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Apresentação

O presente livro se originou da minha tese de doutorado em história 
das ciências e da saúde, desenvolvida sob a orientação de Marcos Chor Maio, 
no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da 
Casa de Oswaldo Cruz (PPGHCS/COC/Fiocruz), entre 2009 e 2013. Trata 
da Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, o primeiro e 
mais duradouro programa internacional de erradicação já implementado. 
As origens desse programa remontam ao ano de 1914, quando Wycliffe 
Rose, o primeiro diretor da Comissão de Saúde Internacional (CSI) da 
Fundação Rockefeller, idealizou a Campanha Mundial de Erradicação 
da Febre Amarela. Iniciada oficialmente em 1918, após o término da 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Campanha se desenvolveu entre 
as décadas de 1910 e 1930, nas Américas e na África, tendo sido marcada 
por uma série de inflexões até ser reformulada nos anos da Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) e relançada, em 1947, sob os auspícios da Organização 
Sanitária Pan-Americana (OSP),1 com o nome Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti. Desse momento até o fim dos anos 1960, a meta 
de erradicar o vetor da febre amarela das Américas foi perseguida, com maior 
ou menor intensidade, por praticamente todas as repúblicas americanas.

A nova etapa da luta contra a febre amarela nas Américas foi 
proposta pelo médico brasileiro Heitor Praguer Fróes – então diretor do 
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Departamento Nacional de Saúde (DNS) e representante do Brasil na 
Reunião do Conselho Diretor da OSP, realizada em Buenos Aires, em 1947. 
Rapidamente aprovada e lançada ainda em 1947, a Campanha Continental 
para a Erradicação do Aedes aegypti deu continuidade ao programa de 
combate à febre amarela da Fundação Rockefeller, implementado no período 
entreguerras, sintetizando as importantes transformações do pós-Segunda 
Guerra Mundial e sinalizando um novo padrão de relacionamento das 
organizações internacionais e do governo norte-americano com os países da 
América Latina, especialmente o Brasil, com maior preponderância destes. 
A Campanha assinalou o início dessa fase de transição.

Durante grande parte do período de vigência da Campanha 
Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, a OSP foi dirigida pelo 
médico norte-americano Frederick Lowe Soper (1893-1977). Entre 1920 e 
1942, Fred Soper trabalhou em campanhas contra a ancilostomíase, a febre 
amarela e a malária na América do Sul, sobretudo no Paraguai e no Brasil, 
como membro da CSI da Fundação Rockefeller. Em 1927, inclusive, ele foi 
nomeado chefe do Escritório Regional da organização filantrópica norte-
americana, localizado no Rio de Janeiro. Em 1930, tornou-se também diretor 
do Serviço Cooperativo de Febre Amarela (SCFA), agência administrada 
conjuntamente pelo governo brasileiro e pela Fundação Rockefeller, cujo 
objetivo era combater a doença no Brasil. Além de liderar a Campanha 
Mundial de Erradicação da Febre Amarela da Fundação Rockefeller no 
Brasil, a partir dos anos 1930, durante a sua permanência no país Soper 
também coordenou o trabalho de combate ao mosquito de origem africana 
Anopheles gambiae, vetor da malária, que havia infestado regiões do Ceará 
e do Rio Grande do Norte. No curso dessas atividades, desenvolveu laços 
estreitos com a comunidade médica e sanitária nacional.2

