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Introdução

 
 

Erradicação, Bacteriologia, Medicina Tropical 
e a Teoria do Inseto-Vetor 

O objeto deste livro é uma campanha de erradicação que, em seu 
conjunto, desenvolveu-se por cinquenta anos. A ideia de erradicação, como 
um objetivo a ser alcançado no campo sanitário, data do começo do século 
XX. A sua emergência e a escolha da febre amarela como alvo das primeiras 
campanhas sanitárias embasadas por esse conceito estão diretamente 
relacionadas a importantes transformações ocorridas no campo da saúde 
pública nas últimas décadas do século XIX. A primeira delas foi o advento 
da bacteriologia, por intermédio das novas teorias e técnicas elaboradas 
pelo francês Louis Pasteur e pelo alemão Robert Koch para compreender 
e combater as doenças infecciosas, que acabaram alçando o laboratório à 
condição de espaço principal para a enunciação de verdades científicas. 

Em 1884, Koch estabeleceu os postulados experimentais que levariam 
o seu nome, demonstrando os vínculos causais entre micróbios e doenças.4 
Tais critérios serviriam para consolidar a noção de que as doenças infecciosas 
apresentavam uma causa específica, o que possibilitou a associação de um 
agente etiológico a uma determinada enfermidade (Cunningham, 1992). 
Rosenberg (1992) destaca que a noção de que cada enfermidade se caracterizava 
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por uma etiologia específica, consagrada pela microbiologia, constituiu-se 
em um elemento importante para a difusão da ideia de que as doenças são 
realidades singulares, definidas pela ação de um determinado agente. 

A vacina antirrábica, desenvolvida por Pasteur com base na inoculação 
de um microrganismo com a sua potencialidade patogênica atenuada, 
e testada experimentalmente pela primeira vez em um ser humano em 
1885, tornou-se o primeiro grande sucesso da aplicação dos pressupostos 
da microbiologia à medicina. Esse momento assinalou um avanço para 
as medidas de profilaxia e para a terapêutica das doenças infecciosas.  
A microbiologia e Pasteur foram consagrados definitivamente com a criação 
em Paris, em 1888, do Instituto batizado com o seu nome.5

A noção de que as doenças eram causadas por microrganismos, a 
definição de regras experimentais para verificá-los e o reconhecimento de que 
a soroterapia e as vacinas poderiam combater a sua ação no organismo foram 
consideradas uma verdadeira revolução que teve a Europa como centro, 
mas que rapidamente se espalhou pelo mundo nos anos 1880. Ficavam 
em segundo plano uma série de teorias miasmáticas que, em maior ou  
menor grau, articulavam as doenças a inúmeras causas relativas ao 
ambiente. O saber médico entrava, então, em uma nova era, marcada pela 
objetividade do laboratório (Rosen, 1994; Porter, 1999).6

A segunda mudança foi a consolidação do campo da medicina tropical, 
que estabeleceu um vínculo entre certas doenças e determinadas regiões 
geográficas do planeta.7 Apesar de sua emergência estar relacionada ao 
advento da microbiologia, a medicina tropical procurou definir-se como 
uma nova especialidade justamente em virtude das novas questões que 
trazia, como os ciclos evolutivos dos parasitos e as suas dinâmicas com 
os hospedeiros e o meio ambiente. O estudo dessas e de outras questões 
exigiam conhecimentos específicos, para os quais foram mobilizadas 
disciplinas como a entomologia, a parasitologia, a botânica, entre outras 
(Worboys, 1997; Benchimol, 1999; Benchimol & Sá, 2005, 2006).

As inovações na área da microbiologia e o advento da medicina 
tropical verificados na virada do século XIX para o XX contribuíram para 
a emergência de um novo modelo de pesquisa médica, calcado no papel 
dos insetos como vetores de doenças humanas e animais. A contribuição 
decisiva para o novo modelo foi dada por Patrick Manson que, em 1879, 
após identificar todo o ciclo do parasito que causava a filariose, descobriu 
que os mosquitos tinham um papel fundamental na transmissão da doença 
aos seres humanos. Eles serviam de hospedeiros intermediários para o parasito 
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que, depois de cumprir parte de seu ciclo evolutivo no organismo do inseto, 
transferia-se para o homem, seu hospedeiro definitivo.8

Um passo importante para a consolidação da teoria inseto-vetor foi 
dado no biênio 1880-1881, quando o médico cubano Carlos Finlay levantou 
a hipótese de que a febre amarela era causada por um germe que passava 
por transformações fora do corpo humano antes de infectar o homem. Essas 
ocorreriam no organismo do mosquito Culex, que seria, então, o agente 
transmissor da doença de um indivíduo infectado para outro saudável.9 
A descoberta de Finlay, entretanto, só foi confirmada cerca de duas 
décadas depois, nos anos de 1900-1901, por uma comissão militar 
americana liderada pelo oficial médico Walter Reed, que apresentou as 
suas conclusões no 3º Congresso Pan-Americano, realizado em 1901, em 
Havana (Benchimol, 1999).10

Stepan (1978) argumenta que os elementos essenciais da teoria de 
Finlay já estavam dados. Ela teria permanecido no limbo por tanto tempo 
em virtude de aspectos sociais e políticos, tais como o fato de ele ser cubano 
e não de um país central do ponto de vista da produção do conhecimento, 
o desinteresse científico da metrópole espanhola, a crença de que a 
enfermidade era algo característico da então colônia e a circunstância 
da descoberta ter sido feita em um contexto de grande agitação política, 
marcado pela guerra de independência de Cuba e pela ocupação do país 
pelos Estados Unidos. Tais elementos reunidos teriam contribuído para 
uma certa invisibilidade da febre amarela naquele contexto.

