
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
CZERESNIA, D. Do contágio à transmissão: ciência e cultura na gênese do conhecimento epidemiológico 
[online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1997. 123 p. ISBN: 85-85676-32-9. Available from SciELO 
Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Capítulo III 
Transmissão: uma mudança de estrutura perceptiva 

 
Dina Czeresnia 



CapítuloΠΙ 

TRANSMISSÃO: UMA MUDANÇA DE ESTRUTURA 
PERCEPTIVA 

Não há nada que o homem mais tema 

que o contato com o desconhecido. Ele 

quer ver aquilo que o está tocando; quer 

ser capaz de conhecê-lo ou ao menos 

classificá-lo. 

Elias Canetti 

Até meados do século XIX - período em que a teoria da constituição epidêmi
ca foi dominante - o imaginário social relacionou a doença epidêmica ao olfato. O 
anticontagionismo esteve ligado ao aerismo, privilegiando um sentido que, como o 
do tato, situa-se em um nível mais baixo na hierarquia dos sentidos humanos. O ol
fato, em especial, é considerado mais próximo da animalidade, atingindo as raízes 
da vida no que ela tem de mais íntimo. Vigia a ameaça da doença, é vanguarda do 
paladar, detecta os perigos da atmosfera, reconhecendo a qualidade do ar. Dessa 
forma, é um sentido de conservação (Corbin, 1987). Apresentando-se como sensa
ções mais indiferenciadas e descontínuas, olfato e tato não se prestam à memoriza
ção ou à tradução em imagens e em linguagem. Já a visão é um sentido mais próxi
mo da linguagem e, portanto, da razão.1 

O conceito de transmissão surge com o deslocamento da estrutura perceptiva, 
assim como o discurso a respeito da propagação das epidemias também se desloca 
dos imprecisos sentidos do olfato e do tato para o sentido da visão. 

1 Hanna Arendt salientou o quanto a modernidade assumiu como valor uma desconfiança em relação 
aos sentidos. Os resultados das descobertas nas ciências naturais teriam demonstrado que os sentidos 
humanos não revelam o mundo tal como ele é, induzindo os homens ao erro. Mais do que ter privi
legiado o sentido da visão, a ciência possibilitou que os espaços de visibilidade fossem ampliados por 
meio de instrumentos. O homem pôde visualizar realidades anteriormente inimagináveis. Esse pro
cesso, porém, foi contraditório e paradoxal, afastando o homem do seu próprio referencial de medida 
(Arendt, 1987). Considerando que a natureza só pode ser vista e interpretada pelo homem do seu pró
prio ponto de vista, o processo de desmembramento e decomposição da natureza e do homem fez com 
que se perdesse a integridade da referência que lhe deveria ser fundamental. Goethe (1749-1832) já des
confiava da experimentação sobre a natureza e declarava que o microscópio e o telescópio, no fundo, 
serviam para confundir Ό puro sentido humano'. " O homem por si, sempre e quando saiba valer-se de 
seu bom sentido, é o maior e o mais exato de todos os aparatos físicos que possam haver, e a maior des
graça da física moderna consiste em haver descolado, de certo modo, os experimentos do homem, em¬ 
penhando-se (...) em reconhecer a natureza simplesmente através dos resultados obtidos por meio de ins
trumentos artificiais" (Goethe apud Cassirer, 1993:225). 



Foucault assinala o período do nascimento da clínica no final do século XVIII, 
quando esta se estrutura através de uma linguagem que fala do olhar. É nesse perío
do que a linguagem anterior, permeada de imagens, metáforas e analogias, torna-se 
conceituai, quantitativa e rigorosa. São qualidades atribuídas ao novo discurso: obje
tividade, formalidade, empiricidade, concretude, análise e profundidade. 

Essa nova orientação criou a possibilidade de uma experiência clínica e a ela
boração de um discurso de estrutura científica sobre o indivíduo (Foucault, 
1987a:XIII). Nesse sentido, o estudo da morte mediante a anatomia patológica foi 
central para o nascimento da clínica. A observação e a descrição da morte concede
ram estabilidade, visibilidade e clareza à experiência clínica. A doença encontrou 
uma correspondência no corpo. Foi identificada como lesão em um órgão. A anáto-
mo-clínica produziu o acesso do olhar para o interior do corpo. O âmbito onde 
ocorre a doença centrou-se no espaço corporal. O olhar de profundidade da anáto¬ 
mo-clínica tornou visível o que era invisível (Foucault, 1987a). 

