam que “os mosquitos e outros insetos parasitas do homem (pulgas,
percevejos etc.)” eram suspeitos de “transportar e inocular o bacilo da lepra”.31

Em relatório escrito no auge do saneamento do Rio de Janeiro, Oswaldo
Cruz pôs em evidência a lepra: 23 casos haviam sido notificados em 1904, e a
doença estaria se alastrando pela cidade. Seu caráter crônico tornava inviáveis
as internações nos hospitais de isolamento destinados às doenças infecciosas
agudas; por isso, a “seqüestração” dos doentes devia ser feita em “colônias de
leprosos”, onde, ao lado do indispensável tratamento, “encontrem os lázaros
elementos necessários para aplicação de sua atividade ainda muito
aproveitável”. Oswaldo Cruz (1905, p.67) cogitava em transformar o Lazareto
da Ilha Grande na primeira dessas colônias, com “todos os elementos de conforto
necessários, de acordo com os hábitos das diferentes classes sociais”.

A idéia de isolar os leprosos numa ilha, como em Molokai – ou como já se
fizera em Bom Jesus, ali mesmo na baía de Guanabara32  –, foi apadrinhada
por três médicos de São Paulo: Alberto Seabra e dois auxiliares de Adolpho
Lutz no Instituto Bacteriológico, Ulysses Paranhos e Adolpho Lindenberg. No
VI Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado naquele Estado, em
setembro de 1907, apresentaram moção nesse sentido, que foi aprovada.

Em entrevista publicada em O Imparcial, em 3 de julho de 1913, quatro
anos depois de deixar a direção da saúde pública, Oswaldo Cruz relançou o
projeto de isolamento dos leprosos numa colônia agropecuária a ser criada na
Ilha Grande. Suas advertências quanto ao perigo representado pelo
alastramento da lepra, “a filha mais velha da Morte”, repercutiram no Senado,
onde o representante de São Paulo, Francisco Glicério, apresentou emenda ao
orçamento consignando 170:000$000 para aquele leprosário (Souza Araújo,
1956, p.117).

Em meados de 1915, foi criada uma comissão para o estudo da “mais terrível
das epidemias que se vem desenvolvendo de maneira espantosa nestes últimos
tempos”.33  Tais figuras de linguagem superlativas guardam perfeita corres-
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pondência com o quadro descrito por Obregón para a Colômbia, no mesmo
período. A identidade de discursos não significa, porém, que a lepra tenha
desfrutado aqui da mesma importância que teve para a legitimação profissional
dos médicos e sanitaristas daquele país.

Segundo Obregón (1996, p.172-3), ao aderirem ao movimento internacional
em favor da criação de leprosários, os médicos colombianos exageraram a
magnitude da lepra e disseminaram o pânico na população e entre as
autoridades governamentais porque precisavam convencê-los, primeiro, de
que as instituições de caridade eram incapazes de lidar com a doença; depois,
que ela constituía problema sanitário muito mais grave do que se imaginava,
passível de ser controlada somente por quem detinha as competências
necessárias, os médicos. A “medicalização” da lepra foi, assim, uma dimensão
preponderante da profissionalização da medicina na Colômbia. Suas lideranças
desejavam forjar uma “medicina nacional”, voltada para as enfermidades locais,
e desde então a Colômbia passou a ser vista como um dos principais cenários
da lepra no mundo.

Embora tivesse a ver com determinada doença, considerada, daí em diante,
como grande ameaça às populações urbanas, a mobilização contra a lepra no
Brasil expressava movimento mais profundo de reorientação da agenda
sanitária do país para as chamadas endemias rurais, criando-se, entre 1917 e
1920, novas bases jurídicas e institucionais para a execução de políticas na
área (ver Hochman, 1998). Na agenda da saúde pública brasileira e na dinâmica
sócio-profissional do campo médico local preponderavam, porém, a
ancilostomíase, a doença de Chagas, a malária e a febre amarela.

Lepra, tuberculose e sífilis passaram à órbita das políticas públicas em
saúde, sem deixarem de ser causas abraçadas pela filantropia e por organizações
da sociedade civil, sobretudo a primeira doença, em nome da qual seriam
desencadeadas grandes mobilizações em diversos estados brasileiros a partir
do final da década de 1910.

Quando Oswaldo Cruz faleceu, em 11 de fevereiro de 1917, o instituto
batizado com seu nome era o centro de gravidade de um grupo combativo de
médicos que reivindicavam a modernização dos serviços sanitários do país.
Suas lideranças principais eram Carlos Chagas, sucessor de Oswaldo Cruz na
direção de Manguinhos – de 1918 até sua morte, em 1934 –, e Belisário Pena,
publicista incansável, autor de veementes artigos e de Saneamento do Brasil,
livro que marcaria época na saúde pública brasileira (Lima & Britto, 1996;
Lima, 1999; Britto, 1995).
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Belisário Pena discursa na Liga Pró-Saneamento do Brasil (DAD/COC/Fiocruz).

A Liga Pró-Saneamento, inaugurada na sede da Sociedade Nacional de
Agricultura, em 11 de fevereiro de 1918 (primeiro aniversário da morte de
Oswaldo Cruz), arregimentou grande número de médicos e intelectuais em
torno de suas bandeiras: erradicar as endemias que travavam o desen-
volvimento do país, e que requeriam uma política sanitária “científica” e
centralizada, capaz de transpor os limites colocados pela autonomia dos estados
e de resguardar as ações em saúde das influências clientelísticas dos potentados
locais.

O bloco oligárquico no poder cedeu a algumas dessas reivindicações. Em 1o

de maio de 1918, o presidente Wenceslau Brás, que cumpria os últimos meses
de seu mandato, assinou decreto criando o Serviço de Profilaxia Rural, e
concedeu a seu chefe, Belisário Pena, mil contos para instalar mais postos no
Distrito Federal.

Ao invadir o Brasil no final daquele ano, a gripe espanhola potenciou o
efeito habitualmente perturbador das dissidências entre oligarquias em épocas
de sucessão presidencial. O candidato vitorioso Rodrigues Alves foi abatido
pela gripe antes de tomar posse. Foi então eleito Epitácio Pessoa, da Paraíba,
estado periférico ao chamado pacto do “café-com-leite” (São Paulo e Minas
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Gerais). Isso favoreceu a reivindicação de mais poder à saúde pública, em
detrimento da autonomia dos estados. Em 22 de novembro de 1919, Epitácio
Pessoa enviou ao Legislativo mensagem propondo a reforma dos serviços de
saúde: “Crie-se um novo ministério ou mantenha-se a organização atual, o que
é indispensável é ampliar a esfera da nossa defesa sanitária” (apud Hochman,
1998, p.23). Em janeiro de 1920, foi criado o Departamento Nacional de Saúde
Pública (DNSP), no âmbito, ainda, do ministério mais político do governo, o da
Justiça e Negócios Interiores. A nomeação de Chagas para o cargo de diretor,
que exerceu até 1926, restabeleceu a ligação umbilical do Instituto Oswaldo
Cruz com uma saúde pública mais autônoma e bem aparelhada.

O Serviço de Medicamentos Oficiais, criado junto com o de Profilaxia Rural,
em 1o de maio de 1918, acarretou o fortalecimento da vertente industrial de
Manguinhos. O objetivo principal daquele serviço, implantado também no
Instituto Butantã, em São Paulo, era a preparação e distribuição da quinina.
Além do profilático da malária, e do tártaro emético, usado no tratamento das
leishmanioses, a seção de Química Aplicada do Instituto Oswaldo Cruz
desenvolveu outros “medicamentos oficiais”: em 1921, o sorosol para a sífilis;
em 1924, os sais sódicos em cápsulas gelatinosas, e os ésteres de chalmugra
para tratamento da lepra. A análise de óleos vegetais de espécies botânicas
brasileiras resultou na preparação do óleo da planta Carpotroche brasiliensis,
empregado por Souza Araújo no tratamento da mesma doença.

Especificamente com relação a essa endemia – vista, talvez, como a mais
ameaçadora para os centros urbanos – a entrevista de Oswaldo Cruz, ao ser
divulgada em O Imparcial, em 3 de julho de 1913, desencadeou um movimento
que envolveu todas as sociedades médicas do Rio de Janeiro. A organização da
Comissão de Profilaxia da Lepra foi proposta pelos médicos baianos Belmiro
Valverde e Juliano Moreira à Associação Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro,
que designou Paulo da Silva Araújo e Henrique de Beaurepaire Rohan Aragão
para fazer parte dela também. A Academia Nacional de Medicina indicou Emilio
Gomes, Alfredo Porto e Henrique Autran. Outros integrantes da Comissão
foram Eduardo Rabello, Werneck Machado e Guedes de Mello, da Sociedade
de Medicina e Cirurgia; Sampaio Vianna, Silva Araújo Filho e Oscar d’Ultra e
Silva da Sociedade Médica dos Hospitais e, ainda, Fernando Terra, Juliano
Moreira e Adolpho Lutz da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Carlos Pinto
Seidl, diretor-geral da Saúde Pública, foi escolhido para presidir a Comissão e
designou os relatores dos subgrupos formados para analisar aspectos específicos
do problema da lepra no Brasil.



82 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 1 — Livro 2

Os trabalhos prolongaram-se de 1915 a 1919, e deram origem a vários
relatórios e pronunciamentos públicos, que Souza Araújo (1956) compilou e
transcreveu, parcial ou integralmente. No decurso dos trabalhos, Silva Araújo
e Valverde emitiram parecer sobre “Lepra e casamento”; Werneck Machado e
Emilio Gomes, sobre “Lepra e profissão”; Adolpho Lutz e Henrique Aragão,
sobre “Lepra e imigração”; Eduardo Rabello e Silva Araújo Filho estudaram as
relações da doença com o “domicílio”, e Juliano Moreira e Fernando Terra,
com o “isolamento”.

O levantamento de dados epidemiológicos seria a base da ofensiva profilática.
Apesar dos adjetivos usados para qualificar a expansão da doença, o próprio
Oswaldo Cruz admitira, na entrevista de 1913, que a saúde pública desconhecia
a cifra real de leprosos existentes na capital federal e nos Estados.

Os debates que levariam à formulação de diretrizes para as ações adotadas
pelo governo contra a lepra, a partir da década de 1920, trouxeram à tona a
velha controvérsia entre hereditariedade e contágio. A hegemonia indiscutível
do segundo partido foi desafiada por Adolpho Lutz, líder de uma terceira
corrente que parece ter desfrutado, no Brasil, de visibilidade maior que em
outras formações sociais. Embora fosse relator de um tema específico, seu
prestígio como cientista e leprólogo asseguraram-lhe o privilégio de externar
seu ponto de vista numa conferência, proferida em 5 de novembro de 1915,
perante muitos médicos e estudantes de medicina. Lá esteve, também, o
ministro da Justiça e Negócios Interiores, dr. Carlos Maximiliano, presidente
honorário da Comissão de Profilaxia da Lepra.