Delaporte (1992), por sua vez, ressalta que Finlay e os norte-
americanos viam o mosquito de diferentes formas. O médico cubano o 
considerava apenas um agente transmissor, não fazendo ideia do ciclo 
biológico do hospedeiro intermediário, um processo mais complexo do qual 
os norte-americanos já desconfiavam. O autor argumenta que a decisão 
de Finlay de concentrar as suas pesquisas no mosquito e o lapso de tempo 
transcorrido entre a formulação e a confirmação de sua teoria só podem ser 
entendidos se analisados em articulação com a medicina tropical inglesa, 
por meio das relações de afinidade intelectual que o ligam a Patrick Manson, 
e Walter Reed a Ronald Ross. Na visão de Delaporte, a tese de Finlay só 
adquiriu evidência quando Ross esclareceu o modo de transmissão da 
malária, demonstrando que o mosquito era o hospedeiro intermediário do 
parasito que causava a enfermidade. Essa descoberta motivou a hipótese 
de que o inseto cumpria o mesmo papel com relação à febre amarela, de 
diagnóstico clínico muito semelhante ao da malária.11
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Controvérsias à parte, a prova experimental de que a febre amarela 
era transmitida por mosquitos – uma das mais importantes do campo 
médico-sanitário após o advento da bacteriologia – estabeleceu um marco na 
história da medicina e da saúde internacional. Mais do que isso, a descoberta 
contribuiu decisivamente para a emergência do conceito de erradicação, base 
para a implementação das primeiras campanhas sanitárias, tendo como alvo 
a febre amarela. A inexistência de uma droga para o tratamento das vítimas 
da doença, aliada ao fato de o seu agente etiológico permanecer desconhecido 
e de ela não constituir uma infecção crônica com a qual as pessoas aprendiam 
a viver, mas sim uma enfermidade epidêmica com alta taxa de mortalidade, 
concorreram para que o combate ao seu vetor – o mosquito Aedes aegypti – 
fosse reconhecido imediatamente como o método mais simples e econômico 
de eliminá-la (Stepan, 2011). O fato de a descoberta ter sido feita no período 
em que o exército norte-americano estava ocupando Cuba também ajudou 
a aplicação imediata dos novos conhecimentos (Stepan, 1978).

As Primeiras Campanhas de Erradicação

A primeira campanha bem-sucedida contra o mosquito foi realizada 
pelo General William C. Gorgas (1854-1920) em Havana, em 1901. O método 
empregado foi a eliminação das larvas em águas paradas e o uso de 
mosquiteiros para isolar os doentes. Impulsionado pelo sucesso alcançado 
na capital cubana, Gorgas implementou campanhas antimosquito similares 
em outras cidades do país e também na zona onde seria construído o Canal 
do Panamá (1912-1914) (Benchimol, 1999; Benchimol & Sá, 2005, 2006; 
Sutter, 2005; Lowy, 2006). Em 1905, Joseph H. White (1859-1953) lideraria 
uma igualmente vitoriosa campanha contra a febre amarela em Nova 
Orleans, na Louisiana, baseada nos mesmos métodos (Humphreys, 1992).

No Brasil, os trabalhos da Comissão Reed reorientaram o pensamento 
médico e a política sanitária. No tocante às doenças tropicais, a disseminação 
da ideia de que a transmissão da malária e da febre amarela se relacionava 
com micróbios e mosquitos e não com fatores ligado ao ambiente abriu 
novas possibilidades para a questão candente do combate às epidemias. As 
campanhas verticais contra doenças específicas, centradas na eliminação 
dos insetos vetores, deram mais um impulso à crença de que, no princípio 
do século XX, a medicina dispunha de ferramentas capazes de acabar com 
todos os males que afligiam a humanidade (Porter, 1999).
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Os paulistas foram os primeiros a incorporarem os novos métodos de 
combate à febre amarela testados em Cuba. Em 1901, Emílio Ribas, então 
diretor do serviço sanitário do estado, determinou que o combate às larvas 
do mosquito fosse incluído entre as medidas de profilaxia da doença. Desse 
modo, entre 1901 e 1903, Ribas e Adolpho Lutz, com o apoio do governador 
Rodrigues Alves, reproduziram em São Paulo a campanha bem-sucedida 
realizada em Cuba (Almeida, 2003).

Na capital federal, pesquisadores franceses foram enviados pelo 
Instituto Pasteur para realizar experiências sobre a viabilidade da chamada 
teoria havanesa e estudos sobre muitos aspectos ainda não definidos acerca 
da transmissão de doenças por mosquitos (Lowy, 1990, 2006). Os alemães 
também enviaram comissões a cidades como o Rio de Janeiro, onde a 
febre amarela era um flagelo constante, com o intuito de testar os novos 
métodos de profilaxia da doença e aplicá-los em suas colônias (Benchimol 
& Sá, 2005). As polêmicas na cidade envolvendo questões de saneamento se 
intensificaram quando Rodrigues Alves chegou à presidência da República, 
em 1902, com a promessa de enfim realizar a reforma urbana do Rio de 
Janeiro. A questão só seria resolvida no V Congresso Brasileiro de Medicina 
e Cirurgia, realizado na capital federal, em 1903, durante o qual, após 
intensos debates envolvendo questões científicas e políticas, os métodos 
utilizados em Havana foram aprovados, embora com algumas restrições 
(Benchimol, 1999).