Conhecer a doença passou a ser o desvendamento de uma trama orgânica que 
se produz no espaço corporal e que possui determinações causais. Esta caracteriza
ção foi a marca do que passou a significar conhecer o corpo e a doença, e foi, 
também, a configuração da nova forma de olhar a transmissão de doenças a partir 
do século XIX. 

As disputas entre contagionistas e miasmáticos deslocaram-se para outra esfera 
discursiva, centrando-se agora em um elemento particular da anatomia. No plano 
anatômico, as representações das duas teorias convergiam para o mesmo tipo de te
cido - o do revestimento corporal. A teoria do contágio relacionava-se principal
mente com o revestimento cutâneo, externo e envolvente - a pele; já a teoria mias¬ 
mática, com o revestimento interno - as membranas mucosas. Um agente tóxico 
presente no ar agiria no corpo internamente. Caso contrário, atuando através da 
pele, estaria presente em outros corpos e coisas (Delaporte, 1986:136). 

Na primeira metade do século XIX, a teoria do contágio era considerada ultra
passada e a teoria da constituição epidêmica tinha atingido seu maior grau de elabo
ração (Rosen, 1994). Porém, a teoria do contágio foi recuperada e tornou-se aparen
temente vitoriosa quando atingiu uma qualidade discursiva distinta da anterior, isto 
é, quando foi deixando de ser teoria do contágio. A interpretação do conceito de 
transmissão como uma continuidade em relação à teoria do contágio ofuscou a 
compreensão da importante mudança discursiva que se operava naquele período.2 

No entanto, essa descontinuidade discursiva, como vimos, não assinalou a 
emergência de novos valores, mas a possibilidade de efetivação daqueles que já ha-

2 Mesmo interpretando este processo como uma continuidade e uma vitória da teoria do contágio, 
Winslow captou as transformações que ocorreram neste período: "Até que a teoria do contágio ani
mado foi substituída por uma teoria de germes vivos e até que a esta teoria fossem adicionados os 
conceitos de transmissão a longa distância pela água e suprimentos alimentares e, acima de tudo, por 
portadores animais - a hipótese do contágio simplesmente não funcionou" (Winslow, 1967:182). 



viam surgido no pensamento médico desde o século XVI: localização, especificidade 
e intervenção. Em sentido valorativo há continuidade entre teoria do contágio e 
conceito de transmissão. Estes valores, ao adquirirem expressão discursiva adequada 
aos seus princípios, possibilitaram medidas sanitárias mais pragmáticas e exeqüíveis, 
de acordo com a racionalidade terapêutica que se tornou dominante. 

A linguagem e a argumentação, nesse período, passaram a ser precisas, rigoro
sas e quantitativas, baseadas em dados de observação e experimentação. Além dis
so, do ponto de vista da racionalidade médica emergente houve preocupação em 
descobrir as lesões anatômicas orgânicas que estariam associadas às manifestações 
sintomáticas e aos sinais da doença. 

As doenças na medicina fisiológica - que se orientava pela idéia de constitui
ção - , eram descritas como 'febres essenciais'. Broussais considerava que as causas 
da inflamação tinham diversas origens - agentes contagiosos ou irritantes e fatores 
climáticos - , não assumindo contradições entre elas. O estudo da doença, nessa 
perspectiva, não se centrava na especificação da natureza do agente. Porém, o estu
do das características anátomo-patológicas de 'inflamações específicas' acarretou que se 
estabelecesse uma relação com a natureza específica da causa (Delaporte, 1986). 
Bretonneau, ao estudar a difteria, foi um dos que primeiro descreveram uma doença 
específica, afirmando que a especificidade da causa é que a determina (Rosen, 1994). 

Os valores que se tornam hegemônicos no pensamento médico científico vão 
implicar contradições no discurso dos defensores da teoria da constituição epidêmica. 
Ao procurarem dar forma e estrutura científica às suas idéias, também se expressaram 
através da racionalidade que se tornava dominante e da qual foram igualmente 
construtores. Estar atento ao fato de que o conceito de transmissão não é simplesmente 
a vitória da teoria do contágio, significa compreender, além disso, que os anticontagio¬ 
nistas participaram ativamente do seu desenvolvimento. 