No período em que atuou no país, Fred Soper e os seus colaboradores 
observaram que Aedes aegypti desaparecia completamente de determinadas 
áreas, o que reorientaria a campanha contra a febre amarela (Soper & 
Wilson, 1942; Soper, 1968; Soper & Duffy, 1977). As atividades de combate a 
Anopheles gambiae no Nordeste brasileiro, por sua vez, o convenceram de que 
ele tinha desenvolvido as técnicas e os métodos necessários para alcançar 
a completa eliminação das duas doenças pela erradicação dos seus vetores, 
convertendo-se, assim, no principal proponente do conceito de erradicação 
das espécies nas décadas de 1930 e 1940.
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Nos anos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Soper foi 
enviado para a Europa, onde, como consultor da Secretaria da Guerra 
dos Estados Unidos e integrante da Comissão de Tifo do Exército Norte-
Americano, atuou no Egito e na Itália, liderando campanhas contra o 
tifo e a malária. Nessas campanhas, ele foi o primeiro a testar o poder 
do diclorodifeniltricloretano, um novo inseticida de ação residual que 
ficaria conhecido como DDT, no controle das doenças, o que aumentou a 
sua convicção de que era possível erradicá-las. Terminada a guerra, Soper 
levou a sua filosofia erradicacionista para a OSP, da qual foi eleito diretor 
por três mandatos consecutivos (1947-1958). Sob a sua responsabilidade, 
a organização aumentou consideravelmente o seu orçamento, número de 
funcionários e atividades, especialmente o lançamento de campanhas de 
erradicação de doenças como a bouba, a malária e a varíola. A primeira e 
principal dessas campanhas no pós-Segunda Guerra Mundial, no entanto, 
foi a Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, lançada 
em 1947, formulada e encampada pelos mesmos homens que participaram 
das atividades de combate à febre amarela e à malária no Brasil.

Dois anos depois, em 1949, quando a OSP se tornou Escritório 
Regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) nas Américas, Soper 
pôde influenciar a decisão da OMS de lançar, em 1955, o Programa de 
Erradicação da Malária (Malaria Eradication Program). Após a sua saída 
da OSP, ele se dedicou a implementar um programa de erradicação de 
Aedes aegypti nos Estados Unidos, país que havia se comprometido com a 
Campanha Continental quando do seu lançamento, mas que até meados 
da década de 1950 nada tinha feito para implementá-la em seu território. 
A carreira de Soper como funcionário da saúde pública se estendeu por 
grande parte do século XX, dando-lhe a possibilidade de participar de 
todas as grandes questões sanitárias da época.3 Sua trajetória profissional 
também nos permite vislumbrar o processo de cooperação internacional 
em saúde nas Américas.

Partindo da hipótese de que a cooperação interamericana foi 
construída em áreas como a ciência e a saúde, mais consensuais e menos 
propensas a conflitos se comparadas com as esferas econômica ou política 
stricto sensu, a Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela, lançada 
pela Fundação Rockefeller em 1918, estreitou as relações entre as repúblicas 
americanas que, nas primeiras décadas do século XX, mantinham poucos 
contatos diplomáticos e praticamente não dialogavam internacionalmente 
em áreas como a política e a economia. Com o seu lançamento, inaugurou-se 
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uma fase de maior diálogo entre os países do continente, sobretudo em 
torno do problema da febre amarela, que afetava a todos, na medida em que a 
doença incidia diretamente sobre o comércio internacional. Essa cooperação 
interamericana na área da saúde se estreitaria entre as décadas de 1920 e 
1940, desembocando, no pós-Segunda Guerra Mundial, em uma proposta 
acordada entre as nações da região para erradicar a febre amarela das 
Américas, expressa na Campanha Continental para a Erradicação do 
Aedes aegypti que, como procuro mostrar, constituiu-se em uma nova fase da 
campanha da Fundação Rockefeller, só que em outro contexto internacional.

Privilegio, então, a dimensão das relações internacionais, oferecendo 
uma abordagem de conjunto da campanha contra a febre amarela nas 
Américas, antes e depois da Segunda Guerra Mundial, sob esse viés da 
continuidade. A reformulação da Campanha Mundial de Erradicação  
da Febre Amarela da Fundação Rockefeller nos anos da Segunda Guerra 
Mundial e o seu relançamento, em 1947, com o nome de Campanha 
Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, resultaram de uma 
articulação inédita das repúblicas americanas para combater conjuntamente 
um problema sanitário que afetava todas elas. Desse modo, para discutir a 
crescente cooperação internacional em saúde que foi se estabelecendo nas 
Américas ao longo do seu desenvolvimento, parto da análise da Campanha, 
com os seus avanços, retrocessos e inflexões, em diferentes contextos 
políticos e sanitários.