O campo médico dava, assim, o seu aval à estratégia de Oswaldo Cruz – 
adepto da teoria de Finlay – que em março daquele ano assumira a direção 
da Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP) e iniciaria a implementação 
de um amplo programa de saneamento do Rio de Janeiro que tinha como 
alvos principais a varíola, a peste bubônica e a febre amarela. Contra a 
primeira, o método empregado seria a vacinação, ao passo que as outras duas 
enfermidades seriam combatidas mediante a eliminação dos seus vetores, o 
rato e o mosquito respectivamente. Apesar de embasadas pela perspectiva 
do inseto vetor, as “brigadas sanitárias”12 de Oswaldo Cruz atuavam 
conjuntamente com os engenheiros, responsáveis pelas obras de melhoria e 
pelo embelezamento da cidade, que adotavam muitas medidas que, desde o 
século XIX, eram identificadas com a higiene.13 A capital federal se tornava, 
assim, “o primeiro grande laboratório coletivo para o teste de uma campanha 
calcada na teoria culicidiana, sob condições políticas autoritárias, mas que 
não eram as da ocupação militar” (Benchimol, 2004: 76).14
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As campanhas contra Aedes aegypti implementadas por Gorgas em 
Havana e na zona do Canal do Panamá, por White em Nova Orleans, por 
Ribas e Lutz em São Paulo e por Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, nos 
primeiros anos do século XX, foram de fundamental importância para 
que as teses da Comissão Reed fossem finalmente aceitas pela comunidade 
científica internacional. Os novos métodos de combate à febre amarela 
empregados nessas campanhas foram tão eficazes que, em 1911, Gorgas 
falava no desaparecimento da doença (Strode, 1951). Em 1915, o General 
foi recrutado pela Fundação Rockefeller para a sua então recém-criada 
Comissão de Saúde Internacional (CSI) que, a partir desse momento, 
endossaria a meta de erradicar a febre amarela. Como resultado, em 1918, 
logo após o término da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), foi lançada a 
Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela da Fundação Rockefeller.

Histórias da Erradicação 

A Fundação Rockefeller, criada no estado de Nova York, em 1913, 
desempenhou o papel de pioneira no desenvolvimento de campanhas 
sanitárias embasadas no conceito de erradicação. No período anterior à 
Segunda Guerra Mundial, a organização filantrópica norte-americana 
empreendeu campanhas de erradicação da ancilostomíase, da malária 
e da febre amarela. No pós-guerra, a ideia foi encampada também pela 
Organização Sanitária Pan-Americana (OSP) e pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), em campanhas contra a febre amarela, a bouba, a 
malária, a varíola e, mais recentemente, contra a poliomielite, o sarampo, 
a rubéola e a dracunculose/doença do verme-da-guiné (guinea-worm disease). 
Tais campanhas figuram entre as maiores, mais complexas e dispendiosas 
iniciativas já implementadas no campo sanitário. O desenvolvimento 
de cada uma delas envolveu a participação e o apoio de numerosos 
governos nacionais e dependeu de um grau de cooperação difícil de ser 
alcançado na arena internacional. Elas também absorveram recursos – 
técnicos, financeiros, humanos e políticos – de importantes organizações 
internacionais da saúde, como a OSP e a OMS, e das maiores organizações 
filantrópicas já existentes, como a Fundação Rockefeller, no período anterior 
a Segunda Guerra Mundial, e a Fundação Bill e Melinda Gates atualmente.

Como destaca Stepan (2011: 11), as histórias da erradicação são 
muitas. Elas incluem a história do império, a história das ciências médicas e 
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suas tecnologias, a história de diferentes definições de público e saúde pública, 
a história das organizações internacionais de saúde e de suas ideologias 
e lideranças, a história da Guerra Fria e a história da mudança da saúde 
internacional para a saúde global. Alguns aspectos dessas histórias foram 
contados por muitos pesquisadores. 

As campanhas de erradicação da Fundação Rockefeller nas décadas 
de 1910, 1920 e 1930 são um objeto de pesquisa cada vez mais valorizado 
pelos historiadores da saúde internacional. Farley (2004), por exemplo, 
estudou-as em seu livro sobre a Divisão de Saúde Internacional da Fundação 
Rockefeller, em uma tentativa de traçar um quadro da política sanitária da 
agência, implementada em diversas partes do mundo. Cueto (1995, 1996a) 
também analisou essas campanhas, em conjunto, procurando identificar 
os ciclos de erradicação de doenças na América do Sul entre 1918 e 1940. 
Cueto demonstrou como a erradicação de doenças infecciosas no continente 
se tornou uma iniciativa popular entre muitas autoridades sanitárias norte-
americanas no começo do século XX. Em sua opinião, tal preocupação 
emergiu em virtude de uma complexa combinação de razões técnicas e 
políticas, que incluíam o sucesso de esforços locais de erradicação no começo 
do século, tais como aqueles empreendidos sob a liderança de Gorgas em 
Havana e na zona do Canal do Panamá, o receio de que a América Latina 
pudesse infestar ou reinfestar os Estados Unidos e a percepção de que era 
necessário proteger aquelas regiões que Washington considerava sob sua 
influência econômica.

As campanhas da Fundação Rockefeller contra a ancilostomíase 
desenvolvidas em diversos países das Américas nas décadas de 1910 e 
1920, por sua vez, só recentemente mereceram a atenção dos historiadores. 
Birn (1993, 2006, 2008), Birn e Solorzano (1997) e Palmer (2004, 2009, 
2010, 2015) são pioneiros nas pesquisas sobre esse objeto, dedicando-se a 
estudar, respectivamente, a campanha no México e na América Central. 
Palmer (2009, 2010, 2015) foi o primeiro a analisar as campanhas contra 
a ancilostomíase implementadas pela Fundação Rockefeller em seis 
países da América Central, na década de 1910, como um único programa, 
que teria sido responsável pela emergência da saúde global, cujas raízes 
seriam, então, periféricas e não “imperiais”. Em um estudo específico 
sobre a campanha contra a ancilostomíase da Fundação Rockefeller na 
Costa Rica, Palmer (2004) analisou em que medida os indivíduos, grupos 
intelectuais e instituições do país foram capazes de transformar os esforços 
da organização em um veículo para a consolidação de um projeto de saúde 
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pública já existente, elaborado localmente, oferecendo uma comparação inicial 
com a experiência dos demais países centro-americanos. As campanhas contra 
a enfermidade desenvolvidas na América do Sul, sobretudo no Paraguai e no 
Brasil, contudo, ainda não mereceram uma análise por parte dos historiadores.15 
Esse é o caso também do programa contra a bouba, que Cueto abordou em 
sua obra sobre a Organização Pan-Americana da Saúde (Cueto, 2007a) e que 
só recentemente tornou-se objeto de pesquisas inovadoras.16