Evidentemente que tal processo não foi linear, estando perpassado por polêmicas 
que contrapunham importantes diferenças de pensamento. Contudo, os anticontagio¬ 
nistas desse período compartilharam a descontinuidade discursiva que marcou a 
emergência da medicina moderna e, deste modo, estiveram também engajados na ela
boração de uma nova ontologia da doença. Esta deixou de ser concebida como forma 
de existência que invade o corpo, para ser percebida como decorrência de um processo 
com existência material nos componentes do próprio corpo. Ambos, contagionistas e 
anticontagionistas, estavam buscando encontrar vínculos com a patologia, e, neste senti
do, as diferenças entre suas teorias tenderam a diluir-se. 

Ao centrar o olhar na patologia para o estudo das lesões do organismo, o dis
curso da medicina definiu uma opção coerente com o desenvolvimento da biologia, 
analisado no capítulo I. Firmou-se no pensamento médico a hegemonia do orgâni
co. A racionalidade científica na medicina estruturou a explicação dos fenômenos 
com base no estudo de mudanças morfológicas, orgânicas e estruturais. Consolida-
se dessa maneira a passagem da medicina para uma epistéme moderna. O discurso 



científico assim configurado coloca a teoria da constituição epidêmica fora do uni
verso de objetividade e sistematicidade que caracteriza a ciência, porém, mesmo 
não se enquadrando nos critérios formais do conhecimento científico, a teoria da 
constituição epidêmica pode ser demarcada no domínio positivo do saber. Ela man
teve forma própria e não foram propriamente deficiências que a fizeram malograr 
no limiar de constituição das ciências (Foucault, 1995). Pelo contrário, resgatar o 
movimento de mudanças que ocorre neste período permite marcar, na origem da 
estruturação dos conceitos que configurarão o discurso científico na epidemiologia, 
a permanência de saberes que irão perseverar, instigando vários personagens e ver
tentes de pensamento no decorrer da sua história. 

Retomaremos adiante esta discussão, chamando atenção para como, se por 
um lado houve superação epistemológica na construção do conceito de transmissão, 
por outro, o predomínio da racionalidade científica acarretou perda de valores que 
a teoria da constituição epidêmica, de alguma forma, conseguia situar e preservar. 

Analisaremos esse processo de mudanças no discurso anticontagionista através 
dos trabalhos de Virchow (1821-1902). Virchow, considerado um anticontagionista 
radical, foi um médico cujo pensamento teve especial amplitude. Dialogou com os 
principais autores europeus e, além de sanitarista especificamente atento às políticas 
de saúde de seu tempo, professor e pesquisador de anatomia patológica, patologia 
geral e terapêutica, foi participante engajado no movimento social (Rather, 1985). 
Seus textos são esclarecedores das transformações que ocorreram nesse momento e 
podem ser estudados como exemplo da tendência que irá marcar o pensamento de 
vários de seus contemporâneos. Eleger Virchow não significa apontá-lo como precursor, 
apesar de não se deixar de reconhecer que parte dos seus trabalhos representam, entre 
os de outros autores, uma importante sinalização da emergência do que vai poste
riormente configurar a epidemiologia como campo disciplinar. 

Virchow, no trabalho sobre o tifo na Alta Silésia publicado em 1848, manifesta 
a preocupação em precisar a natureza do estímulo que engendra uma doença espe
cífica, encontrando relações entre o 'miasma' e lesões anatômicas. Descreve minu
ciosamente os sintomas e sinais clínicos da doença, as características do sangue, fe
zes, urina, secreções e os achados em autópsias de doentes. Preocupa-se com a de
finição da especificidade do tifo - que estava sendo construída neste período - , re
ferindo-se às diferentes nomeações que a doença recebeu de médicos como Bre-
tonneau, Cruveilher e Bouillaud. Considera que a origem e a propagação do tifo en
contrariam explicação, com base em pontos de vista mais precisos, após os estudos 
anatômicos terem dirigido " a atenção para as mudanças que ocorrem na membrana 
mucosa intestinal" (Virchow, 1985:264). Virchow, desta forma, também estava ten
tando precisar a transmissão do tifo. 