O Jornal do Commercio (7.nov.1915) transcreveu, na íntegra, a conferência
(parcialmente transcrita em Souza Araújo, 1956, p.124-7), e resumiu assim o
ponto de vista do orador:

por exclusão dos outros insetos sugadores de sangue, como veículos
possíveis da lepra, deve ser indigitado como causa única da transmissão
desta moléstia o mosquito (seja o Culex fatigans ou o Stegomyia fasciata),
quando aspira, e tão somente neste caso, o sangue dos leprosos nos
períodos febris de bacilemia.

Cioso de sua autoridade, Adolpho Lutz atribuía as intermináveis querelas
sobre a transmissão da lepra a “idéias preconcebidas” e ao “conhecimento
imperfeito da literatura e da própria moléstia, que na classe médica de todos
os países formam a regra e não a exceção”. Os médicos brasileiros desconheciam
o livro que considerava “verdadeira bíblia”, o Handbuch der Historisch-
Geographischen Pathologie, escrito por August Hirsch (1817-1894), com
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“paciência alemã”.34  Desconheciam, também, os estudos veiculados nos últimos
trinta e cinco anos (desde quando começara a estudar a lepra) no Monatshefte
für Praktische Dermatologie e em periódicos similares relacionados às doenças
de pele. Tais leituras os teriam capacitado a observar a lepra com os “próprios
olhos” – comentário que trazia, nas entrelinhas, a crítica à dependência dos
médicos a autores francófonos.

Lutz considerava falsa a dicotomia hereditariedade ou contágio. A lepra
era, de fato, mais comum em certas famílias, mas isso não significava que
fosse hereditária, “porque neste caso os descendentes não podiam adoecer
antes dos ascendentes, o que é comuníssimo”. Aquela teoria não explicava a
ocorrência de múltiplos casos em famílias em que os ascendentes não se tinham
contaminado, ou por terem emigrado de regiões indenes, ou por não existir
ainda a lepra no lugar onde adoeceriam os filhos e netos.

Na opinião de Lutz, a contagiosidade da doença fora uma noção que se
difundira na Europa no tempo em que ela era freqüente e tendia a se expandir.
Quando se tornara rara, prevalecendo somente casos importados, a teoria da
hereditariedade passara a ser a explicação mais plausível para os doentes
encontrados em poucas famílias.

Mas é só nessas circunstâncias que alguém se poderia lembrar que a
moléstia se mantinha só por via hereditária. Em outros países onde a
moléstia é freqüente, havendo ao mesmo tempo muita imigração de
países indenes, a afirmação é completamente incompreensível. Tenho
visto com certeza mais de cem indivíduos de lugares indenes e já adultos
que apanharam a moléstia no Brasil ou em outro foco endêmico, e isto
prova também que a nacionalidade não dá uma predisposição, porque os
representantes de países indenes adoecem em grande proporção. (Jornal
do Commercio, 7.nov.1915)

Mas não eram os defensores da hereditariedade os principais adversários
de Adolpho Lutz, e sim os partidários do contágio – entendido aqui como
transmissão direta, de pessoa a pessoa –, que invariavelmente estribavam
suas certezas num argumento histórico: a antigüidade da doença na Europa e
seu declínio ou virtual desaparecimento graças ao isolamento dos doentes em
leprosários. Para Lutz, era um equívoco supor que os doentes houvessem sido
todos isolados. Muitos casos teriam passado despercebidos, em razão de caracte-
rísticas da doença – evolução lenta, localizações muitas vezes imprecisas – ou
de esforços envidados pelas famílias para esconder seus doentes.

Lutz não questionava o fato de que a lepra fosse transmissível sob certas
condições que incluíam, necessariamente, a preexistência de casos, mas isso
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não provava o contágio direto. Apontava, então, diversas anomalias nessa teoria,
muitas já assinaladas pelos partidários da hereditariedade. Indivíduos adoeciam
sem ter convivido com leprosos. A incubação às vezes era curta, outras vezes
demorada. Europeus regressavam a seus países com lepra adquirida no
estrangeiro, e eram internados em hospitais públicos, mas não davam origem
a focos. Paris, Viena e outras capitais do velho continente permaneciam indenes.

Lutz usou contra os adversários os repetidos fracassos das tentativas de
transmissão do bacilo de Hansen ao homem e a animais, e a dificuldade de se
obter culturas puras do microrganismo.

Tais anomalias combinadas ao caráter errático da infecção tornavam a lepra
muito diferente de doenças contagiosas como a tuberculose e a sífilis, e
impunham a analogia com outros processos infecciosos: a febre amarela, em
primeiríssimo lugar, e também o tifo exantemático, a malária e a ancilostomíase,
em que um caso dependia de outro, anterior, mas podendo a doença ser
contraída sem que houvesse contato direto entre eles. Os estudos sobre a
peste bubônica, relacionando-a à pulga que se hospedava no rato, tinham
anulado a suposição de que doenças causadas por bactérias não se coadunavam
com a transmissão por sugadores de sangue.

As características epidemiológicas da lepra implicavam, porém, a exclusão
das espécies “ubiqüitárias”, como as pulgas e os percevejos, os acarídeos da
sarna e outros insetos freqüentes nas cidades grandes. “Assim estamos
reduzidos a dípteros hematófagos” – concluía Lutz.35

A experiência adquirida no Havaí e o conhecimento da literatura
entomológica davam-lhe os elementos necessários para fechar o cerco sobre
dois grupos: os culex e, em menor medida, os estegomia.

Na conferência de novembro de 1915, Lutz explicou que os primeiros
europeus a pisar no Havaí foram uns espanhóis que naufragaram lá em 1749.
Os marinheiros comandados pelo navegador inglês James Cook, que redescobriu
o arquipélago em 1778, batizando-o de ilhas Sandwich, introduziram a sífilis e
a gonorréia entre os nativos. Os primeiros casos de lepra só apareceram depois
de 1840, em número a princípio muito pequeno, supondo Lutz que a origem da
endemia tenha sido um único caso. Multiplicaram-se de tal modo que, em
1889, perto de 5% da população indígena fora acometida, estando já isolada
2,5% dela. Os estrangeiros tinham adoecido em proporção bem menor, cerca
de cinco por mil.36

No começo da década de 1820, assegurava Lutz, não havia ainda mosquitos
no Havaí. O Culex fatigans teria sido introduzido em 1828, “ou mais cedo por
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Mosquitos: Culex pipiens (1); Aedes nemorosus (2); Stegomyia fasciata (3) e Anopheles maculipennis (4).
Séguy (1938, prancha X).
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um navio encalhado na praia”. O Stegomyia fasciata teria chegado depois. À
época em que estivera no arquipélago, existiam apenas aquelas duas espécies,
que haviam se tornando “abundantíssimas” em parte graças às extensas culturas
aquáticas de taro (inhame) e arroz. Lutz suspeitava que os principais
transmissores da lepra fossem os culex, tanto o fatigans existente no Havaí
como espécies semelhantes encontradas em países frios. O papel dos Stegomyia
era “mais incerto”. Os flebótomos, maruim, mosquitos-pólvora e mutucas,
grupos inexistentes no Havaí, deviam ter papel secundário na transmissão da
lepra.

“Longamente aplaudida”, a conferência de Adolpho Lutz desencadeou
acalorados debates, noticiados pela imprensa, durante, pelo menos, mais duas
sessões da Comissão de Profilaxia da Lepra. Nenhum médico se levantou para
defender a transmissão hereditária. Não obstante isso, reinterpretada à luz
da eugenia como “predisposição”, ela foi subsumida no programa contagionista,
como fator atuante em casos particulares da transmissão. Adolpho Lutz tinha
partidários incondicionais como Henrique Aragão, também do Instituto Oswaldo
Cruz, e Emílio Gomes, antigo bacteriologista da saúde pública carioca. A maioria
dos integrantes da comissão não teve dificuldade em conciliar certas propostas
dos partidários da transmissão culicidiana com as recomendações profiláticas
duramente segregacionistas que decorriam da crença na contagiosidade quase
ilimitada da lepra. Embora ninguém deixasse de derramar elogios à sabedoria
de Lutz, tinha ele adversários decididos, Fernando Terra e especialmente
Belmiro Valverde. O primeiro era diretor do Hospital dos Lázaros, catedrático
de dermatologia na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e presidente da
Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Nascido em Alagoinhas, Bahia, em 1884, e falecido na cidade do Rio de
Janeiro em 1963, Belmiro de Lima Valverde ficaria conhecido sobretudo pela
militância na Ação Integralista Brasileira, na década de 1930. Seu nome começou
a aparecer no noticiário político antes da revolução chefiada por Getúlio Vargas,
quando combateu o governo Arthur Bernardes, o que o levou a exilar-se por
um tempo na Europa. Diplomado em 1906 pela Faculdade de Medicina da
Bahia, Valverde clinicou no Alto Amazonas e em 1912 mudou-se para Itápolis,
no interior de São Paulo, onde o sogro era proprietário da Farmácia Italiana.

Na sessão de 30 de junho de 1913, a Academia Nacional de Medicina incluiu
entre as questões a prêmio para o ano seguinte a “Profilaxia e tratamento da
lepra”. Valverde concorreu com trabalho de igual título e obteve menção honrosa,
em 4 de junho de 1914.
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Em fevereiro do ano seguinte, mudou-se para o Distrito Federal. Por muitos
anos, trabalharia como chefe do Serviço de Urologia da Policlínica do Rio de
Janeiro. Em 1916, para obter a livre docência de higiene na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, defenderia tese sobre “Profilaxia da lepra” (editada
pela Casa Mayença Cruzeiro).37

Na Comissão de Profilaxia da Lepra o debate acalorou-se em 3 de dezembro,
quando Lutz apresentou um “Aditivo” ao que dissera na conferência anterior,
e Belmiro Valverde, a comunicação intitulada “Transmissibilidade da lepra”.38

Os contagionistas, tendo o médico baiano como principal porta-voz, lançaram
contra Lutz a abundante casuística já utilizada por Hildebrand, Kalindero,
Taché e outros autores contra os hereditaristas. Não hesitaram em retransmitir
histórias ambientadas em lugares remotos, verdadeiros mitos, como o do
menino europeu que brincava com um pequeno leproso em Bornéu, e, ao vê-lo
picar o corpo anestesiado com uma faca, sem nada sentir, repetiu o gesto e
adoeceu; ou a mãe leprosa, com lesões no seio, que transmitira a doença ao
rosto do filho, ao amamentá-lo; ou ainda o carregador que contraíra a lepra ao
ferir-se na espádua quando transportava o cadáver de um leproso. O renomado
bacteriologista Victor Babes, uma das autoridades invocadas por Valverde,
atribuía a escassez de casos entre médicos e enfermeiras às medidas que
tomavam para evitar o contágio da lepra, indiscutível, ainda que menos flagrante
do que em outras doenças.

Os autores citados pelos adversários de Lutz davam grande importância
aos casos induzidos pela vacinação antivariólica, braço a braço. Esta fora,
também, a hipótese subjacente à experiência de Arning com o prisioneiro Keanu.
Na opinião de Scheube, médico alemão elogiado anteriormente por Lutz, a
antivariólica exercera influência considerável na disseminação da lepra no
arquipélago havaiano. Segundo Babes, não acometia os habitantes das Índias
Britânicas porque eles recusavam a vacina.