Também estou interessado nos impactos dessa cooperação sobre o 
campo da saúde pública no Brasil e nos Estados Unidos, bem como sobre 
as relações científicas, sanitárias e políticas mantidas entre os dois países 
e entre eles e as demais repúblicas americanas em torno da questão da 
febre amarela. Tal cooperação foi mediada por organizações internacionais 
como a Fundação Rockefeller no entreguerras (1918-1939) e a OSP no pós-
Segunda Guerra Mundial e ocorreu em meio a um cenário caracterizado 
por uma atmosfera de otimismo sanitário, pela emergência de planos e 
ideias de desenvolvimento nas Américas, pelos desígnios da Guerra Fria, 
pelas disputas no campo sanitário envolvendo o conceito erradicação, pelo 
surgimento de novas organizações internacionais, com destaque para OMS 
no campo sanitário, pela reestruturação da OSP, pelo fortalecimento do 
pan-americanismo, por disputas entre OMS e OSP e por uma mudança 
de foco da Fundação Rockefeller, que restringiu as suas atividades no 
terreno da saúde internacional, disponibilizando uma série de especialistas 
para as organizações recém-criadas. No plano nacional, os aspectos mais 
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relevantes foram a experiência parcialmente bem-sucedida de combate à 
febre amarela, o debate sobre o tipo de parceria que o Brasil teria com os 
Estados Unidos no pós-guerra e a necessidade de manter o crescimento 
econômico naquele contexto, caracterizado pela diminuição do aporte 
financeiro norte-americano.

Os anos 1918, quando a Campanha Mundial de Erradicação da Febre 
Amarela foi lançada pela Fundação Rockefeller, e 1968, quando a Campanha 
Continental para a Erradicação do Aedes aegypti da OSP foi abandonada, 
em virtude da decisão do governo norte-americano de encerrar o seu 
programa nacional de erradicação, em meio a um cenário de reinfestação 
do continente pelo mosquito a partir dos Estados Unidos, são os marcos 
cronológicos deste estudo. A análise do desenvolvimento da campanha 
contra a febre amarela ao longo desses cinquenta anos me permitiu avaliar 
a crescente articulação das repúblicas americanas no plano das relações 
internacionais em geral e sanitárias em particular, bem como os seus 
impactos na área da saúde no continente. Para tanto, procurei articular três 
planos de análise: (a) as transformações operadas nas doutrinas, políticas 
e práticas de combate às doenças, com destaque para a febre amarela; (b) 
o rico contexto da saúde internacional da época e a inserção da questão da 
cooperação internacional em saúde nele; (c) as ações e medidas adotadas 
visando à implementação da Campanha Continental para Erradicação do 
Aedes aegypti nas Américas, no pós-Segunda Guerra Mundial, como uma 
forma de dar continuidade à Campanha Mundial de Erradicação da Febre 
Amarela, lançada pela Fundação Rockefeller em 1918 e continuamente 
desenvolvida até princípios dos anos 1940.