A teoria da infecção de Henle, formulada em 1840 - analisada a seguir - , 
demonstrou-se ,como aquela que alcançou o objetivo de precisar o conceito de 
transmissão somente após a aceitação dos resultados experimentais bem-sucedidos de 
Pasteur e Kock. Virchow já conhecia a teoria e explicitamente não compartilhava o pon¬ 



to de vista de que a doença era provocada por germes. Suas especulações sobre a 
natureza do miasma do tifo evidenciam a tentativa de conciliar uma concepção mais 
abrangente de explicação da epidemia que, para ele, não poderia deixar de incluir 
o conjunto das circunstâncias da vida, assim como a necessidade que se impunha, a 
partir dos estudos anatomoclínicos, de definir-se o agente específico da epidemia e 
o modo pelo qual este tinha acesso ao corpo para produzir a patologia, o que define 
o conceito de transmissão: 

Nós assumimos um miasma particular como sendo a causa endêmica, o 
qual era um produto de decomposição química que ocorria quando cir
cunstâncias insalubres resultantes do modo de vida dos habitantes em 
suas moradias eram intensificadas sob certas condições climáticas. Certamen
te, sempre nos sentimos obrigados a procurar a causa da epidemia na intensi
ficação da insalubridade doméstica e de tentar uma refutação dos pontos de 
vista oponentes. Além disso, reconhecemos que é provável que tal miasma, 
isto é, uma substância que sofre uma reação química (movimento de átomos), 
um agente químico, alcança o corpo, envenena o sangue causando uma série 
de mudanças secundárias no processo da vida, nos processos nutritivos, assim 
como no sistema nervoso. (Virchow, 1985:298) 

Conclui finalmente que 

...a assunção de que o miasma do tifo é uma substância química volátil 
pode explicar as manifestações do tifo e permitirá uma integração das ob
servações positivas da fisiologia patológica. (Virchow, 1985:299) 

Em um texto de 1856, Virchow questionou a teoria de Pettenkofer, que elabo
rou uma teoria de transmissão na qual enfatizava a importância da água e do solo na 
produção do miasma, agora do cólera. Pettenkofer, outro médico sanitarista impor
tante na origem da epidemiologia, foi o diretor do Instituto de Higiene em Munique 
e, sob sua influência, introduziu-se novo sistema de suprimento de água e de drenagem 
de esgotos nesta cidade3 (Winslow, 1967). Pettenkofer afirmava que, sob determinadas 

3 As práticas relacionadas ao conceito de transmissão, mesmo antes dos achados da bacteriologia, parti¬ 
cularizaram as medidas sanitárias e o discurso genérico propostos no contexto de dominância da teo
ria da constituição epidêmica. Mas, além disso, reafirmaram o anacronismo das medidas de isolamen
to e exclusão associadas à velha noção de contágio, que, contudo, permaneceram presentes no pen
samento de médicos conservadores e em burocratizados serviços de saúde. O desenvolvimento pos
terior da bacteriologia irá produzir uma inflexão no sentido de um novo estreitamento ao privilegiar 
ações centradas em medidas terapêuticas específicas como quimioterapia e imunização em detri
mento das práticas epidemiológicas preventivas relacionadas mais amplamente ao conceito de trans
missão. Sob este aspecto pode-se considerar uma posterior disputa entre a bacteriologia, reafirmando 
medidas terapêuticas individuais, e esta epidemiologia, centrada em práticas sanitárias coletivas. 



condições, a decomposição no solo das águas contaminadas com fezes dos pacien
tes de cólera originava seu miasma.4 

Virchow, que também teve papel relevante na construção de um sistema de 
abastecimento de água e de drenagem em Berlim (Rosen, 1994), considerou que 
Pettenkofer não se expressou claramente a respeito do solo ser uma fonte de predis
posição ou ser a própria fonte da infecção. Questionava que a predisposição fosse 
atribuída a um princípio único. Por que considerar o solo uma causa predisponente 
e desconsiderar outros aspectos como a atmosfera, a insalubridade e o estado cor
poral do indivíduo? (Virchow, 1985:193). 

Esclarece-se assim uma divergência importante que distinguiu contagionistas e an
ticontagionistas durante o período e que esteve no núcleo das contradições do discurso 
de Virchow. Os contagionistas enfatizavam a busca de uma causa verdadeira e específi
ca da doença. Os anticontagionistas, apesar de também estarem tentando precisar 
a especificidade da doença e sua etiologia, enfatizavam a importância de estudar a pre
disposição do corpo e do ambiente para o surgimento da doença. Predisposição, noção 
originalmente relativa à teoria da constituição epidêmica, denotava no contexto desta 
teoria um estado, uma totalidade que, contudo, não se expressava como um conceito. 
Virchow tentou precisar esta noção e, de acordo com a racionalidade analítica que se 
impunha, expressou 'predisposição' valendo-se da decomposição da realidade em fato
res a serem analisados estatisticamente. 