Um terceiro conjunto de evidências dizia respeito à transmissão por fomites,
em especial as roupas infectadas. Valverde relatou casos observados por ele
próprio no Amazonas, por Ross na Índia, e ainda por Manson, Nbabes, Scheube,
Hansen, Lorand e Looft, casos que punham em evidência as lavadeiras como
profissionais particularmente vulneráveis à lepra.

Aquela casuística, que Lutz considerou “sem grande valor”, trouxe à baila
divergências quanto ao diagnóstico e, sobretudo, ao papel das lesões na
disseminação da doença. Para os contagionistas, a secreção das úlceras e as
mucosidades nasais eram as principais fontes de difusão dos bacilos infecciosos,



88 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 1 — Livro 2

sendo o nariz a sede das lesões iniciais da lepra, o que revigorava antigas e
apavorantes idéias sobre o contágio pelo ar.

Para Lutz, os bacilos eliminados em grande número das mucosas e da pele
ulcerada perdiam sua vitalidade no ambiente: “Se fossem todos vivos e capazes
de infectar, diretamente, as causas de contágio deviam ser abundantíssimas, o
que não se dá. Deviam também ser observados em toda a parte”. Pondo em
dúvida a experiência clínica de seus adversários, afirmou que a lepra começava,
geralmente,

com uma mancha hiperêmica, mais ou menos infiltrada ... Tenho visto
um número regular desses casos, que para a maior parte dos médicos
são completamente desconhecidos ... no dorso do pé ou da mão ou no
rosto, de preferência na testa, sendo esta localização bastante freqüente.
Nestes casos, a mucosa nasal não costuma ainda ser afetada, nem se
encontra qualquer outra localização nas mucosas, como deveria ser o
caso se a moléstia se propagasse como a sífilis. De outro lado, essas
localizações combinam absolutamente com o que se devia esperar em
caso de transmissão pelos mosquitos, fato que sempre me impressionou,
já no princípio dos meus estudos sobre o assunto. (Jornal do Commercio,
6.dez.1915)

Segundo Henrique Aragão (apud Souza Araújo, 1956, p.137-41), principal
paladino de Lutz naquela controvérsia, cerca de uma centena de inoculações
experimentais teriam demonstrado que os germes existentes nos nódulos,
ulcerações e em outros pontos do organismo dos leprosos eram destituídos de
capacidade infectante. Em compensação, vários autores, não necessariamente
identificados com a transmissão por insetos, tinham reconhecido a importância
dos surtos febris na propagação da doença. Os microrganismos que apareciam,
então, no sangue dos doentes possuíam comprovada virulência. Assim, os
hematófagos encontravam ocasião propícia para se infectarem durante os surtos
febris, quando a bacilemia era facilmente demonstrável pelo processo de
Beurmann e Gougerot. O leproso achava-se, então, em condições similares à
do amarelento, nos dias em que se tornava capaz de infectar o Stegomyia
fasciata, ou do pestoso, no período septicêmico, quando a pulga ingeria o
bacilo de Yersin.39

Os contagionistas denunciavam, com razão, a falta de dados experimentais
que comprovassem o papel dos mosquitos como transmissores do bacilo de
Hansen, crítica que nem Lutz nem Aragão podiam negar.

Na opinião deste, a presença de bacilos no tubo digestivo de insetos
hematófagos que tinham picado leprosos seria fato “amplamente demonstrado”.
Cardoso Fontes, pesquisador, também, de Manguinhos, e Emilio Gomes tinham
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encontrado bacilos acidorresistentes muito semelhantes aos da lepra no tubo
digestivo de mosquitos recém-capturados em quartos do Hospital dos Lázaros
(apud Souza Araújo, p.138). Mas Adolpho Lutz reconhecia que aquilo era
incomum, e a multiplicação dos microrganismos nos mosquitos, um fato ainda
não demonstrado. Lutz e Aragão atribuíam os insucessos de muitos
pesquisadores às suas tentativas de infectar mosquitos, fazendo-os picar
nódulos leprosos e doentes não febricitantes. Declarou Lutz:

Já tive ocasião de verificar em tempos anteriores que, como regra geral,
os mosquitos picando em tubérculos leprosos não ingerem bacilos, mas
não podem deixar de fazê-lo quando picam indivíduos em período febril,
com bacilos no sangue. Os casos prestáveis são bastante raros, e a
experiência com o Culex fatigans, que só pica em liberdade, é difícil.
Provavelmente só uma pequena proporção de mosquitos se infecta e
destes, talvez, só uma fração pequena chegue a transmitir bacilos. Não
fosse assim, a infecção devia ser muito mais comum, e a demonstração,
mais fácil. (Jornal do Commercio, 7.nov.1915)

A argumentação de Lutz e Aragão – como a de Rochard, quinze anos
antes – estribava-se, sobretudo, em aspectos epidemiológicos da lepra, e eles
inclusive convertiam as anomalias observadas em laboratório em fatos
condizentes com a propagação da doença:

a transmissão pela picada de mosquito contaminado não pode ser
freqüente. Isto, todavia, é precisamente uma das condições necessárias,
porque, se não fosse assim, teríamos epidemias agudas ... Seria, então,
preciso examinar milheiros de mosquitos para encontrar o exemplar
com poder infectante. (Jornal do Commercio, 6.dez.1915, apud Souza
Araújo, 1956, p.130)

A julgar pelas comunicações dos contagionistas, poucos investigadores
tinham obtido provas experimentais contrárias à transmissão por mosquitos:
seus resultados não eram conclusivos ou não excluíam o papel de outros
sugadores de sangue. Valverde referiu-se a uma comissão dinamarquesa
integrada por Ehlers, With, Verdier e Bourret, que estudara a transmissão da
lepra nas Antilhas, e concluíra que só raramente bacilos de Hansen eram
encontrados no tubo digestivo de mosquitos. Valverde citou, ainda, pesquisas
de John Lindsay, na divisa do Brasil com o Paraguai: a lepra seria aí mais
infecciosa do que a tuberculose pulmonar, fato que o médico inglês atribuía aos
domicílios insalubres. Lindsay encontrara grande quantidade de percevejos
nas camas e paredes, supondo que desempenhassem, na transmissão da lepra,
papel tão importante quanto a superlotação e a falta de ar e luz nas habitações.
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Não obstante fosse intransigente contagionista, Valverde admitia a
intervenção de insetos, especialmente as moscas, que eram, comprovadamente,
transmissoras do bacilo da tuberculose, muito parecido com o de Hansen.
Citou, também, experiências de Marchoux, que teria infectado ratos expondo-
os a moscas alimentadas com polpa de tubérculos leprosos.

Adolpho Lutz, que a princípio descartara os insetos ubiqüitários, retrocedeu
na segunda conferência: “Não há nenhuma objeção a incluir outros dípteros
hematófagos entre os transmissores facultativos da lepra, mas há uma indicação
formal para os mosquitos”.40

Como vimos, os Culex fatigans e pipiens eram os principais mosquitos
incriminados por Lutz, que não excluía os estegomia e outras espécies
domésticas: “Quanto aos simulídeos, flebótomos, mosquitos pólvora etc., só se
pode dizer que não podem ser os únicos transmissores”. Durante os debates,
Lutz admitiu que os simulídeos poderiam explicar a ocorrência da lepra em
lugares onde supostamente inexistiam os culicídeos, como os Alpes, a Noruega
e a Irlanda – cenários freqüentes da casuística contagionista – advertindo,
porém, que esses sugadores de sangue, “muito comuns em regiões montanhosas,
mas desconhecidos na maior parte das cidades grandes ... só podem ter uma
importância local”.41

A distribuição geográfica dos mosquitos foi o tema mais candente da
controvérsia com os contagionistas. Na argumentação de Lutz e seus aliados,
o modo “caprichoso” de propagação da lepra e a ausência de epidemias ou de
endemicidade em regiões visitadas por leprosos tornavam inevitável a mediação
dos mosquitos. Para os contagionistas, cumpria função retórica análoga o
argumento de que os mosquitos assinalados por Adolpho Lutz inexistiam em
regiões onde a lepra era endêmica.

Nesse terreno, ele levava vantagem. Era um entomologista reconhecidamente
competente, muito respeitado, até mesmo pelas poucas autoridades estrangeiras
de que se valiam os contagionistas. Mas sendo a entomologia médica uma
disciplina ainda recente – mal completara duas décadas de existência –, o estudo
comparativo da distribuição da lepra e dos mosquitos resultava impreciso. Por
mais virtuoso que fosse Lutz, nunca haveria perfeita sobreposição entre as duas
cartas geográficas. Além disso, ou talvez por causa disso, a pluralidade de
hipotéticos hospedeiros que o bacilo de Hansen teria nas diferentes regiões do
globo constituía outro fator perturbador de sua teoria.

Para sustentá-la, Adolpho Lutz, o intransigente defensor dos fatos seguros
proporcionados pelo laboratório, o homem que tinha o ‘precisamente’ como
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cacoete de linguagem, não teve outro recurso senão usar argumentos de
autoridade para tentar decidir aquela disputa em seu favor.

Valverde (apud Souza Araújo, 1956, p.132-4) admitiu não ter nenhuma
familiaridade com a entomologia médica e “folheou os mestres” para ver se
respaldavam a teoria de Lutz. Consultou Giles e, especialmente, a monografia
sobre os culicídeos ou mosquitos de Frederick Vincent Theobald, e verificou
que o Culex fatigans não existia na Europa, apenas certos Culex de países
frios e o Stegomyia fasciata. Para o norte da África, Valverde encontrou apenas
a descrição dos Culex pipiens e maculiventris (Argélia) e do Culex pusillus
(Egito). “Do Stegomyia fasciata nem notícia! Como explicar, pois, a transmissão
da lepra nesses países? ... Terá a lepra ainda mais esta curiosidade ... a de ser
a única doença que se propaga por uma imensidade de mosquitos...?”

A Ásia adequava-se menos ainda à teoria de Lutz. Na parte central do
continente, “não há uma única variedade de Culex, nem de Stegomyia, pondo
Theobald um ponto de interrogação ... [na] existência do Culex cuspius!”. Na
Nova Zelândia existiam os Culex albirostris, pervigilans, aussoralis e iracundus,
mas não o fatigans nem o Stegomyia fasciata. Na ilha da Madeira, foco antigo
de lepra, fora encontrado apenas o Culex longiareolatus.

No Brasil, também, Valverde assinalava fatos que contradiziam a teoria de
Lutz. O Amazonas seria o mais infestado por mosquitos, mas estava classificado
entre os Estados em que a lepra era de fraca intensidade, “não se podendo de
longe sequer estabelecer comparações... [com] São Paulo e Minas, os dois
principais focos brasileiros, onde os mosquitos existem em quantidade
incalculavelmente inferior”.