Este volume é composto de sete capítulos. No primeiro, serão 
analisados os dez anos iniciais da Campanha Mundial de Erradicação da 
Febre Amarela da Fundação Rockefeller, nas Américas e na África, desde 
o seu lançamento, em 1918, até 1928, quando uma grave crise nos âmbitos 
prático e teórico ameaçou a continuidade das suas atividades. Esse capítulo 
está dividido em quatro seções. Na primeira, traço um histórico da Fundação 
Rockefeller, abordando as origens e os primeiros programas sanitários desta 
que foi a maior organização filantrópica da primeira metade do século XX e 
a responsável pelo lançamento e implementação da Campanha no período 
entreguerras. Em seguida, a ênfase recai sobre as articulações que levaram 
à elaboração e ao lançamento da Campanha, suas primeiras atividades 
nas Américas e na África e as principais ideias epidemiológicas e práticas 
que orientavam a luta contra a febre amarela nas décadas de 1910 e 1920. 
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Em um terceiro momento, desloco o foco da análise para o Brasil, último 
país das Américas a receber a cooperação da Fundação Rockefeller e onde 
a Campanha Mundial deveria ser finalizada. Na última seção, discuto o 
impacto de alguns acontecimentos e descobertas, na África e nas Américas, 
na Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela da Fundação 
Rockefeller que impediram que a meta fosse alcançada, abalaram as suas 
bases epidemiológicas e práticas e ameaçaram a sua continuidade.

O assunto do segundo capítulo é a reorganização da Campanha 
Mundial de Erradicação da Febre Amarela, empreendida por Fred Soper, no 
Brasil, na década de 1930, em meio a um cenário de desabamento de todas 
as certezas existentes sobre a doença e a melhor maneira de combatê-la. 
Para tanto, percorro o período de dez anos compreendidos entre 1929, 
quando a Fundação Rockefeller e o Estado brasileiro renegociaram as 
bases da cooperação existente desde 1923, e 1939, quando a organização 
filantrópica norte-americana transferiu a responsabilidade pelo combate 
à febre amarela no país ao governo federal, encerrando uma parceria de 
16 anos. Esse período foi marcado pelo desenvolvimento de novas técnicas 
laboratoriais que possibilitaram a realização de um mapeamento da 
extensão da febre amarela nas Américas, durante o qual novas descobertas 
sobre a enfermidade foram feitas. Desse modo, em um primeiro momento 
explicito as novas bases da cooperação entre a Fundação Rockefeller e 
o governo brasileiro, firmadas na transição da década de 1920 para os 
anos 1930. Em seguida, minha análise recai sobre as novas descobertas 
relacionadas à febre amarela realizadas no país que, somadas àquelas que 
estavam sendo feitas no continente africano desde meados dos anos 1920, 
levariam a uma reorganização da Campanha Mundial de Erradicação 
da Febre Amarela. No terceiro momento, o foco se desloca para as 
consequências de uma grave crise sanitária que se abateu sobre o Nordeste 
do Brasil, nos anos 1930, em virtude da chegada à região do mosquito 
Anopheles gambiae, um dos principais vetores da malária, atingindo as ideias 
e práticas então vigentes acerca da melhor forma de combate às doenças 
transmitidas por vetores. O capítulo se encerra com uma discussão sobre 
o conceito de erradicação das espécies, fortalecido durante as campanhas 
contra Aedes aegypti e Anopheles gambiae no Brasil.

Examino, no terceiro capítulo, a crescente cooperação em prol 
do combate à febre amarela entre os países da América do Sul na área 
da saúde pública, no início da década de 1940, relacionando-a com as 
primeiras articulações das repúblicas americanas para o lançamento de uma 
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campanha de erradicação do mosquito Aedes aegypti do continente. O cenário 
é o combate à doença na América do Sul após o fim da cooperação entre a 
Fundação Rockefeller e o Estado brasileiro. Embora tenha transferido as 
atividades de combate à doença para o governo brasileiro, ao longo da década 
de 1940 a Fundação Rockefeller continuou participando de campanhas de 
erradicação de Aedes aegypti em diversos países da região. Nesse período, 
os Laboratórios de Febre Amarela da organização localizados no Brasil e 
na Colômbia passaram a centralizar as investigações entomológicas e o 
mapeamento da enfermidade em todo o continente, de modo a identificar 
sua real extensão e, assim, desenvolver formas mais eficazes de combatê-la.  
O Serviço Nacional de Febre Amarela (SNFA), inclusive, que havia 
assumido a responsabilidade pela campanha no Brasil após a saída da 
Fundação Rockefeller, passou a atuar em muitos países das Américas como 
consultor e/ou coordenador de programas de erradicação de Aedes aegypti 
na região, formando e treinando pessoal em cada um deles, o que estreitou 
ainda mais as relações entre as nações do continente no campo da saúde 
pública. Com isso, um novo modelo de combate à febre amarela, calcado 
na erradicação do mosquito Aedes aegypti e em um planejamento minucioso 
das atividades, criado no Brasil, nos anos 1930, se internacionalizava, sendo 
exportado para outros países do continente. A crescente cooperação das 
repúblicas americanas no combate à febre amarela teve como resultado 
as primeiras proposições de uma campanha contra o vetor da doença em 
escala continental.