Ao preocupar-se, por exemplo, com a influência que o modo de vida e a ocu
pação exerciam sobre a infecção, presumiu diferenças na morbidade e mortalidade 
entre vilas, subúrbios e distritos urbanos, uns melhor localizados e construídos que 
outros, uns com condições mais insalubres e densamente povoados que outros. 
Destacou que os grupos mais propensos a adoecer são os pobres, os que vivem em 
condições insalubres, os trabalhadores e a população rural. Considerou também a 
predisposição ou constituição corporal de cada indivíduo, mencionando que as pes
soas exauridas por doenças prévias ou que sofreram de inanição são mais propensas 
a adoecer (Virchow, 1985:262). 

Afirmava que uma resposta precisa ao estudo das relações entre fatores como 
modos de vida e predisposição corporal à doença "dependerá de desenvolvimentos 
posteriores da estatística médica, que no presente momento é uma de nossas ne
cessidades mais urgentes" (Virchow, 1985:273). Nesta frase, Virchow prenuncia 
o desenvolvimento dos estudos de associação probabilística, os quais caracteriza
rão posteriormente o conjunto de técnicas de análise epidemiológica. 

Contudo, se a noção de predisposição já não exprime mais uma totalidade in
tegrada como na teoria da constituição epidêmica, tampouco chega a corresponder 

4 Pettenkofer, ao afirmar a necessidade de uma intermediação - no caso, o solo - no processo de transmis
são do agente do cólera, mesmo que tenha se 'equivocado', antecipou a lógica das posteriores descober
tas da intermediação necessária de veículos e vetores na transmissão de determinadas doenças. 



ao posterior conceito de risco, como veremos adiante. Sem dúvida, nessa fase do 
processo de constituição das ciências, a decomposição da realidade em fatores 
acompanhou a construção de categorias e conceitos que expressaram leis que gover
nam, por um lado, relações sociais e, por outro, agentes físico-químicos que afetam a 
vida e influenciam a saúde. 

A inexorável transformação na forma de expressão discursiva das ciências ga
nhou em especificação e análise, mas perdeu por desarticular os elos que integram 
o conjunto. Esta perda foi, não obstante, percebida por Virchow quando inquiriu o 
movimento de seu próprio pensamento ao referir-se nostalgicamente à teoria da 
constituição epidêmica: "nós temos o direito de relegar inteiramente o genius epide¬ 
micus às quimeras dos séculos passados?" (Virchow, 1985:193). Ressalte-se que, 
mesmo submetidos e já descaracterizados, os valores oriundos de uma concepção 
dinâmica permaneceram presentes e marcaram diferenças de posições que se man
tiveram em debate. 

Virchow também foi uma das principais referências de outra manifestação im
portante da persistência de pontos de vista e valores distintos daqueles que se impu
seram como dominantes. Privilegiou o estudo da predisposição da doença no corpo 
através da sua constituição, colocando em segundo plano a investigação de estímu
los e causas externas. Em seus estudos de patologia, centrou-se na investigação da 
estrutura orgânica elementar da vida - a célula. 

Em Patologia Celular, Virchow define a célula como a base essencial do conhe
cimento em medicina, o elemento morfológico de todo fenômeno vital, ligado à 
continuidade e conservação da vida (Virchow, 1971). Os elementos disponíveis para 
pensar o corpo a partir dessa unidade morfológica elementar, contudo, não alcança
ram explicar sua integração e não foram suficientes para formular uma proposição 
científica para a vaga noção de predisposição. Ele não encontrou uma explicação 
dos processos que fazem a mediação entre fatores predisponentes e a ocorrência da 
doença no corpo. A noção de predisposição não se traduziu em um conceito que 
explicasse como a doença se materializa, nem encontrou tampouco formas efetivas 
de intervenção terapêutica. 

Por meio da teoria celular, Virchow já questionava a lógica da organização do 
ser vivo na sua integração, sem todavia encontrar para ela uma explicação: 

Cada animal apresenta-se como uma síntese de unidades vitais, 
cada uma das quais manifesta todas as características da vida. Em um 
organismo altamente desenvolvido, as características e unidade da vida 
não podem ser limitadas a nenhum ponto particular (por exemplo, ao 
cérebro do homem), mas encontra-se somente na sua estrutura recor
rente, constante e definida que todo elemento individual manifesta. Daí 
segue-se que a composição estrutural de um corpo de tamanho consi
derável, assim chamado indivíduo, sempre representa um tipo de orga¬ 



nização de partes, uma organização de um tipo social, no qual numerosas 
existências individuais são mutuamente dependentes. (Virchow, 1861:12) 