A polêmica com os contagionistas, nesse terreno, foi sustentada
especialmente por Aragão, que criticou a pouca familiaridade de Valverde com
os autores que citara, e o fato de não ter recorrido a outras fontes, igualmente
valiosas:

quando Theobald não cita a existência de um dado mosquito em certa
localidade, não significa que ele aí não existia, e, tão-somente se pode
disso deduzir que eles ainda não foram colecionados nesses lugares ou
existem citados em outros trabalhos desconhecidos de Theobald, na
ocasião da feitura de sua obra ... Ainda mais, no próprio Theobald ... se
encontram referências à existência de Stegomyia e Culex fatigans em
pontos onde sua presença foi negada ... como, por exemplo, no norte da
África, Egito, em várias localidades da China etc. Negar-se a existência
do Stegomyia na África é absurdo, porquanto esse continente é o berço
de origem dessa espécie que ulteriormente se tornou cosmopolita ... O
que também existe no Theobald, e aqui deve ser referido, é que esse
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notável e competentíssimo especialista em mosquitos por tal modo
considera e preza o valor do dr. Lutz, que adotou integralmente em seu
livro a classificação do nosso patrício. (apud Souza Araújo, 1956, p.140)42

Os defensores da teoria culicidiana reiteraram insistentemente as analogias
com a febre amarela, comparando não apenas os mecanismos de transmissão
de ambas as doenças como os estilos de pensamento e conduta dos adversários
da teoria de Finlay e de Lutz. A princípio, vigorou no debate de 1915 a mesma
irredutibilidade que havia caracterizado, em 1903, o confronto entre partidários
da transmissão da febre amarela exclusivamente pelo Stegomyia fasciata, e
os “não convencidos”, que admitiam a inclusão do mosquito numa rede mais
vasta de percursos envolvendo o contágio direto por fomites.43  Não obstante
sustentasse com firmeza suas idéias sobre a transmissão da lepra, Lutz optou
por não se antagonizar com os contagionistas no plano prático da profilaxia.
Além de não dispor do cacife que possuía Oswaldo Cruz no começo do século,
tinha-o agora como adversário, silencioso mas muito influente.

No relatório sobre “Lepra e imigração” (apud Souza Araújo, 1956, p.151-2),
Lutz e Aragão propuseram um regime condescendente, que contrastava com
os rígidos dispositivos de proteção em vigor em Nova York e outros portos
norte-americanos, dispositivos que os sanitaristas brasileiros queriam ver
aplicados aos imigrantes que desembarcavam no Brasil. Os dois cientistas de
Manguinhos consideravam que o perigo da importação de novos casos de lepra
era diminuto: equivalia, mais ou menos, a “trazer corujas para Atenas”, já que
no Brasil a doença encontrava melhores condições para se propagar do que
nos países de origem da maioria dos imigrantes; “qualquer medida vexatória,
chamaria naturalmente represálias, além de produzir impressões muitos
desfavoráveis, que convém evitar”.

No caso da imigração subvencionada, o Estado tinha a obrigação de excluir
pessoas cujos antecedentes de saúde física e psíquica fossem “defeituosos”,
mas sem que isso implicasse a adoção de medidas humilhantes. Antes de
conceder passagem livre, poderia exigir atestado fornecido por médico ou
autoridade do lugar de origem do imigrante, ou pelo médico de bordo, ou até
mesmo uma “declaração formal do chefe de família”, mas isso antes do
desembarque, já que, em tempos normais, o Estado não poderia submeter os
passageiros a um exame físico rigoroso:

às companhias também não convém repatriar casos que sejam reconhe-
cidos apenas no fim da viagem. Assim o leproso está em perigo de ficar
uma espécie de judeu errante e seria conveniente considerar o que se
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deve fazer com doentes nessas condições. O mais simples seria consentir
que embarquem em certos vapores, onde tenha um médico, mas pequeno
número de passageiros, ocupando durante a viagem um pequeno hospital
de isolamento, protegido por tela de arame, e submetendo-se depois de
sua chegada às determinações das autoridades sanitárias locais. Se para
estes casos não se mostra alguma condescendência, sempre procurarão
esconder a sua moléstia.

O parecer de Lutz e Aragão tratava, também, da imigração terrestre. Os
países vizinhos não ofereciam grande perigo porque, com exceção da Colômbia,
o número de doentes não devia ser maior que no Brasil. Um atestado fornecido
pelos viajantes à higiene e à alfândega seria precaução suficiente, a ser aplicada
também aos “patrícios que desejam mudar-se de um lugar para outro, porque
o número deles deve ser muitas vezes maior”. Tal atestado teria “um certo
efeito moral e permite responsabilizar as pessoas que deliberadamente fizerem
declarações falsas”.

Já vimos que Adolpho Lutz considerava o isolamento dos leprosos uma
medida ineficaz e cruel. Durante os debates, chegou a indagar aos adversários
por que não pediam medidas de seqüestração igualmente rigorosas para as
vítimas da tuberculose ou de outras doenças cuja transmissão se fazia pelos
processos erroneamente atribuídos à lepra (Souza Araújo, 1956, p.130-1). Em
Microfísica do poder, Foucault (1984, p.88-9) estabelece instigante distinção
entre os dois grandes modelos de organização sanitária que teriam imperado
no Ocidente até fins do século XIX: aquele suscitado pela lepra, extensivo aos
loucos e malfeitores, da exclusão do espaço comum, em nome de sua purificação,
e o modelo aplicado à peste e a outras doenças infectocontagiosas, da internação
ou fixação dos indivíduos nas casas, hospitais e outros nichos do espaço urbano,
para que este pudesse ser meticulosamente esquadrinhado, e os indivíduos,
eficientemente vigiados. A política proposta por Oswaldo Cruz para os
portadores do bacilo da tuberculose, em 1907, quando considerou vitoriosa a
campanha contra a febre amarela, foi uma versão draconiana do segundo
modelo, rejeitada pelo governo (ver a respeito Benchimol, 1990, p.49-50;
Nascimento, 1999; Bertolli Filho, 2001).

Apesar de propor para a lepra um terceiro modelo de organização sanitária,
relacionado à irrupção, em fins do século XIX, dos hospedeiros intermediários
na trama formada por homens, coisas e micróbios, Adolpho Lutz, pragmatica-
mente, admitiu que o isolamento dificultaria a disseminação da doença se os
leprosários ficassem distantes de outras habitações, em ambientes desfa-
voráveis aos mosquitos:
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Não é possível subtrair-se à obrigação de juntar a profilaxia contra os
mosquitos a toda tentativa de isolamento, porque não se deve sacrificar
a liberdade dos indivíduos, sem dar o máximo de garantia para um
resultado prático desse sacrifício ... Deixo a satisfação duvidosa de
combater a nova orientação à classe daqueles que procuram conservar a
febre amarela entre nós, combatendo a profilaxia contra os mosquitos e
que quererão repetir esta oposição em outra questão não menos impor-
tante. (apud Souza Araújo, 1956, p.130)

Expressando a opinião da maioria dos integrantes da Comissão de Profilaxia
da Lepra, Juliano Moreira e Paulo da Silva Araújo propuseram que ela
patrocinasse as experiências necessárias para confirmar as afirmações de Lutz,
e que incluísse a proteção contra o mosquito entre as medidas de profilaxia
projetadas, mas sem deixar de colocar em prática, com urgência, as idéias
“universalmente adotadas” do contágio direto, da notificação obrigatória, das
desinfecções e do isolamento ou exclusão dos doentes (p.128).

As “Conclusões aconselhadas pela Comissão de Prophylaxia da Lepra para
servir de base a um projeto de lei”44  compunham-se de onze itens vazados no
espírito do programa contagionista aprovado pelos congressos internacionais
de Berlim (1897) e Bergen (1909), com exceção do item IV, que estabelecia a
necessidade de “efetivar com todo o rigor, nos casos dos indivíduos sujeitos ao
isolamento domiciliar, e nas leprosarias e asilos ou nas vilas e colônias, a
profilaxia culicidiana, isto é, o conjunto de medidas eficientes contra os
mosquitos capazes de veiculação da lepra”.

A Conferência Americana de Lepra realizada no Rio de Janeiro, em outubro
de 1922, em meio às comemorações do centenário da independência do Brasil,
parece ter mantido essa orientação, mas Lutz (1921) já não encontrou aí o
apoio que obtivera em 1915. Ainda sem provas experimentais conclusivas,
defrontar-se-ia com maior número de opositores, sobressaindo entre eles, ainda,
Belmiro Valverde, que declarou:

Vários têm sido os agentes incriminados como transmissores da lepra,
ácaros, percevejos, pulgas, moscas, mosquitos etc. ... os adeptos do contágio
direto admitem que os ectoparasitos possam, mecanicamente, transportar
os germes da lepra, como acontece com outras doenças e como o simples
bom senso está a indicar. Entretanto, os que supõem a lepra transmitir-
se por vinculação indireta são dogmáticos ... como sucede entre nós com o
Dr. Adolpho Lutz, que apesar de se ocupar desses assuntos há 40 anos,
ainda não pôde trazer a mais ligeira documentação demonstradora do
acerto de suas idéias. Ainda agora, no seio da Conferência da Lepra,
quando se esperava do Dr. Lutz algum trabalho ... em socorro de sua
teoria, já derrotada pela crítica, o ilustre sábio limitou-se a reafirmar sem
uma prova, sem um só fato, sem uma única palavra nova, que o mosquito
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é o transmissor da lepra, muito embora não se sentisse mais nas suas
asserções aquele entusiasmo primitivo de 1915, quando o grande cientista
lançou, com minúcias, a grande circulação, o fruto amadurecido do seu
raciocínio. (Jornal do Commercio, out.1922)

Lutz não está só: hematófagos como transmissores da
lepra (1920-1950)

A crítica era procedente. Apesar disso, Adolpho Lutz não arredou pé de
sua teoria, e sustentou-a, com argumentos não muito diferentes daqueles
empregados em 1915, no 2º Congresso Sul-Americano de Dermatologia e
Syphiligrafia realizado em outubro de 1921 em Montevidéu, à mesma época
em que o Departamento Nacional de Saúde Pública, recém-criado, iniciava a
ofensiva segregacionista contra os doentes através da Inspetoria de Profilaxia
da Lepra e das Doenças Venéreas.

A realização da Conferência Americana de Lepra foi proposta no Congresso
de Montevidéu. “Problemas que se ligan al estúdio de la lepra” (1922) reúne as
comunicações apresentadas por Adolpho Lutz em ambos os eventos. A sessão
solene de abertura da Conferência, presidida pelo ministro das Relações
Exteriores, teve lugar dia 8 de outubro no salão de festas do pavilhão da
Exposição Nacional.45  Os trabalhos, de 9 a 14 daquele mês, realizaram-se no
salão nobre da Academia Nacional de Medicina, falando Lutz na sessão noturna
do dia 13. Ele era um dos membros da comissão organizadora da conferência,
presidida por Carlos Chagas. Valverde era um dos três presidentes honorários
(Souza Araújo, 1956, p.364-72).