Com relação à febre amarela, dentre as pesquisas realizadas que 
tinham como objeto as campanhas contra a doença implementadas 
pela Fundação Rockefeller em diversos países das Américas, a partir de 
1916, destaco os trabalhos de Birn (1993, 2006) sobre as atividades da 
organização no México. Neles, a autora analisou como as campanhas contra 
a ancilostomíase e a febre amarela, a organização de unidades cooperativas 
de saúde rural e a concessão de bolsas para profissionais da saúde pública 
estudarem em universidades norte-americanas – atividades desenvolvidas 
conjuntamente pela Junta de Saúde Internacional da Fundação Rockefeller e 
o governo mexicano entre as décadas de 1920 e 1940 – moldaram o conceito 
e a prática da saúde pública no México e foram decisivas para a montagem 
de uma infraestrutura sanitária no país. Segundo Birn, a cooperação foi 
possível porque o governo mexicano buscava consolidar a autoridade 
estatal sobre todo o território nacional no cenário pós-revolucionário e as 
atividades sanitárias desenvolvidas pela Fundação Rockefeller eram uma 
forma de alcançar tal objetivo. A organização filantrópica norte-americana, 
por sua vez, necessitava da cooperação estatal para o desenvolvimento de 
programas sanitários no país. Existia, então, uma convergência de interesses – 
um casamento de conveniência – entre a Fundação Rockefeller e o governo 
revolucionário mexicano que contribuiu para o desenvolvimento do campo 
da saúde pública no país.

A campanha da Fundação Rockefeller contra a febre amarela no 
México também foi objeto de estudo de Solorzano (1994). O autor analisou 
como as diferentes condições políticas e econômicas de duas províncias 
mexicanas (Yucatán e Veracruz) alteraram de forma substancial os objetivos 
e as técnicas utilizadas pela Fundação Rockefeller em suas campanhas 
sanitárias no país. Solorzano demonstrou como a organização filantrópica 
norte-americana buscou uma maior interação com a população local na 
campanha contra a febre amarela desenvolvida nos anos 1920, em Veracruz, 
como uma forma de reverter o forte sentimento antiamericano existente na 
região, uma característica que não se fez presente na campanha contra a mesma 
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doença em Yucatán. De forma oposta, Cueto (1992) demonstrou que os esforços 
empreendidos pela Fundação Rockefeller para a erradicação da febre amarela 
da costa norte do Peru tiveram um forte caráter autoritário, com pouco espaço 
para a negociação e a interação com a população. Quevedo e colaboradores 
(2004), por sua vez, analisaram a história da saúde pública na Colômbia entre 
o fim do século XIX e a primeira metade do século XX, com base em suas 
relações com a saúde internacional e a política externa, destacando o papel 
desempenhado pela campanha de erradicação da febre amarela da Fundação 
Rockefeller no desenvolvimento do campo sanitário no país.

Com relação ao Brasil, a primeira tentativa de contar uma história 
da febre amarela no país foi de Odair Franco (1969), ex-dirigente do 
Serviço Nacional de Febre Amarela (SNFA), do Departamento Nacional de 
Endemias Rurais (DNERu) e da Campanha Continental para a Erradicação 
do Aedes aegypti da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Com base 
em documentos oficiais e em sua própria experiência como participante das 
atividades de combate à doença no Brasil e nas Américas, o autor traçou 
um amplo panorama sobre a febre amarela no país, abarcando sua origem e 
propagação no território brasileiro em meados do século XIX, as pesquisas 
sobre a doença realizadas por Pasteur, Finlay, Reed, Ribas e Oswaldo Cruz, 
os acordos estabelecidos entre o governo brasileiro e a Fundação Rockefeller 
e as leis criadas no país visando ao combate à enfermidade.

A campanha da Fundação Rockefeller contra a febre amarela no 
Brasil foi objeto de um estudo de Williams (1994). Nele, o autor analisou 
como o plano da organização de criar um programa de combate à doença 
no Rio de Janeiro motivou uma série de controvérsias entre os especialistas 
norte-americanos e médicos e sanitaristas brasileiros acerca dos métodos 
mais adequados para tal tarefa, gestão de pessoal e alocação de recursos 
que, na sua opinião, impediram que os esforços da organização fossem 
bem-sucedidos nos anos 1920. Williams destaca a postura pragmática que 
alguns funcionários da Fundação Rockefeller adotaram no Brasil como 
forma de convencer a comunidade médico-sanitária nacional acerca da 
necessidade de um programa unificado de erradicação da febre amarela. 
Benchimol (2001, 2004), que também analisou a campanha da Fundação 
Rockefeller contra a febre amarela no Brasil, atribui a resistência inicial 
dos sanitaristas brasileiros às atividades desenvolvidas pela organização no 
país e os atritos entre eles e os especialistas norte-americanos à densidade 
do campo médico brasileiro. O autor estudou também os intercâmbios 
de estudos, pesquisadores e materiais de pesquisa realizados entre Brasil 
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e Japão, nos anos 1920, a partir da trajetória do médico japonês Hideyo 
Noguchi (Benchimol et al., 2009).