Henle, patologista contemporâneo de Virchow, defendia mais objetivamente 
um ponto de vista que ele mesmo denominava 'racional'. Suas investigações procu
ravam ser coerentes com o reconhecimento de que a "liberdade de pensamento e 
métodos exatos de observação e investigação eram essenciais ao avanço da biologia 
e da medicina" (Rosen, 1937:520). Dessa forma, assumiu mais radicalmente os valores 
do pensamento científico de sua época. Procurou compreender a doença na relação 
entre os sintomas e as lesões nos órgãos, acreditando que a medicina seria capaz de ex
plicar os fenômenos vitais com base na física e na química. A teoria que formulou 
foi também possibilitada pela teoria celular, porém, ao contrário de Virchow, que se 
deteve no estudo da constituição corporal, privilegiou no estudo da célula a relação 
entre a reprodução no organismo de seres unicelulares e o desenvolvimento das le
sões características das doenças. Henle identificou esses seres vivos unicelulares 
como estímulos capazes de engendrar doenças no organismo. 

O ponto de partida de seu trabalho On Miasmata and Contagia, publicado em 
1840, foi o processo inflamatório. Henle, como de resto os médicos daquele tempo, 
centrou seu raciocínio na caracterização anatômica das lesões das doenças, todas 
envolvendo "uma combinação peculiar de febre e 'rash' cutâneo de ambas as mem
branas externas ou internas" (Henle, 1938). Observou, assumindo ponto de vista se
melhante ao expresso por Fracastoro, que pessoas sem nenhuma predisposição pa
tológica anterior foram atacadas por doenças epidêmicas simultaneamente e do 
mesmo modo. Portanto, a causa da doença deveria ter uma mesma natureza. Mes
mo reconhecendo a interferência das condições climáticas e atmosféricas na doença, 
afirmou que estas não bastariam para explicar a violência e fatalidade dos casos epi
dêmicos (Henle, 1938:911). 

A 'teoria do contágio' de Henle é, no entanto, distinta das anteriores. Ele mesmo 
explicita a diferença: o contágio não é a doença, "mas ao contrário a causa da doença 
que se reproduz a si mesma". O contágio é então o agente de uma inflamação. Suas 
propriedades físico-químicas indicam que sua matéria é orgânica e, além disso, viva. O 
contágio multiplica-se no organismo e é excretado no fim da doença. Henle relaciona o 
processo de reprodução do contágio no organismo com o da fermentação. 

Não importa mais se o 'contágio' ou 'miasma' vem da atmosfera ou se este 
adere aos corpos fluidos e sólidos. O que define o veículo do contágio é sua nature
za específica, que produz processo inflamatório também específico para cada tipo 
de doença. Por exemplo, se é o intestino a parte do corpo acometida pela doença, 
são as fezes que estão impregnadas de germes e parasitas (Henle, 1938). Transmis
são liga-se à teoria dos germes através desta formulação teórica de Henle. Após as 
descobertas da bacteriologia, o conceito de transmissão vai se circunscrever a agen
tes microbiológicos específicos. 



Henle tinha consciência de que formulava um novo conceito. Seu trabalho foi 
uma elaboração teórica que, segundo ele, buscou separar os elementos da realidade 
que julgou permanentes e essenciais (identidade) daqueles que percebeu como ca
suais (diferença): "nós aprendemos apenas por comparação, contudo, o que é essencial 
entre numerosos predicados, e o que é acidental, e o resultado da comparação ex
pressa-se como uma lei, uma teoria" (Henle, 1938:981). 

Henle também problematizou a teoria celular, tangenciando aspectos relativos 
à autoconservação do organismo, apesar de não ter buscado aí elementos para sua 
elaboração conceituai. Afirmou que Schleiden e Schwann: 

... mostraram que a origem primária das mais diversificadas formações or
gânicas são sempre as mesmas: grânulos ou gotas em volta dos quais se 
forma um disco ou formas celulares, que se torna o núcleo de uma segun
da célula envolvente. O corpo de um animal ou vegetal mais complexo é 
um agregado de tais células, (...) por outro lado, há criaturas móveis que 
consistem de uma única ou poucas células. Contudo, esta grande desco
berta trouxe ao mesmo tempo novas dificuldades desde que, através dela, 
o conceito de individualidade tornou-se relativo (...) a manutenção inde
pendente de forma e composição sob diferentes influências externas e fi
nalmente o desenvolvimento temporal e reprodução são propriedades do 
organismo inteiro, mas numa dimensão limitada, o são também dessas 
estruturas elementares isoladas. (Henle, 1938:949) 

Antes da confirmação da existência de 'agentes microbiológicos externos' e da 
construção posterior de que as neoplasias eram doenças 'não transmissíveis', Henle 
assumiu uma relação entre a multiplicação do contágio no organismo e sua dissemi
nação com a natureza independente de células do próprio corpo, as quais se multi
plicavam e se transmitiam de uma a outra parte do organismo à revelia do conjunto. 