Não obstante o ponto de vista de Lutz ter sido defendido, novamente, por
Emílio Gomes, as conclusões finais do Congresso foram inteiramente moldadas
pela preocupação de disseminar nos estados brasileiros e no continente
americano o “combate ao contágio... elemento decisivo na campanha contra a
lepra”; a única concessão às idéias de Lutz estava na recomendação de que as
providências de ordem técnica atendessem às “diversas doutrinas em litígio
relativas à transmissão da doença”.

Para demonstrar que o Departamento Nacional de Saúde Pública iria colocar
em prática as diretrizes recomendadas a outras nações sul-americanas, Carlos
Chagas e o presidente da República, Epitácio Pessoa, colocaram a pedra
fundamental do “leprosário federal” em Jacarepaguá, então zona rural da cidade
do Rio de Janeiro. Na casa que seria a sede do Leprosário de Curupaiti, o DNSP
ofereceu uma mesa de doces aos congressistas, jornalistas e demais convidados.46
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O prêmio conferido pela Academia Nacional de Medicina em 1921 à
monografia de Belmiro Valverde sobre “Profilaxia e Tratamento da Lepra”,
publicada no mesmo ano como Lepra no Brasil, representou um endosso de
parte importante da elite médica da capital às teses contagionistas que ele
vinha defendendo com tanto ardor desde 1915.

No âmbito da Academia, a lepra foi tema de grandes debates entre 1921 e
1930, reencenando-se ali a controvérsia entre Valverde e o fiel porta-voz de
Lutz, Emílio Gomes. Vários acadêmicos conciliavam a teoria do contágio com a
possível transmissão por mosquitos ou outros insetos hematófagos. Entre os
‘ecléticos’ sobressaíam Parreiras Horta, Henrique Autran, Alfredo Augusto da
Matta47  e Eduardo Rabello, que em 1925 sucederia Fernando Terra como
catedrático de dermatologia na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e
como presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mas uma outra
controvérsia sobrepôs-se aos debates sobre a teoria de Adolpho Lutz quando
Belisário Penna, outro futuro militante do integralismo, em conferência sobre
“O problema da lepra no Brasil”, proferida na Academia, em 1926, arvorou-se
em defensor de uma política intransigente de confinamento dos portadores do
mal de Hansen em colônias e leprosários, criticando as concessões feitas ao
isolamento domiciliar nas resoluções aprovadas até então em todos os fóruns
nacionais que haviam debatido o problema. Declarou Penna:

O ministro de Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, e outras personalidades, por ocasião de lançamento da
pedra fundamental do pavilhão da colônia Curupaiti para hansenianos, em 26 de dezembro de 1935
(FGV CPDOC, Arquivo Gustavo Capanema, GC foto 080).
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Mapa publicado em Souza Araújo (1937).

A lepra não é doença dos países civilizados, nem dos selvagens. Entre os
selvagens não há lepra. Ela é característica e simbólica dos países em
estado de semi-civilização. Ora, o Brasil tem a pretensão de ser um país
civilizado e grita todo dia, e faz barulho na Liga das Nações. Precisa,
portanto, mostrar que o é de fato ... Não precisamos sair da capital para
encontrarmos leprosos por toda parte. Vi um leproso ... tomando banho
no Posto 6 de Copacabana, no meio de toda gente, e todos se acomodavam.
Conheço um vendedor de jornais leproso ... Assim é por toda parte ...
Não é possível continuarmos assim; torna-se necessário pôr uma barreira
a essa avalanche que vai dominando todo o país. (apud Souza Araújo,
1956, p.417)

Como mostra Monteiro (2003, p.95-121), após a revolução de 1930, a facção
que advogava o isolamento compulsório, sem concessões, das vítimas do mal
de Hansen assumiu o comando das políticas de saúde nesse setor, não apenas
em São Paulo como em outros estados da federação.
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Na contracorrente dessa tendência, Lutz continuou a pregar sua convicção
de que a doença era transmitida por mosquitos e, portanto, não contagiosa. O
Boletim da influente associação constituída por senhoras da alta sociedade
paulista em 1926 – a Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a
Lepra –, publicou, em março de 1932, palestra feita pelo cientista na Rádio
Sociedade do Rio de Janeiro. Ele voltou a defender seu ponto de vista na
conferência realizada no Rio de Janeiro, em setembro-outubro de 1933, para a
unificação e uniformização da campanha contra a lepra em todo o território
nacional, conferência que contou com a participação de autoridades do governo
e de delegados de ligas e sociedades existentes em diversos estados brasileiros.
A comunicação de Lutz foi publicada em edição dominical de dois importantes
jornais cariocas: Jornal do Commercio e Jornal do Brasil (1.out.1933).

Três anos depois, Lutz publicou em alemão, português e inglês uma revisão
da literatura sobre a transmissão da lepra, que foi objeto de resenhas em
revistas médicas francesas e italianas.48  Recebeu cartas em apoio a suas idéias
de diversas partes do mundo. De Jesus M. Gomes, por exemplo, médico de
uma cidade de Goa chamada Guindolim; ou do dr. Peskchowsky, diretor do
Leprosário Experimental e Clínico de Krasnodar, na União Soviética,
responsável pelas investigações epidemiológicas sobre a doença na zona
compreendida entre o Mar de Azov e o Mar Negro. Ao Congresso Internacional
do Cairo (21 a 28 de março de 1938), Adolpho Lutz enviou comunicação intitulada
“No control of leprosy without anti-mosquito campaign”.49  A doença foi, ainda,
o tema dos dois últimos trabalhos do cientista que, já completamente cego,
teve de ditá-los à sobrinha. “A transmissão da lepra pelos mosquitos e a sua

Envelope que continha a carta endereçada ao “Instituto
Adolpho Krutz” pelo dr. Peskchowsky, diretor do Leprosário
Experimental e Clínico de Krasnodar, na União Soviética,
recebida por Adolpho Lutz em 22.6.1937 (BR.MN. Fundo
Adolpho Lutz. Caixa 22, pasta 255).

profilaxia”, lido no sétimo Congresso da Pan
American Medical Association, em 1938, foi
publicado nas Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz, em novembro do ano
seguinte; as “Regras indispensáveis de
prophylaxia anticulicidiana sugeridas ao
Serviço Sanitário do Estado de S. Paulo”
permaneceram inéditas.50

As recomendações profiláticas feitas por
Lutz, sobretudo no primeiro artigo (1939),
eram bem mais detalhadas agora, e
destinavam-se sobretudo a “aqueles que não
admitem o mosquito como único meio de
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Logotipo da Associação Protetora dos
Morféticos usada na capa do livro escrito
por Emílio Ribas (1917) com “respostas às
indagações feitas pela Associação ... com o
fim de obter dados para a humanitária
solução do urgente problema do mal de
São Lázaro”.

transmissão da morféia”. Aí podiam estar
incluídos não apenas contagionistas transi-
gentes como médicos e investigadores que
julgavam possível a intervenção de outros
vetores, como a mosca hematófaga Musca
sorbens Wied (Lamborn, 1937).

Nos leprosários haveria pelo menos uma
pessoa fazendo incessante profilaxia anticu-
licidiana; os maiores manteriam em seus
quadros um entomologista ou médico com
qualificação para criar as larvas encontradas
nas enfermarias e alojamentos, e para deter-
minar as espécies e descrevê-las nos relatórios
periódicos do estabelecimento. Nas regiões onde
existia a lepra, era indispensável um estudo
completo da fauna local de dípteros e hematófagos para orientar a profilaxia
anticulicidiana, que era “sempre útil, prescindindo de justificação”.

A anamnese dos doentes devia colher informações concernentes à sua relação
com os mosquitos nos lugares onde provavelmente houvessem adquirido a
infecção. Os febris e aqueles cuja doença progredia rapidamente seriam isolados
em enfermarias providas de telas. As habitações de leprosos também seriam
revestidas de tela, tendo-se o cuidado de evitar cantos escuros, pinturas
sombrias e outros “esconderijos” para os mosquitos. Ainda que os de hábitos
domésticos fossem os maiores suspeitos, os leprosários seriam construídos
em lugares não infestados por espécies de brejo ou silvestres.

No artigo publicado em novembro de 1939, Lutz detalhou, também, como
nunca fizera antes, as experiências destinadas a provar sua teoria:

O mosquito noturno comum, Culex quinquefasciatus, é especialmente
suspeito de transmitir a lepra, mas não se presta muito bem para
experiências porque só pica às escuras. Stegomyia não convém usar por
várias razões. É preferível aproveitar espécies que picam facilmente...
por exemplo, as espécies dos gêneros Mansonia, Taeniorhynchus e
Ianthinosoma. A mais fácil de obter é Culex, hoje Ochlerotatus
scapularis, abundante nos jardins arborizados.

Os mosquitos “seriam” – ou eram51  – infectados com várias espécies de
microrganismos, não apenas “do gênero Coccothrix (1886), nome que tem a
prioridade sobre Mycobacterium”, como diversas “raças” do bacilo da tuberculose
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BR.MN. Fundo Adolpho Lutz. Caixa 22, pasta 255.
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– sobretudo aquelas relacionadas à tuberculose bovina e aviária – e o bacilo de
Stefansky, que produzia em ratos uma doença muito parecida com a lepra
humana.52

Lutz recomendava o uso de culturas desses microrganismos misturadas
com sangue fresco desfibrinado ou mel diluído para infectar os mosquitos.
Também poderiam sugar diretamente os germes no homem e nos animais
portadores da doença, mas este método não dava bons resultados. Convinha
usar, nesse caso, homens ou animais cujos processos patológicos fossem
recentes e estivessem em rápida progressão, apresentando febre e conseqüente
circulação de bacilos no sangue.

Já há muitos anos fiz algumas experiências, aplicando os mosquitos nos
tubérculos leprosos que estão sempre cheios de bacilos acidorresistentes,
formando geralmente aglomerações em zoogléia. Nas minhas expe-
riências os bacilos acidorresistentes não foram encontrados nos
mosquitos. Outros observadores, porém, parecem ter sido mais bem-
sucedidos. Hoje atribuo pouca importância ao resultado negativo, porque
considero as formas acidorresistentes, embora cômodas para o
diagnóstico, como fases ulteriores, pouco ativas.53

Para Lutz, a primeira questão a determinar após a infecção do mosquito
era o tempo que os bacilos viviam em seu corpo. Os espécimes infectados
deviam ser conservados vivos por algum tempo, “de preferência completamente
às escuras”, para dar tempo à incubação do germe. Se ele não desaparecesse
logo dos órgãos internos, poderiam esses mosquitos servir às inoculações em
animais e às culturas tentadas em períodos sucessivos. Em animais, deviam
ser inoculados as glândulas salivares e o corpo, procurando-se obter alguma
lesão: os porquinhos-da-Índia e os coelhos eram suscetíveis a diversas formas
de tuberculose; os ratos, ao bacilo de Stefansky, e os macacos, à lepra humana:

experimenta-se com picadas, que podem ser repetidas, ou por inoculações
com mosquitos triturados em pouco líquido. Estes podem ser lavados
em álcool e chamuscados ligeiramente para desinfetar as partes externas.
Por este processo também podem ser inoculados meios nutritivos
apropriados.
Convém repetir estas experiências com a maior freqüência possível na
esperança de obter um ou outro resultado positivo. Bastará obter
resultados positivos com um só destes germes para demonstrar a
possibilidade da transmissão das espécies de Coccothrix pelos mosquitos.