Os esforços realizados conjuntamente pelo governo brasileiro e a 
Fundação Rockefeller para controlar a febre amarela no Brasil, na primeira 
metade do século XX, também foram objeto de estudo de Lowy. Em 
sua análise, a autora privilegiou as interações entre especialistas norte-
americanos e brasileiros no período de desenvolvimento da campanha, 
assinalando as suas consequências para os campos da epidemiologia 
e da imunologia da doença (Lowy, 1997) e enfatizando o papel que os 
métodos de visualização dos agentes e vetores de doenças transmissíveis 
desempenharam para a elaboração de políticas de saúde pública no Brasil 
(Lowy, 1999). Em um livro sobre o tema, ela montou um cenário povoado por 
viagens científicas, discussões sobre a etiologia e a epidemiologia da febre 
amarela, coletas e análises de laboratório, vírus, produção de uma vacina 
contra a doença e diferentes métodos de controle dos mosquitos como forma 
de enfatizar a circulação de pessoas, ideias, materiais e conhecimentos 
entre o Brasil e os Estados Unidos na busca de uma solução para o flagelo 
amarílico e de se contrapor à ideia de uma transferência unilateral de 
saberes e técnicas do centro para a periferia (Lowy, 2006).

Nos estudos supracitados evidenciaram-se as diferentes formas de 
recepção da Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela da 
Fundação Rockefeller em cada país onde foi implementada, os problemas 
enfrentados e as variações que ela assumiu em cada contexto local, bem 
como as negociações e mudanças no plano original que tiveram de ser 
efetuadas para que as suas atividades se adaptassem às condições locais. 
Essas histórias, no entanto, se concentraram nas primeiras décadas do 
século XX, mais precisamente no período entreguerras (1918-1939), 
e focalizaram a atuação da Fundação Rockefeller nos cenários locais a 
partir de uma moldura nacional. Embora as campanhas nacionais fossem 
institucionalmente idênticas e tenham sido implementadas localmente 
no mesmo período histórico e espaço geopolítico, não há trabalhos que as 
abordem em conjunto, como parte da Campanha Mundial de Erradicação 
da Febre Amarela, lançada pela Fundação Rockefeller em 1918. A ênfase 
nas características, desenvolvimentos e resultados distintos de cada uma 
delas frequentemente eclipsa o fato de que todas estavam vinculadas a um 
programa de erradicação único e de abrangência mundial, formulado e 
desenvolvido por uma mesma organização internacional, no caso a Fundação 
Rockefeller, sobre a qual, inclusive, as análises variaram ao longo do tempo.17
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As primeiras análises sobre a Fundação Rockefeller surgiram nas 
décadas de 1950 e 1960. Em tais estudos, informados pela teoria da 
modernização, investigaram-se as atividades sanitárias internacionais 
da organização filantrópica norte-americana como precursoras de todo o 
aparato mundial de saúde que emergiu no pós-Segunda Guerra Mundial 
direcionado para a erradicação das doenças.18 Essa perspectiva passou a 
ser criticada no fim dos anos 1960 por pesquisadores que afirmavam que 
a Fundação Rockefeller era um braço do imperialismo norte-americano. 
A filantropia dos Rockefeller em geral e as campanhas contra doenças 
como a ancilostomíase, a febre amarela e a malária em particular foram 
consideradas como operações destinadas a melhorar as condições de 
saúde da força de trabalho dos países periféricos, de modo a aumentar os 
lucros dos países centrais e das oligarquias locais, ao mesmo tempo que 
tornavam esses países e as suas populações cada vez mais dependentes da 
medicina ocidental, que teria nos Estados Unidos o seu quartel-general.19 
A partir dos anos 1980, sem abandonar por completo uma postura cética 
em relação à Fundação Rockefeller, os historiadores começaram a atentar 
para a complexidade dos encontros entre uma instituição em permanente 
mudança e uma variedade de realidades políticas e culturais. Nessa época, 
os perfis dos funcionários da Divisão de Saúde Internacional também se 
tornaram mais simpáticos, e as reais motivações da Fundação Rockefeller 
foram, de certa maneira, relativizadas.20

Contudo, apesar de um maior interesse dos historiadores da Fundação 
Rockefeller em ressaltar o papel dos atores e instituições sanitárias 
locais, o pressuposto difusionista, segundo o qual conhecimento e poder 
são essencialmente irradiados da metrópole para a periferia, ainda 
persiste. Nesse sentido, o presente livro se insere dentre aqueles estudos 
que defendem que o formato e o desfecho que tiveram os programas 
implementados pela organização filantrópica norte-americana em diversas 
partes do mundo resultaram muito mais das dinâmicas históricas locais do 
que da aplicação de cima para baixo do que seria um modelo norte-americano 
de saúde pública. 

Desse modo, a perspectiva metodológica que norteou a pesquisa está 
vinculada à crítica da visão imperialista, de acordo com a qual se entendem 
as atividades de organizações internacionais como a Fundação Rockefeller 
como parte de um suposto imperialismo científico e sanitário dos Estados 
Unidos. Ao contrário, adotou-se uma perspectiva de análise orientada 
pela ideia de troca, de uma via de mão dupla, caracterizando as relações 
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entre os governos nacionais e tais organizações. Tal perspectiva pressupõe 
o reconhecimento da existência de diversos cenários, construídos em 
diferentes circunstâncias e por variados atores, no estabelecimento de 
intercâmbios médico-científicos entre sanitaristas norte-americanos e os 
seus pares em outros países. Compreende-se, portanto, que tal processo deve 
ser analisado a partir da interação entre as ideias, os atores e as instituições 
inseridos em um determinado contexto sócio-político. 