... o agente contagioso e a infecção poderiam ser explicados como conse
qüência de que, sob determinadas condições, as partes elementares mu
dam patologicamente, e que estas partes elementares modificadas podem 
possuir a faculdade de crescimento posterior em outros organismos e às 
suas custas. Aparentemente, uma transmissão deste tipo, de uma parte do 
corpo para outra parte do mesmo corpo, ocorre nos neoplasmas que fo
ram chamados parasíticos porque a independência de seus tecidos patoló
gicos atraiu a atenção. (Henle, 1938:950) 

Henle, contudo, não problematizou como operam as forças que coordenam a or
ganização e integração dos seres vivos. Pensar uma teoria da doença do ponto de vista 
do reconhecimento corporal, ou seja, da autoconservação, não era sua questão. 



O trabalho que é celebrado em todos os manuais recentes como o que marca 
o surgimento da epidemiologia é Sobre a Maneira de Transmissão do Cólera, de John 
Snow, publicado pela primeira vez em 1849, na Inglaterra. O seu texto apresentou a 
mesma estrutura discursiva que o de outros autores contemporâneos, contagionistas 
como Panum, Budd, Bretonneau e Henle ou mesmo anticontagionistas como 
Pettenkofer e Virchow. A eleição de Snow como 'fundador' ou 'patrono' da epide
miologia foi feita por Frost, na década de 1930, ao reeditar seu hoje famoso traba
lho (v. Vandenbroucke, 1991; Ayres, 1995b). 

Costuma-se ressaltar a maneira como Snow utiliza-se de um conjunto de técnicas 
de análise - construção e comparação de indicadores de morbidade e mortalidade 
em grupos populacionais - além de elaborar desenhos de estudo caracterizados como 
modelos exemplares do surgimento do chamado método epidemiológico. O que torna 
este trabalho um sinalizador da emergência da epidemiologia, porém, é poder ser resga
tado como exemplo da comprovação experimental do conceito de transmissão, na 
forma em que se definiu posteriormente. Só a posteriori este trabalho pôde ser lido 
como o de um 'precursor', da mesma forma que a teoria da infecção de Henle somente 
assim pode ser compreendida como a formulação teórica precisa do conceito. 

Snow conseguiu articular o conhecimento disponível na época e encontrar re
lação coerente entre os eventos que ocorreram durante as epidemias de cólera em 
Londres, em meados do século XIX (Costa & Costa, 1990). Também tomou como 
ponto de partida a afirmação de que " a patologia do cólera é que pode nos indicar 
o modo pelo qual a enfermidade é transmitida" (Snow, 1990:77). Descreveu deta
lhadamente as relações entre lesões, fisiopatologia, sintomas clínicos e análises quí
micas do sangue e fezes. Concluiu que os sintomas do cólera dependem de uma ex¬ 
sudação proveniente da membrana mucosa intestinal, que é depois expelida copio¬ 
samente pela evacuação. Buscando precisar a causa 'verdadeira e específica' da 
doença e compartilhando a teoria de Henle, afirmou que o 'veneno do cólera' se in
troduz no canal alimentar, onde tem a capacidade de reproduzir-se por ter prova
velmente 'estrutura semelhante à de uma célula', sendo expelido nas fezes. 