Adolpho Lutz faleceu em 6 de outubro de 1940, poucas semanas antes de
completar 85 anos. Seu programa de pesquisas foi executado por Heraclides-
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Cesar de Souza Araújo, chefe do Laboratório de Leprologia do Instituto Oswaldo
Cruz, e Gustavo M. de Oliveira Castro, entomologista daquele instituto, que
já havia publicado diversos trabalhos em colaboração com Lutz. Em nota prévia
publicada com José Mariano, em 1945, Oliveira Castro apresentou os resultados
das experiências feitas com dezenas de voluntários humanos para verificar se
os estiletes bucais de mosquitos contaminados seriam capazes de infectar os
tecidos no ato da picada. Os voluntários eram todos leprosos “negativos”, isto
é, “abacilíferos, com a maior parte da pele sã e resistentes a reinfecções”. Com
base nos resultados das experiências que esses e outros investigadores
executaram ao longo da década de 1940, com culicídeos (mosquitos), ixodídeos
(carrapatos), pediculídeos (piolhos), cimicídeos (percevejos), pulicídeos (pulgas)
e triatomíneos (subfamília de insetos hemípteros, que inclui o transmissor da
Doença de Chagas), Souza Araújo (1953, 1952) chegou à conclusão de que
qualquer hematófago podia transmitir a lepra, sob certas condições, sendo,
portanto, recomendável que a saúde pública estendesse o programa de
dedetização em curso contra o vetor da malária aos focos rurais e suburbanos
do mal de Hansen.54  O leprologista de Manguinhos sustentou essa tese no X
Congresso Brasileiro de Higiene, realizado em Belo Horizonte, em outubro de
1952, e no V Congresso Internacional de Medicina Tropical e Malária, que teve
lugar em Istambul, em agosto-setembro de 1953.

As idéias de Adolpho Lutz foram defendidas perante outras audiências por
sua filha, Bertha Lutz. Durante os 17 meses em que exerceu o mandato de
deputada pela legenda do Partido Autonomista do Distrito Federal, repre-
sentando a Liga Eleitoral Independente, advogou o combate ao mosquito como
parte das medidas de profilaxia da lepra. Apresentou, também, à mesa da
Câmara dos Deputados requerimento solicitando informações sobre as medidas
anticulicidianas tomadas nos leprosários e hospitais de isolamento que vinham
sendo criados em diversos pontos do país (Benchimol & Sá, jan.-abr. 2003,
p.203-50).

A Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas no tratamento da doença.
O emprego dos compostos derivados da diamino-difenil-sulfona – Promin, da
Parke Davis, Diazone, da Abbot, Sulphetrone, da Burroughs Wellcome –
proporcionaria, desde fins da década de 1940, a cura de milhares de doentes
internados que passariam a tratar-se em dispensários até a alta definitiva, ao
cabo de alguns anos (Coutinho, 1957, p.321). Não cabe aqui esmiuçar a conjunção
de fatores químico-farmacêuticos, sócio-econômicos e político-culturais que
levaram à transformação dos leprosários e colônias de leprosos em instituições
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A figura 1 mostra um casal de hansenianos (Sebastião e Benedita), de Rola Moça, Bambuí, Minas Gerais, em cujo rancho
Souza Araújo e equipe capturaram barbeiros (Triatoma infestans) espontaneamente infectados com o bacilo de Hansen.
Na figura 2 vê-se o Dr. Vandyck fichando o hanseniano J. A. Luz e sua filha, no arraial da Mata, em São Gotardo, Minas
Gerais, “em pleno foco da lepra, de barbeiros e carrapatos”. Fotos de Souza Araújo (1943, p.453a), de 13 e 18.12.1942.

Dez hansenianos selecionados para infecção do mosquito, em condições naturais. Na foto tirada por Souza Araújo, em
março de 1943, os doentes posam com o entomologista Oliveira Castro e o guarda Otto, próximos a uma lagoa tributária
do rio do Peixe. Aí, no crepúsculo, foram capturados, nesses doentes, os primeiros anofelinos, flebótomos e simuliídeos
(borrachudos) infectados com o bacilo da lepra (Souza Araújo, 1943b, p.170, fig. 5).
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Adolpho Lutz e a filha, Berta Maria Júlia Lutz, na escadaria da Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, quando ela
tomou posse como deputada federal, em julho de 1936 (BR. MN. Fundo Bertha Lutz).