No quarto capítulo, me detenho na Europa e no norte da África, para 
onde Fred Soper foi enviado em 1942, como membro da Comissão de Tifo 
do Exército Norte-Americano. Nos anos da Segunda Guerra Mundial, ele 
participou de importantes campanhas contra essa enfermidade e a malária 
no Egito e na Itália. Após o sucesso obtido no combate a  Anopheles gambiae no 
Nordeste brasileiro, na década de 1930, tais campanhas se constituíram na 
primeira tentativa de aplicação do que Soper considerava a sua “filosofia de 
erradicação dos vetores” fora do continente americano. As bem-sucedidas 
campanhas contra Anopheles gambiae que ele liderou no Egito e na Sardenha 
consolidaram em muitos especialistas em saúde pública a crença de que 
a erradicação das espécies era a melhor forma de combater enfermidades 
transmitidas por vetores. O objetivo desse capítulo, então, é analisar as 
campanhas contra o tifo e a malária nesses países, nos anos da Segunda 
Guerra Mundial, relacionando-as com a reabilitação da ideia de erradicação, 
que no pós-guerra se transformaria em um conceito-chave nas campanhas 
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internacionais de saúde pública, e com a consolidação da posição de Soper 
como uma das principais lideranças do campo sanitário mundial.

No quinto capítulo, analiso as discussões que levaram ao lançamento 
da Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, em 1947, pela 
OSP, então sob a direção de Soper, de modo a dar continuidade à Campanha 
Mundial de Erradicação da Febre Amarela da Fundação Rockefeller. O meu 
objetivo é examinar os fatores que contribuíram para o relançamento, a 
rápida aprovação e implementação da campanha contra a febre amarela no 
pós-guerra, em novas bases e em meio a um renovado cenário internacional, 
marcado, entre outros elementos, pelas primeiras tensões da Guerra Fria 
e o surgimento da OMS e da temática do desenvolvimento.

A análise do sexto capítulo recai sobre os 12 anos iniciais da Campanha 
Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, cobrindo o período 
compreendido entre o seu lançamento, em 1947, e a realização da XV 
Conferência Sanitária Pan-Americana, em San Juan, Porto Rico, em 1958, 
na qual 11 países e territórios do continente foram declarados oficialmente 
livres de Aedes aegypti, incluindo o Brasil. Esse período constituiu-se no auge 
da Campanha Continental e da filosofia de erradicação que a embasava, 
coincidindo com o mandato de Soper na OSP.