Nesse sentido, buscou-se apoio nos estudos de um grupo de 
historiadores da medicina e da saúde pública – a maior parte dos 
quais brasileiros – que, de forma pioneira, recusaram a ideia de que as 
comunidades médicas locais adotaram passivamente ou simplesmente 
adaptaram a ciência originada nas metrópoles europeias e nos Estados 
Unidos. Enquanto procuram identificar exemplos de descobertas científicas 
originais na periferia, direcionam as suas análises para a maneira pela qual o 
discurso médico e sanitário contemporâneo foi reconfigurado seletivamente 
e de maneira criativa, de modo a atender as prioridades produzidas pelas 
dinâmicas nacionais, regionais e locais.21

A preocupação com as condições de recepção das normas, prescrições 
e da ação modernizadora como um todo nas esferas nacionais também 
norteou a elaboração da coletânea de artigos organizada por Joseph, Le 
Grand e Salvatore (1998), intitulada Close Encounters of Empire: writing the 
cultural history of U.S. – Latin American relations. No volume, cujo objeto são as 
chamadas relações “imperiais” interamericanas, os autores introduzem um 
elemento até então ausente dos estudos sobre as relações centro-periferia 
no contexto do desenvolvimento: a cultura. Eles procuram se diferenciar das 
análises dominantes, que têm como preocupação central as relações político-
econômicas. Para tanto, adotam um foco mais restrito em seus estudos na 
expectativa de iluminar a dimensão cultural presente nas relações entre a 
hegemônica potência do Norte – o império norte-americano – e as demais 
nações do continente.

No primeiro artigo do livro, de autoria de Joseph (1998) e intitulado 
“Close encounters”, os autores se contrapõem às teorias do imperialismo, do 
sistema mundial e da dependência, na medida em que as mesmas conferem 
à dimensão cultural um papel secundário. Em tais teorias, retira-se de 
cena a própria dimensão histórica pois, na busca de uma análise sistêmica, 
adotam uma perspectiva economicista na qual tudo é reduzido aos fluxos 
de capitais, mercadorias e tecnologias, desconsiderando-se os espaços de 
movimentação dos atores sociais e a sua historicidade. O autor se propõe, 
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então, a refinar alguns resultados alcançados por elas, por meio de sua 
decomposição e da consequente explicitação de toda a gama de domínios 
e formas, agentes e mediadores, assim como identidades sociais, culturas 
materiais e formas de organização do Estado presentes nos encontros íntimos 
entre os Estados Unidos e os demais países das Américas.

Em “The decentered center and the expansionist periphery: the 
paradoxes of foreign-local encounter”, outro artigo do volume, Stern 
(1998) segue o rastro aberto por Joseph. Ele argumenta, por exemplo, 
que a categoria “sistema mundial”, bem como os seus representantes e 
instituições hegemônicas em uma dada região, não se caracterizam por um 
conjunto unificado de entidades, mas sim como arenas de poder, formação 
estatal e conflito cultural. Ao analisar os domínios da economia política e das 
políticas estatais, Stern apresenta um novo marco conceitual para os estudos 
das relações centro-periferia, calcado nas categorias de descentramento – 
processo mediante o qual identidades e estruturas de poder sofrem uma 
reconfiguração na periferia – e de periferia expansionista – que pressupõe 
o entendimento das regiões periféricas como lócus de processos vigorosos 
que não só alteram como ressignificam os sentidos originais da relação. De 
acordo com o autor, esses processos históricos envolveriam necessariamente 
uma mistura complexa de intimidade e estranhamento, imposição e 
mediação, segregação, dicotomização e interação transcultural.22

A discussão e comparação de padrões de interação entre instituições 
internacionais e locais e os seus efeitos sobre as políticas nacionais, em 
termos de continuidade e ruptura, implica uma adesão aos pressupostos 
do institucionalismo histórico, segundo o qual se concebem as instituições 
como constrangimentos à ação e interação humanas.23 Pressupõe considerar 
também os conceitos de policy feedback e path dependence, que permitem 
identificar conjunturas específicas, nas quais são feitas escolhas que, uma 
vez determinadas, diminuem a possibilidade de trajetórias alternativas; ou 
aquelas que tornam possíveis correções de rotas nas políticas então adotadas 
(Mahoney, 2000). Essa comparação também pressupõe a consideração das 
arenas políticas relevantes para a formulação, decisão e desenvolvimento 
de programas e campanhas e as mudanças que incidem sobre eles em 
diferentes contextos políticos (Immergut, 1992). 

O tempo e o contexto são fundamentais para a análise; a ordem 
cronológica entre a adoção de uma determinada política internacional e 
a implementação de programas e campanhas no plano nacional é crucial, 
assim como a inserção de ambos em contextos políticos específicos.  
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Um fator importante nesse processo é a existência ou a criação de 
“comunidades epistêmicas” (Haas, 1992) e de “redes transnacionais” 
(Crawford, Terry & Sorlin, 1993; Clavin, 2005), que se movimentam entre 
as esferas infranacionais, nacionais e internacionais.

As teorias e os conceitos expostos até aqui me ajudaram a entender 
como, no pós-Segunda Guerra Mundial, em plena vigência da Guerra Fria 
e de planos e ideias de desenvolvimento, foi gestado um ambiente propício 
à produção de “normas” relativas à introdução de políticas sociais de cunho 
modernizador nas Américas e como a recepção de tais normas pelas esferas 
locais foi um processo complexo e multifacetado. A Opas é parte importante 
desse cenário ao se constituir, a um só tempo, em uma produtora de normas, 
um aparato de desenvolvimento e uma arena de disputa e de encontro de 
especialistas.24 A formulação e implementação da Campanha Continental 
para a Erradicação do Aedes aegypti pelo organismo sanitário interamericano 
faz parte desse movimento e constitui-se em um momento privilegiado 
para o seu entendimento.