obsoletas, fadadas à ruína ou à transformação em momentos destinados a
outros usos, até mesmo à preservação da memória de práticas médicas
felizmente superadas. Mas caso o leitor encontre telas enferrujadas a revestir
janelas e portas num desses estabelecimentos fantasmas, saberá agora que
representam prosaicos vestígios das idéias que Adolpho Lutz tão tenazmente
defendeu. Neste, como em muitos outros casos, o historiador não encontra o
remate límpido que se supõe haver nas contendas da ciência, separando o erro
da verdade com o vinho da água.
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Notas
1 Embora se tenha adotado, no Brasil e em outros países, o termo hanseníase para designar a doença, de maneira a
livrar suas vítimas dos estigmas associados à “lepra”, optamos pelo uso desta palavra porque era ela que tinha curso
no período histórico examinado. A atitude moralmente correta, neste caso, implicaria um anacronismo inaceitável do
ponto de vista historiográfico. Sobre as implicações atuais do uso de hanseníase, ver Oliveira et al. (2003).
2 Ver Danielssen & Boeck (1848). Heráclides Cesar de Souza Araújo preparou a edição comemorativa do centenário
do Atlas de la lèpre par C. Danielssen e C. W. Boeck, Bergen en Norvèege, 1847 (Rio de Janeiro, 1946).
3 Obregón, 2000, p.266; Lutz, 1887. O trabalho de Hansen, publicado originalmente no Norsk Magazin for
Laegevidenskaben (1874) foi reimpresso em 1955 pelo International Journal of Leprosy. Obregón é hoje uma das
principais referências em história da lepra; publicou excelente livro a esse respeito (Medellin, 2002) e, mais
recentemente, um artigo sobre a campanha contra a doença na Colômbia (2003).
4 O soro do médico colombiano Juan de Dios Carrasquila foi objeto de um parecer negativo de Adolpho Lutz, que o
testou no Instituto Bacteriológico de São Paulo. A afirmação feita por Obregón (2000) de que a busca de uma vacina
para lepra converteu-se no “programa quase exclusivo de investigação científica aceitável” não se aplica ao Brasil, não
obstante essa busca fosse aqui intensa para a febre amarela.
5 “Relatório do movimento e estado do Hospital dos Lázaros precedido de algumas considerações acerca da morféia,
seu tratamento e experiências que se fizeram nesse mesmo hospital no ano de 1869 pelo dr. João Pereira Lopes”.
Contido em Lopes (1870) e parcialmente transcrito em Souza Araújo (1946, p.463-71).
6 Para descrição das plantas citadas, ver Cruls (1965).
7 Antes de completar a sua educação médica em Estrasburgo, em 1875, Paul Gerson Unna (1850-1929) cursou as
universidades de Heidelberg e Leipzig. A tese de doutoramento sobre a histologia e história do desenvolvimento da
epiderme humana foi precursora de abordagens muito originais no campo das doenças de pele. Em 1881, fundou
uma clínica dermatológica privada que, três anos depois, foi transferida para instalações mais modernas em
Eimsbüttel, um subúrbio de Hamburgo. A instituição logo atraiu grande número de estudantes da Alemanha e de outros
países. Co-editor do Internationaler Atlas seltener Hautkrankheiten (Hamburg & Leipzig, 1889-1899), Unna pesquisou
os processos bioquímicos da pele, e nela descobriu o Stratum granulosum. Descreveu diversas doenças e introduziu
terapias novas. O livro de histopatologia que publicou em 1884 consolidou seu prestígio como um dos mais
importantes dermatologistas do mundo (www.whonamedit.com/index.cfm). No próximo livro da Obra Completa de
Adolpho Lutz, aprofundaremos a análise de sua relação com Unna e da inserção de ambos na dermatologia,
especialidade médica que se instituía em diversos países.
8 Neumann era docente da Universidade de Heidelberg e agregado à Seemannskrankenhause (Casa de Saúde de
Marinheiros) e ao Institut für Schiffs und Tropenkrankheiten (Instituto de Doenças Navais e Tropicais), em Hamburgo.
No verão de 1904, faria uma viagem ao Brasil, com M. Otto, para estudar a febre amarela, publicando em seguida
Studien über das Gelbe Fieber in Brasilien (Leipzig, 1906).
9 “Relatório do dr. Lutz comunicado ao dr. Azevedo Lima”. Rio de Janeiro, 4.jul.1887. Em Azevedo Lima, 1887,
p.24-32. Transcrito em Souza Araújo (1946, p.491-3).
10 Ver bibliografia de Adolpho Lutz, organizada por Herman Lent em Neiva (1941). Foi reimpressa, com correções e
acréscimos, em História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.10, n.1, p.362- 409.
11 BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 255, maço 2.
12 Em 20 de setembro de 1884, inoculou Keanu, “friccionando-lhe, numa bolha de vesicatório no braço direito e na
orelha, pus de uma úlcera leprosa. De uma menina de 9 anos, com lepra tuberosa, retirou um leproma, logo após um
acesso febril ... [que] foi introduzido numa incisão larga e profunda feita no antebraço esquerdo de Keanu, e aí fixado
por cinco pontos de sutura ... No segundo mês o inoculado sentiu dores reumatóides; logo em seguida começou o
enfartamento dos nervos cubital e mediano do braço inoculado, durando do 5o ao 8o mês ... Em 25.set.1888 estava
bem pronunciada a lepra tuberosa em Keanu, e ele foi removido para o leprosário de Molokai” (Souza Araújo,
3.set.1936). O segundo episódio rumoroso envolvendo Arning foi o exame e diagnóstico da lepra no padre Damien, de
quem falaremos adiante.
13 Como no Brasil, os imigrantes chineses eram considerados pelos europeus e norte-americanos como racialmente
inferiores, sujos, sexualmente promíscuos e portadores de outras características físicas e morais danosas à higiene
pública (Obregón, 1996, p.165; Crosby, 1992, p.194; Gussow, 1989, p.96-7).
14 Carta de Emerson a Lutz, em 6.nov.1888, parcialmente transcrita por Corrêa (1992, p.145-6).
15 Carta a Emerson, de 2.jun.1888. Segundo Marcelo Oswaldo Álvares Corrêa (1992, p.144), principal fonte sobre
esse período da vida de Lutz, seu nome teria chegado ao conhecimento de Emerson por intermédio de H. W. Schmidt,
cônsul da Suécia e Noruega, ligado, também, à empresa H. Hackfeld & Co. Em 5.maio.1888, Unna escreveu a Lutz
de Paris. Encaminhava-lhe carta de Schmidt, tratando de sua ida ao Havaí, e deixava a Lutz inteira liberdade para
decidir o que melhor lhe conviesse (BR.MN., Fundo Adolpho Lutz, pasta 252, maço 2). No começo de 1888,
Emerson consultou o dr. Edward Arning para saber se não queria retomar suas investigações direcionadas agora
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para a terapêutica, mas este declinou, alegando que a doença estava sendo estudada por profissionais competentes
em centros médicos europeus que ofereciam condições mais vantajosas do que o Havaí (Law, s.d., p.3; também
hml.org/mmhc/mdindex/arning.html).
16 No próximo livro desta coleção, dedicado à dermatologia e micologia, analisaremos o significado desse congresso
tanto para Lutz como para as especialidades médico-biológicas a que ele se vinculava.
17 A colônia de Molokai teve como médicos-diretores os drs. N. B. Emerson (1879), C. Neilson (1880-1881), G. L.
Fitch (1882-1884), A. St. M. Mouritz (1884-1887), C. A. Peterson (1888), S. B. Swift (1889-1892) e E. Oliver
(1892-1902) (Souza Araújo, 1929, p.83).
18 Em visita a Honolulu, em janeiro de 1885, o padre Damien escaldou a perna e o pé. O médico que o examinou, dr.
George Trousseau, verificou que não tinha sensibilidade naqueles membros. O dr. Edward Arning foi chamado e
aplicou forte corrente elétrica através de uma agulha de platina fincada na perna do padre, que nada sentiu,
confirmando-se a morte do nervo peroneal e de suas ramificações, provocada pelo mal de Hansen. O clérigo
recusou-se a ser tratado por Arning no hospital de Kakaako. Fonte: hml.org/mmhc/mdindex/arning.html (acesso em
fev.2003). A esse respeito ver também Obregón, 2002; Huenermann, 1953.
19 Law (s.d., p.1). Baseando-se, ao que parece, no diário da irmã Leopoldina Burns, essa autora afirma que Amy
tornou-se católica para ganhar a confiança dos pacientes, ingressando na Ordem Terceira de São Domingos somente
às vésperas de deixar a Inglaterra.
20 Também em Albuquerque (1950, p.11-2) lê-se que a viagem pelos Estados Unidos teve características de um
“cortejo triunfal”.
21 Os demais integrantes do Conselho eram L. A. Thurston e S. M. Damon, que ela qualifica como “excelências”, e
W. E. Rowell e J. T. Waterhouse, que trata como “honoráveis”; Potter era um simples squire.
22 Nascido no estado de Maine, em 9.jul.1832, Kimball graduou-se em medicina pela Harvard Medical School em
1857, e serviu na Guerra Civil norte-americana (1861-1865) como cirurgião do exército da União. Acompanhado da
filha, chegou ao Havaí em 11.jun.1882. Em outubro, foi nomeado médico do governo no distrito de Hilo, onde
permaneceu até maio de 1888. Prestou serviços também a quatro grandes propriedades rurais da região. Transferido
para Honolulu, ficou responsável pelo dispensário da capital até janeiro de 1890, quando assumiu a presidência do
Conselho de Saúde. Renunciou ao cargo depois da crise envolvendo Adolpho Lutz e Amy Fowler, que relataremos
adiante, retornando aos Estados Unidos no início de 1891. Faleceu em Bridgton, em 20.jun.1902
(hml.org/mmhc/mdindex/arning.html, acesso em 7.mar.2004).
23 Seus componentes eram John W. Kalua (presidente), A. P. Paehaole, H. G. Grabbe, W. M. H. Halstead e T. R.
Lucas. A última visita da comissão do Conselho de Saúde, da qual faziam parte J. O. Carter e Waterhouse, ocorrera
dias antes da primeira visita da comissão do legislativo. Hawaii. Legislature of 1890. Select Committee on Complaint of
Rose Gertrude in regard to Kalihi Hospital.
24 Legislature of 1890 (p.40-2). Era assinado por Kalua, Paehaole, Crabbe e Halstead. No “relatório da minoria”, Lucas
endossou as conclusões do grupo, mas propôs que Kahalehili permanecesse no hospital sob a autoridade de Lutz e
Rose Gertrude, e que Reynolds fosse mantido no cargo (p.43). Entre os depoimentos tomados pela comissão
encontram-se indícios de que talvez fosse verdadeira a história contada por Bertha Lutz a respeito do amante da
mulher indígena internado pelo irmão, que não seria um sacerdote, mas o próprio Carter, do Conselho de Saúde.
25 Esses trabalhos são examinados em detalhes no próximo livro da Obra Completa de Adolpho Lutz, concernente à
dermatologia e micologia.
26 Os argumentos alinhavados pela autora provêm de trabalhos diversos de Lutz produzidos ulteriormente.
Apresentados desta forma, não deixam claro que observações e hipóteses surgiram no Havaí, e como germinou e
amadureceu a teoria que iria sustentar tão decididamente a partir da década de 1910.
27 Aragão, 1915, apud Souza Araújo, 1956, p.137 e Obregón (2002). De Henri Leloir, encontramos apenas Leçons sur
la syphilis, professées à l’hôpital Saint-Sauveur (Paris, 1886). Em documento do Arquivo Adolpho Lutz
(“Transmissão da lepra por mosquitos”, caixa 19, pasta 74), Bertha Lutz anotou referências aparentemente extraídas
de Edvard Ehlers, “Transmissibilité de la lèpre par les insectes succeurs de sang (parasites lectulaires)”, in II Lepre
Konferenz Mitteilungen u. Verhandlungen III, p.25-38. Na relação consta trabalho de Leloir intitulado Traité pratique et
théorique de la lèpre (1886). Figuram ainda Ashmead (nada além do nome do autor); Baldomero Sommer, “La lèpre
en Argentine”, Semaine Médicale, 1898; artigos com títulos não especificados de Blanchard (ver bibliografia); Arning
(Archiv. F. Dermat. U. Syph., 1891); Scott (British Medical Journal, 18.8-29.set.1900); Noc (Annales d´Hygiene et de
Médecine Coloniale, juil.-sept. 1903, p.481; janv.-mars 1904, p.11). Mais detalhadas são as referências a Chosky,
autor de Report on Leprosy and the homeless Lepers Asylum Matunga at Bombay (1901); Hallopeau, “Leçons
cliniques de l´hôpital St. Louis”, Bulletin de l’Academie de Médecine, juil. 1901; Chantemesse (mesma publicação,
mesma sessão, 30.jul.01); Pierre Cazamian, Archives de Médecine Navale, dec.1904, p.452); Goodhue, Indian
Medical Gazette, Aug. 1906 e Journal of Tropical Medicine, 15.set.1906; Marchoux et Bouret, Annales de l’Institut
Pasteur, 19, 1908, p.389 e Bulletin de la Societé de Pathologie Exotique, 1908, p.288; Laveran (mesmo periódico,
mesma sessão).