No sétimo capítulo, o foco se desloca para os Estados Unidos, país que 
havia apoiado o lançamento da Campanha Continental para a Erradicação 
do Aedes aegypti em 1947, mas que, até meados dos anos 1950, não tinha 
adotado nenhuma medida no sentido de implementá-la em seu território. 
O objetivo deste capítulo é investigar as razões que levaram o governo 
norte-americano a implementar o seu programa de erradicação de Aedes 
aegypti nos anos 1960, aderindo de fato à Campanha Continental. Para tanto, 
inicialmente discuto as relações entre os Estados Unidos e a América Latina 
no pós-Segunda Guerra Mundial e os impactos da Guerra Fria na política 
externa norte-americana para a região. Em um segundo momento, analiso 
os preparativos realizados pelos Estados Unidos para testar a viabilidade 
da erradicação do vetor da febre amarela no país para, em seguida, me ater 
especificamente ao Programa de Erradicação do Aedes aegypti dos Estados 
Unidos. Enfatizo os debates e as negociações que antecederam o lançamento 
do programa, bem como as controvérsias que ele suscitou no país desde os 
seus primórdios. Por fim, realizo um balanço dos esforços empreendidos 
pelos norte-americanos para erradicar o vetor da febre amarela do seu 
território e de suas consequências para a Campanha Continental que se 
desenvolvia no restante do hemisfério ocidental.
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Na conclusão, discuto como o estudo de programas e campanhas 
de saúde desenvolvidos conjuntamente pelos países da América Latina e 
do Caribe – como a Campanha Continental para a Erradicação do Aedes 
aegypti – pode contribuir para a recuperação das relações estabelecidas entre 
eles, frequentemente eclipsadas pelo papel desempenhado pelos Estados 
Unidos na política externa da região, e aponto as possibilidades oferecidas 
pelo campo da saúde internacional para o fortalecimento dessa importante 
agenda de pesquisa.

O livro conta também com um caderno de 16 fotos, com as quais 
eu pretendo ilustrar com rostos, lugares e ações a grande odisseia que 
foi o combate à febre amarela e a tentativa de erradicar o mosquito Aedes 
aegypti das Américas, dois dos maiores desafios enfrentados pela saúde 
internacional no século XX.

Antes de convidar o leitor a enveredar por esse caminho, gostaria de 
deixar registrados os meus agradecimentos àquelas pessoas e instituições 
que, de alguma maneira, contribuíram para a produção deste livro. Em 
primeiro lugar, agradeço ao meu orientador Marcos Chor Maio, com quem 
passei a trabalhar em 2002, quando ingressei na Casa de Oswaldo Cruz 
da Fundação Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) como bolsista em um projeto 
de pesquisa sob sua coordenação. Iniciava-se aí uma parceria acadêmica 
que renderia algumas publicações científicas, um diálogo intelectual 
sempre provocador e estimulante e uma amizade que já dura mais de dez 
anos. Durante o curso de doutorado, Marcos foi um interlocutor atento 
e um grande incentivador da pesquisa que resultou nesta obra. O seu 
apoio, generosidade, paciência, disponibilidade, críticas e sugestões foram 
muito importantes em diversas etapas deste trabalho e nunca poderão ser 
agradecidos o suficiente.

A Gilberto Hochman, que acompanha a minha trajetória acadêmica 
desde o mestrado e participou da minha banca de doutorado, sou grato pelo 
incentivo intelectual constante, amizade e pelo interesse na minha pesquisa. 
As suas publicações, palestras, aulas e sugestões foram extremamente 
valiosas para que eu pudesse clarear as minhas ideias iniciais, travar contato 
com a literatura e definir algumas questões que nortearam este volume.

Aos professores Marcos Cueto, Luiz Antonio de Castro-Santos e 
Letícia Pinheiro, que também compuseram a minha banca de doutorado, 
sou grato pelas críticas e sugestões que me ajudaram a aprimorar o trabalho.

Gostaria de agradecer também aos professores do Programa de 
Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde (PPGHCS) da 
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COC/Fiocruz, aos quais devo a minha formação neste campo. Agradeço 
especialmente a Luiz Otávio Ferreira, Nara Azevedo, Lorelai Brilhante 
Kury, Maria Rachel Fróes da Fonseca e Jaime Benchimol, com os quais eu 
tive a oportunidade de cursar disciplinas no doutorado e discutir muitos 
pontos desse estudo.

Agradeço ainda à professora Iris Borowy pelas discussões e sugestões 
de leitura durante o curso “História, ciência e saúde nas relações 
internacionais”, ministrado no segundo semestre de 2012 no PPGHCS. 
O segundo módulo desse curso ficou sob a responsabilidade da professora 
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