A trajetória institucional da Opas e a sua atuação nas Américas, 
sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, têm merecido a atenção 
dos pesquisadores nos últimos anos. Essa situação se deve, em grande 
medida, ao centenário da organização celebrado em 2002, evento que 
motivou a publicação de trabalhos comemorativos, como o de George 
Alleyne (2002), então diretor da Opas, e de Chávez e Cuthbert (2003), 
da Fundação Kellogg, e de análises que privilegiavam as relações entre o 
organismo sanitário interamericano e um país específico, como a de Lima 
(2002) sobre o Brasil, Garcia e Pincharso (2002) sobre Cuba, Hernández, 
Obregón e Miranda (2002) sobre a Colômbia e Veronelli e Testa (2002) 
para a Argentina. Faltava, contudo, uma história geral da organização, 
desde os seus primórdios, que examinasse o seu papel no desenvolvimento 
do campo da saúde pública nas Américas como um todo. Essa lacuna foi 
preenchida em 2007 com a publicação do livro de Cueto, o Valor da Saúde, 
no qual ele investiga a história e as atividades da Opas nos seus cem anos 
de existência e traça um perfil dos seus diretores e principais personagens, 
com ênfase no período que vai até meados dos anos 1970. O autor dedicou 
uma parte importante do seu livro ao período de 12 anos em que Fred Soper 
esteve à frente da organização (1947-1958), marcado pela implementação 
de campanhas de erradicação contra doenças como a bouba (1949), a 
varíola (1950) e a malária (1954) e pelo crescimento e fortalecimento 
do organismo sanitário no pós-Segunda Guerra Mundial (Cueto, 2007a).  
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Em artigos anteriores, o historiador já havia salientado o importante papel 
desempenhado por Soper na reafirmação do conceito de erradicação nos 
anos 1930 (Cueto, 1995, 1996a). Em ambos, no entanto, a Campanha 
Continental para a Erradicação do Aedes aegypti não é destacada.

Apesar do seu papel central no desenvolvimento e implementação 
do conceito de erradicação, Soper é uma figura relativamente esquecida 
no campo sanitário e pouco conhecida fora dos círculos da história da 
saúde internacional. Sobre a sua vida e carreira, nós dispomos de uma 
autobiografia (Soper & Duffy, 1977, 1979) e de um artigo publicado em 
meados da década de 1970 (Waserman, 1975). Soper não aparece com 
destaque nem mesmo nas histórias oficiais da Fundação Rockefeller, escritas 
por seus funcionários e dirigentes. Como exemplo, podemos citar o livro 
Yellow Fever, escrito em 1951 por George K. Strode, diretor da Divisão de 
Saúde Internacional (1944-1951), para celebrar a descoberta da vacina 
17D pelos pesquisadores da Fundação Rockefeller. Nele, as atividades de 
combate à febre amarela desenvolvidas por Soper no continente americano 
por mais de vinte anos foram relegadas a um lugar secundário, com toda a 
ênfase sendo dada à identificação do vírus da enfermidade e à descoberta 
de uma vacina contra ela, primeiro em 1927 e, depois, em 1937, fatos 
considerados pela organização filantrópica norte-americana como os que 
mais contribuíram para a conquista final sobre a doença (Strode, 1951). 
Nessa história da luta da Fundação Rockefeller contra o flagelo amarílico, 
centrada no vírus, o espaço destinado a Soper foi pequeno, nem mesmo uma 
fotografia, como destacou Lowy (1997). Na época em que o livro de Strode 
foi publicado – início dos anos 1950 –, a Divisão de Saúde Internacional 
havia sido fechada, e a Fundação Rockefeller tinha abandonado o trabalho 
prático de saúde pública para se concentrar nas pesquisas sobre a doença, 
o que implicou o abandono da meta de erradicar o mosquito Aedes aegypti, 
tal qual Soper advogava.

Mais recentemente, alguns autores têm destacado, em maior 
ou menor grau, o papel desempenhado por Soper no campo da saúde 
internacional em diferentes momentos do século XX. Gladwell (2001), 
por exemplo, publicou um artigo no qual apresentou uma visão positiva 
do ex-diretor da Opas, destacando sua proeminência nas campanhas 
de erradicação de doenças. Benchimol (2001), por sua vez, enalteceu a 
atuação de Soper na reorganização da campanha contra a febre amarela da 
Fundação Rockefeller, no Brasil, nos anos 1930, o mesmo podendo ser dito 
dos trabalhos de Lowy (1997, 1999, 2006). Destaque semelhante foi dado por 
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Farley (2004), que teve o mérito, inclusive, de acompanhar a trajetória de 
Soper no Egito e na Europa nos anos da Segunda Guerra Mundial. Stepan 
(2011) escreveu recentemente uma história do conceito de erradicação, 
usando a carreira de Soper como fio condutor de sua narrativa. Na opinião 
da autora, a atuação e as atividades conduzidas por esse personagem 
foram fundamentais para a crescente importância que as campanhas de 
erradicação de doenças adquiriram na segunda metade do século XX.

Ao centralizar a sua análise na trajetória de Soper e em sua atuação 
para a consolidação do conceito de erradicação no pós-Segunda Guerra 
Mundial, Stepan (2011), no entanto, desvaloriza a função cumprida 
por médicos e sanitaristas latino-americanos em geral, e brasileiros em 
particular, para a afirmação dessa ideia nas décadas de 1930 e 1940, 
durante o desenvolvimento da Campanha Mundial de Erradicação da Febre 
Amarela da Fundação Rockefeller na região. Justamente por tal motivo, a 
autora também não dá o devido destaque à Campanha Continental para 
a Erradicação do Aedes aegypti como o ápice da cooperação interamericana 
na área da saúde e como o primeiro programa sanitário internacional 
embasado pelo conceito de erradicação implementado no pós-Segunda 
Guerra Mundial. 