    107 TRABALHOS SOBRE HANSENÍASE

28 Encontra-se um bom verbete sobre Blanchard em www.pasteur.fr/infosci/archives/f-bio.html. Ver também Brumpt
(13.fev.1910) e Linossier (15.fev.1919).
29 Provavelmente O mosquito como agente da propagação da febre amarela, de Emílio Ribas (1901), que transcreve
nota manuscrita por Adolpho Lutz. Este deve ter enviado alguns de seus trabalhos sobre lepra porque o francês,
espantado, comentou (1.out.1905): “J’ignorais que vous eussiez déjà signalé le rôle des Insectes comme agents
d´infection dans la lépre. Si mon livre a une seconde édition, je ne manquerai pas de signaler ce fait intéressant.
Je suis ravi de me trouver d´accord avec vous sur ce point. Je suis de plus en plus convaincu que c´est la seule
interprétation raisonnable” (BR.MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 255, maço 1).
30 O relatório apresentado em 28.jul.1897 a Emílio Ribas, diretor do Serviço Sanitário de São Paulo, contém os
resultados da análise do material que recebeu da Colômbia pouco antes da viagem que Lutz fez a Montevidéu para
assistir à conferência em que Giuseppe Sanarelli anunciara a descoberta do bacilo icteróide, o suposto agente da febre
amarela (Benchimol, 1999). Eram dez vidros com o rótulo “Instituto Carrasquilla – Suero antileproso – Bogotá – Plaza
de los Mártires”. Com a ajuda de Arthur Mendonça, Lutz verificou que todos continham bacilos semelhantes ao coli,
um bacilo maior e cocos. Injetaram o soro num cachorro “sem notar outros fenômenos que um pouco de tumefação
local”. Lutz considerou seu emprego “contra-indicado por conter vários organismos ... A respeito de suas ações
terapêuticas ... podemos dizer que o pouco que achamos na literatura não fornece a menor base científica para
justificar qualquer esperança deste lado. Parece tratar-se apenas de um trabalho sem critério ou uma especulação
comercial (BR.MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 12, maço 1). O soro de Carrasquilla teve grande aceitação na
Colômbia, concedendo-lhe o governo daquele país um instituto para que prosseguisse com suas investigações.
Preparado com sangue de pacientes portadores da doença, recebeu críticas da comunidade científica internacional,
inclusive de vários participantes do Congresso realizado em Berlim, que argumentaram que “o bacilo de Hansen não
se encontrava presente no sangue dos pacientes” (Obregón, 2002, p.194-6).
31 Art. 145, título II, “Profilaxia geral das moléstia infectuosas”, em Barbosa & Rezende (1909, p.1000).
32 Em 1817, a ilha das Enxadas, que servia como depósito de pólvora, abrigou temporariamente os doentes
transferidos do leprosário existente no bairro de São Cristóvão. Os doentes foram depois para a ilha de Bom Jesus,
até a conclusão das obras do Hospital dos Lázaros, em 1850. Outra ilha, a de Boa Viagem, em Niterói, sediou um
lazareto para marinheiros vitimados por doenças infectocontagiosas. Criado em 1810, após a transferência da corte
portuguesa para o Brasil, era mantido por diárias fornecidas pelos navios mercantes que atracavam na baía de
Guanabara (Kushnir, 2002; Sarthou, 1964).
33 Palavras de Emílio Gomes na sessão de 22.jul.1915 da Academia Nacional de Medicina, publicadas nos Annaes
da agremiação (t.81, p.161) e reproduzidas por Souza Araújo (1956, p.123).
34 Hannaway (1993) elege duas obras como balizas fundamentais da geografia médica na Alemanha: a de Leonhard
Ludwig Finke, publicada em 1792-1795, e os dois volumes que Hirsch publicou na década de 1860, às vésperas da
revolução pastoriana. O médico alemão compilou aí quantidade surpreendente de dados sobre a distribuição e os tipos
de doenças em diferentes períodos e regiões do mundo e sobre a relação entre as doenças e o ambiente em que
viviam suas vítimas.
35 Entre os defensores da transmissão da lepra por pulgas figurava Juan de Dios Carrasquilla, que sustentou essa
teoria no Terceiro Congresso Científico Latino-americano, realizado no Rio de Janeiro em 1905. Em 1947, outro
médico colombiano, Guillermo Muñoz Rivas, teria seu trabalho sobre a transmissão da lepra por pulgas premiado no
Brasil pela Academia Nacional de Medicina. Dando continuidade aos estudos de Carrasquilla, Muñoz Rivas realizou
vários experimentos com pulgas do homem e do cão, e constatou que os bacilos da lepra eram conservados no tubo
digestivo desses insetos por até 76 horas (Obregón, 2002, p.173, 317).
36 Lutz atribuía a discrepância ao uso do mosquiteiro. Nenhum branco dormia sem ele, e mesmo de dia os pós de
piretro eram amplamente usados. Já os indígenas não tinham aquele hábito. “De outro lado os canacas gostam muito
da água e não se pode acusar a falta de limpeza, sempre invocada para escurecer os problemas da transmissão das
moléstias” (Jornal do Commercio, 7.nov.1915).
37 Souza Araújo (1956, p.219, 303, 305, 332); Coutinho et al. (2001, v.5, p.5890-2).
38 As comunicações de Lutz foram publicadas no Jornal do Commercio, 6.dez.1915, e no Diario Official,
15.dez.1915, p.901-6; a de Valverde saiu em O Brazil-Medico, 1.v., 1924, p.233-6, 1924. Estas comunicações estão
transcritas em Souza Araújo (1956, p.129-31, 131-7, 141-4).
39 Em 3.dez.1915, Valverde questionou a analogia entre os processos de transmissão da lepra e da febre amarela.
“Ora, se um único caso de febre amarela, tendo apenas o poder infectante durante 3 dias é suficiente para produzir
uma pandemia, como se poderá admitir que a lepra, com período febril tão prolongado ... se transmita de maneira tão
lenta e caprichosa? Pela quantidade de leprosos espalhados pelo mundo e pela quantidade de mosquitos também nele
existente, a ser real essa teoria, o mundo estaria transformado num imenso leprosário...” (apud Souza Araújo, 1956,
p.132). O golpe mais sério contra esse aspecto da teoria de Lutz foi desferido por um cientista do Instituto Oswaldo
Cruz, o leprologista Souza Araújo (jun.1946, p.6): depois de examinar o sangue venoso de dezenas de doentes que
freqüentaram seu consultório no Instituto entre 1927 e 1929, provou que “todo leproso lepromatoso está constantemente
em estado de bacilemia, contrariando a noção clássica defendida ... por Ad. Lutz, de que tal bacilemia só existe durante
os surtos febris”.
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40 Jornal do Commercio, 6.dez.1915, apud Souza Araújo, 1956, p.131. Em outro trecho desta segunda conferência,
Lutz observou: “É somente nestes últimos anos que aparecem trabalhos experimentais sobre este assunto e os
autores destes geralmente desanimaram, logo que encontraram as primeiras dificuldades com relação ao papel dos
mosquitos ... por isso caíram no erro de acusar de preferência as moscas e os percevejos, sem contemplar que
estes nunca podiam explicar o modo caprichoso da propagação” (p.130). Encontra-se boa revisão da expressiva
literatura sobre a transmissão da lepra por moscas em Lamborn (1937).
41 Lutz incriminava “o Culex fatigans ou ‘quinquefasciatus’, segundo querem os americanos, e o seu correspondente
o pipiens; vindo em segundo plano o Stegomyia calopus, de distribuição mais restrita” (Aragão, apud Souza Araújo,
1956, p.139). De acordo com Consoli & Oliveira (1994, p.139), o Culex quinquefasciatus [Say, 1823] foi por muito
tempo conhecido como Culex fatigans ou Culex pipiens fatigans: “É considerado trópico-cosmopolita. Ocorre,
basicamente, nas porções meridionais da Ásia, na África, nas Américas e na Oceania”. Mosquito doméstico, constitui
“uma praga para os moradores das áreas menos frias dos continentes supracitados. Ocorre ... em maior quantidade
nos aglomerados humanos, dentro das cidades e vilas rurais, tornando-se raro à medida que as habitações vão se
afastando umas das outras ... ataca exatamente no horário destinado ao repouso, após a jornada de trabalho ou
estudo”.
42 O interesse de Lutz pelos mosquitos fez com formasse representativa coleção com o apoio de coletores em
diferentes pontos do Brasil (ver BR.MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 216). Dedicou-se entusiasticamente ao estudo
taxonômico do grupo, tendo como um dos seus principais interlocutores Frederick Theobald, entomólogo encarregado
pelo Museu Britânico de escrever monografia sobre os mosquitos do mundo. Theobald utilizou as descrições de Lutz
sobre os mosquitos coletados no Brasil. Durante cinco anos, mantiveram correspondência sobre as características
das espécies que estudavam (Sá, 2002).
43 Sobre os debates no Quinto Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado no Rio de Janeiro, em meados
de 1903, ver Benchimol (1999). “Eu bem sei que as idéias novas são sempre recebidas com uma certa prevenção,
até certo ponto muito aceitável”, declarou Aragão em dezembro de 1915 (apud Souza Araújo, 1956, p.137); “daí porém
a se lhe fazer uma cerrada oposição ... não levando em conta a autoridade de quem as apresenta, vai uma grande
distância. Infelizmente é o que parece que se vai tendendo a fazer em torno da doutrina culicidiana da lepra, com a
repetição das campanhas já anteriormente feitas à teoria culicidiana do impaludismo e da febre amarela, e de um modo
geral, a todas as hipóteses de propagação de moléstias por um hospedeiro intermediário”.
44 Apresentado por Emilio Gomes à Academia Nacional de Medicina e publicado em seu Boletim, v.2, 1919,
p.738-40; apud Souza Araújo, v.III, p.159.
45 Realizada no âmbito das celebrações do centenário da Independência do Brasil, no Pavilhão das Festas da
Exposição Nacional, a Conferência contou com a participação de delegados da Argentina, Colômbia, Costa Rica,
Cuba, Equador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela (“Conferência
Americana de Lepra”, Jornal do Commercio, 10.out.1922).
46 Souza Araújo (1956, p.365, 369, 371-2). A comunicação de Emílio Gomes, transcrita aí (p.368-71), foi publicada em
O Brazil-Medico (ano XXXVI, v.II, 28.out.1922, p.252); as conclusões finais da conferência constam da mesma
edição desse periódico (p.276). A comunicação de Lutz (1922) não é reproduzida por Souza Araújo nem mereceu
destaque na imprensa, não obstante tenha causado “sensação” na platéia que aplaudiu, na mesma noite, telegrama do
dr. Samuel Libânio comunicando a colocação da pedra fundamental do leprosário Santa Isabel, em Belo Horizonte.
47 Em artigo publicado em 1929, esse membro correspondente da Academia, que era professor de higiene das
escolas de Farmácia e Agronomia de Manaus, faz um inventário dos animais que poderiam ser transmissores da
lepra, inclusive os ratos, e, sem negar suas convicções contagionistas, afirma que os dados experimentais não tinham
sancionado ainda esses “contagiantes indiretos”, mas convinha tomar medidas de defesa.
48 “A transmissão da lepra e suas indicações profiláticas”, publicado em maio de 1936, em português e inglês, nas
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, é o resumo de outro artigo, mais extenso, publicado em alemão, em junho, nos
Annaes da Academia Brasileira de Sciencias. Foi reimpresso no Boletim da Campanha contra a Lepra (maio-jun.
1936).
49 Texto datilografado inédito, 7p. (BR.MN. Fundo Adolpho Lutz pasta 254, maço 5).
50 BR.MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 254, maço 4, junto com correspondência entre Bertha Lutz e Paula Souza a
respeito dessa contribuição de Lutz.
51 Hesitamos quanto ao tempo verbal a empregar: o futuro do pretérito denota sugestões endereçadas a outros
pesquisadores, mas este certamente era o protocolo das experiências que Lutz vinha realizando, o que justificaria o
emprego do pretérito imperfeito.
52 A lepra do rato foi descrita em 1902 por ocasião de uma campanha de desratização conduzida na Ucrânia e, no ano
seguinte, Stefansky incriminou o Bacillus der Rattenlepra como seu agente. A doença do rato, encontrada em 1903 no
Reino Unido e, em seguida, na maior parte dos países, apresentava tamanhas analogias clínicas e anatomopatológicas
com a lepra do homem que, durante muitos anos, aquele bacilo foi assimilado à Mycobacterium leprae. Baseando-se
em argumentos morfológicos, principalmente, Marchoux e Sorel propuseram em 1912 (“Recherches sur la lèpre”,
Annales de l’Institut Pasteur, v.26, p.675-700) que fosse denominado Mycobacterium lepraemurium. Posteriormente,
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análises antigênicas e de biologia molecular confirmaram que o agente da doença dos ratos pertence a uma espécie
diferente do microrganismo da lepra humana. O bacilo de Stefansky, que causa também a “lepra do gato” (síndrome
granulomatosa lepróide canina), caiu, então, em sinonímia. List of Bacterial names with Standing in Nomenclature
(www.bacterio.cict.fr/bacdico/mm/lepraemurium.html, verbete criado em 7.jun.1998, com última modificação feita em
23.jan.2002).
53 “Acidorresistência” é uma propriedade das Mycobacteria estabelecida por Paul Ehrlich em 1882. Os bacilos da
tuberculose e da lepra são difíceis de pigmentar, mas quando tingidos com violeta de genciana e saturados numa
solução de anilina em água, resistem à descoloração por ácidos minerais. Tal particularidade chegou a ser o método
principal para diferenciá-los de outros microrganismos (Obregón, 2002, p.34).
54 Os drs. Henrique Aragão e Herman Lent, protozoologista e entomologista do IOC, e Ruy Noronha Miranda, diretor
do Leprosário de S. Roque, no Paraná, colaboraram com essas experiências. Ver também referência a trabalhos do
colombiano Guillermo Muñoz Rivas sobre a transmissão da lepra por pulgas na nota 35. Na comunicação de 1952,
Souza Araújo cita experiências de E. Montestruc e R. Blache (1951), na Martinica; Guillermo Muñoz Rivas (1946),
na Colômbia; e Celso S. C. Rossel (1947, 1946), no IOC; refere-se também a observações e materiais enviados ao
Laboratório de Leprologia, em Manguinhos, por médicos atuantes em diversos leprosários do Brasil, todos
convencidos do papel dos hematófagos na transmissão da doença: Max Rudolph, clínico em Estrela do Sul (MG);
Paulo Cerqueira, da Colônia de Santa Isabel; J. A. Soares, leprologista do Espírito Santo; e os drs. Orestes Dioniz e
Josefino Aleixo, que visitaram com Souza Araújo leprosos residentes em Bambuí (MG), às vésperas de ser fundado
ali o Centro de Estudos e Profilaxia da Moléstia de Chagas (nov.1943). Sobre o assunto ver ainda Souza Araújo
(1941; 1942a e b, 1943a, b e c; 1944 a e b); Oliveira Castro & Mariano (1944) e Rossell (1947, 1946).
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