Em seguida, Snow, assim como Virchow, estudou os hábitos cotidianos, condi
ções de alimentação, de moradia e de trabalho da população. Em sua investigação 
também comparou a morbidade e mortalidade da doença entre distritos e vilas com 
diferentes condições de infra-estrutura e de qualidade de vida. Contudo, o que para 
Virchow era uma maneira de tentar precisar a noção de predisposição, para Snow 
era um recurso para descobrir especificamente como o veneno do cólera poderia se 
transmitir.5 Chegou à conclusão, então, de que saindo do corpo por meio das fezes, o 

5 Rosenberg ressalta que as atitudes de Snow eram, em geral, características do cientismo e utilitarismo 
prevalente entre os cientistas de sua geração. Dessa maneira, não considerou aspectos imponderáveis 
ou inexplicáveis da epidemia de cólera, entre eles a predisposição à doença. Predisposição era identi
ficada por Snow como expressão de simples ignorância; não sendo visível ou evidente, não tinha, 
portanto, alcance explicativo (v. Rosenberg, 1992). 



veneno do cólera contamina mãos, objetos, roupas e também mistura-se à água. Ε é 
através da água que o cólera ultrapassa as "habitações aglomeradas das pessoas de 
poucos recursos" e pode não só "se propagar por uma maior extensão, mas alcan
çar as classes mais favorecidas da comunidade" (Snow, 1990:89). Esta conclusão foi 
demonstrada através de minucioso estudo da relação entre casos de cólera e natureza 
do abastecimento de água em Londres, modelo considerado exemplar de desenho 
de investigação epidemiológica. 

A demonstração experimental dos agentes infecciosos foi feita por Pasteur e 
Kock duas décadas após a formulação teórica de Henle. Nas palavras de Sigerist: 
"Pasteur e Koch puderam demonstrar sob o microscópio o que, efetivamente eram 
os miasmas e os contágios, satisfazendo assim o espírito inquisitivo da era racionalis¬ 
ta" (Sigerist, 1974:130). 

O estabelecimento de uma causa microbiológica da doença trouxe consigo nova 
possibilidade de intervenção terapêutica. A medicina encontrou recursos objetivamente 
capazes de interferir na sobrevida do homem e na sua impotência em relação à doença. 
As descobertas da bacteriologia encontraram ressonâncias para além dos seus limites 
estritos, em grande parte por terem alcançado ativar o imaginário social em um as
pecto fundamental: o desejo do homem de ter controle sobre a morte. 

Não é por acaso que a reflexão sobre as conseqüências da lógica da racionali
dade científica para a vida humana já se encontra em trabalhos clássicos de poetas, 
romancistas e filósofos do século XIX. Vitor Frankenstein, o criador do monstro clás
sico do horror na literatura, é descrito por Mary Shelley (1797-1851) como um ho
mem que estava imbuído da busca da glória mediante a descoberta de algo que pu
desse banir para sempre a doença no ser humano, tornando-o imune a tudo o que 
não fosse morte violenta. Seu maior desejo era encontrar o princípio de criação da 
vida e chegou ao auge da possibilidade de realizá-lo quando se tornou capaz de 
conferir vida à matéria morta (Shelley, 1985). 

A teoria microbiológica talvez seja o melhor exemplo, no século XIX, de exalta
ção otimista na crença da capacidade humana em dominar a natureza e encontrar 
assim a causa e a terapêutica específica para seus males. No limite, quem sabe, a 
ampliação do progresso do conhecimento não poderia levar à conquista do segredo 
da vida? Até a segunda metade do século XX viveu-se o auge do otimismo nas 
possibilidades da ciência, da crença em que a razão e a lógica poderiam, enfim, ga
rantir a serenidade em relação às vivências de descontrole e insegurança das ocor
rências epidêmicas. 

Em 1943, Winslow celebrava o triunfo de terem sido banidas para sempre da 
Terra as grandes pragas e pestilências do passado, graças às aplicações práticas dos 
princípios desenvolvidos por uma série de pensadores brilhantes. "Nunca mais re
tornaremos às teorias miasmáticas e demoníacas do passado" (Winslow, 1967:380). 

Na mesma época de Winslow, Camus formulou outra profecia, que, mesmo 
não tendo conotação literal e estrita, denuncia a superficialidade desse otimismo. 



Em A Peste faz o relato do testemunho de um homem que, como outros que "não 
podendo ser santos e recusando-se a admitir os flagelos, se esforçam, no entanto, 
por ser médicos". Este médico, no entanto, sabia que sua crônica não poderia ser a de 
uma vitória definitiva. O médico, personagem de Camus, tinha consciência de que: 

... o bacilo da peste não morre nem desaparece nunca, pode ficar deze
nas de anos adormecido nos móveis e na roupa, espera pacientemente 
nos quartos, nas caves, nas malas, nos lenços e na papelada. Ε sabia 
também que viria talvez o dia em que, para desgraça e ensinamento 
dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer 
numa cidade feliz. (Camus, s/d:334) 