Stepan (2011) não está preocupada com a cooperação internacional 
em saúde na América Latina. O foco de seu estudo sobre o conceito de 
erradicação está na Europa e nos Estados Unidos e nas organizações do 
sistema das Nações Unidas, daí o destaque que ela dá ao Programa de 
Erradicação da Malária (1955) e à Campanha Mundial para a Erradicação da 
Varíola (1959), ambos implementados pela OMS. A Campanha Continental 
é descrita como o resultado de uma iniciativa pessoal de Soper e como uma 
evidência do prestígio que ele gozava entre os profissionais e organizações  
de saúde pública, sobretudo na América Latina. Embora analise o conceito de 
erradicação ao longo do século XX, Stepan não vê nenhum vínculo entre 
a Campanha Continental implementada pela Organização Sanitária Pan-
Americana (OSP) no pós-Segunda Guerra Mundial e aquela desenvolvida 
pela Fundação Rockefeller no período entreguerras. As campanhas são 
tratadas como dois programas sanitários distintos, implementados por 
organizações diferentes, em contextos históricos específicos e sem nenhuma 
relação uma com a outra.

Neste livro sobre a Campanha Continental para a Erradicação do 
Aedes aegypti, procuro estabelecer um diálogo com a literatura que analisou os 
programas internacionais de erradicação implementados por organizações 
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como a Fundação Rockefeller, no entreguerras, e a OSP e a OMS no pós-
Segunda Guerra Mundial. Considero que a Campanha Continental da OSP 
contribuiu para a consolidação da filosofia erradicacionista no campo da 
saúde internacional, nas Américas, e que a sua proposição e implementação 
revelam o grau de cooperação interamericana em saúde atingido pelas 
nações da região no período considerado. Na análise privilegiam-se os 
aspectos de continuidade entre a campanha da Fundação Rockefeller e a da 
OSP – na verdade a mesma campanha, conforme defendo –, o protagonismo 
das repúblicas latino-americanas na manutenção da campanha ativa no 
continente nos anos da Segunda Guerra Mundial, quando a Fundação 
Rockefeller deixou de participar das atividades de combate à doença, e as 
discussões e negociações que levaram à sua reformulação e relançamento 
no pós-guerra.

Nós podemos identificar três aspectos na campanha contra a febre 
amarela desenvolvida nas Américas, entre 1918 e 1968, por diferentes 
organizações internacionais e em contextos históricos distintos, que 
definem a sua identidade e nos permitem perceber um padrão nos métodos 
empregados em sua implementação e desenvolvimento. O primeiro deles 
é a liderança de Soper em suas duas etapas, primeiro como representante 
da Fundação Rockefeller nas Américas, no período entreguerras, e depois 
como diretor da OSP no pós-Segunda Guerra Mundial. Outro aspecto 
é o embasamento da Campanha contra a febre amarela no conceito de 
erradicação, em um primeiro momento direcionado à doença, tal como se 
entendia nas décadas de 1920 e 1930 e, posteriormente, ao seu vetor – o 
mosquito Aedes aegypti – cuja eliminação passou a ser considerada a única 
forma de impedir as epidemias urbanas da doença após a descoberta de 
que nos animais silvestres do continente encontrava-se um reservatório 
natural para o vírus. Um terceiro fator é o papel de destaque dos médicos e 
sanitaristas brasileiros, na primeira etapa como colaboradores da Fundação 
Rockefeller e, no pós-guerra, dirigindo todas as fases da Campanha 
Continental, desde a sua implementação até o abandono das atividades, 
o que pode ser mensurado pela importância que o SNFA adquiriu nos 
anos 1940, quando passou a atuar no continente inteiro, auxiliando na 
implementação de programas de erradicação de Aedes aegypti em diversas 
repúblicas americanas.

Assim, como principal defensor do conceito de erradicação e 
articulador da Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, 
Soper também está no centro da minha narrativa. O presente livro, 
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contudo, é mais do que uma avaliação de sua carreira no campo da saúde 
internacional. A importância de Soper para as Américas, a partir dos anos 
1930, está na articulação das repúblicas americanas em torno do objetivo de 
erradicar Aedes aegypti do continente. Considero que a sua atuação contribuiu 
decisivamente para intensificar a cooperação interamericana em saúde, que 
já vinha sendo construída desde os anos 1920, em torno do problema da 
febre amarela. Essa maior articulação das repúblicas americanas na área 
da saúde foi impulsionada ainda mais com a sua eleição para a direção da 
OSP em 1947. A Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, 
lançada neste mesmo ano, foi o ápice desse processo.

Soper dirigiu a OSP no período de auge da Guerra Fria, durante o 
qual as Américas foram envolvidas pelas ideias de “defesa hemisférica”, 
“cooperação continental” e por um retorno do pan-americanismo (Cueto, 
2007a). Tais palavras de ordem foram estimuladas pelos Estados Unidos, em 
consonância com a sua política de agrupar os países da região ao seu lado 
diante da ameaça socialista (Cohen, 1993). As campanhas de erradicação 
de doenças lançadas no pós-Segunda Guerra Mundial foram largamente 
impulsionadas por esse cenário, sobretudo o Programa de Erradicação 
da Malária, lançado pela OMS, em 1955, advindo daí o seu destaque na 
historiografia.25 

Tais campanhas, no entanto, não podem ser reduzidas à condição 
de uma simples ferramenta de propaganda dos Estados Unidos durante a 
Guerra Fria. A Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, por 
exemplo, foi lançada em 1947, quando as preocupações das superpotências 
não estavam concentradas nas Américas, mas sim na reconstrução da 
Europa no pós-guerra e nos continentes africano e asiático, onde, nas muitas 
colônias europeias, iniciavam-se movimentos de independência. O governo 
norte-americano, inclusive, não se envolveu nas articulações que levaram 
à Campanha Continental, embora tenha apoiado o seu lançamento. Desse 
modo, mais do que um produto do contexto político da Guerra Fria e dos seus 
impactos sobre o campo da saúde internacional, a Campanha Continental 
para a Erradicação do Aedes aegypti foi consequência de uma maior cooperação 
das repúblicas americanas na área da saúde, capitaneada por Soper, e que 
vinha desenvolvendo-se desde a década de 1920.




