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Da América do Sul aos  
Campos de Batalha na Europa:
novas campanhas, novas instituições e a 
reabilitação do conceito de erradicação

A descoberta da febre amarela silvestre no Vale do Canaã em 1932, 
a eliminação do mosquito Aedes aegypti de uma localidade pela primeira 
vez em 1933 e a bem-sucedida campanha de combate ao Anopheles gambiae 
do Nordeste brasileiro no fim da década de 1930 consolidaram em Soper 
a crença na erradicação das doenças, sobretudo aquelas transmitidas por 
vetores, como a febre amarela e a malária. Na Conferência Sanitária Pan-
Americana de 1942, como vimos, ele havia tentado, em conjunto com o 
ministro da Saúde da Bolívia Abelardo Ibañez Benavento, comprometer as 
repúblicas americanas com uma campanha para erradicar Aedes aegypti do 
continente. O seu plano, no entanto, não prosperou e os delegados presentes 
à Conferência aprovaram apenas uma recomendação para que os países da 
região organizassem serviços voltados para a erradicação do vetor da febre 
amarela, com base nas atividades que já estavam sendo desenvolvidas no 
Brasil, na Bolívia e no Peru. Embora a cooperação sanitária interamericana 
estivesse intensificando-se, a erradicação dos vetores como ferramenta para 
a eliminação de doenças como a febre amarela e a malária ainda não gozava 
de prestígio suficiente nos meios médico e sanitário; situação, contudo, que 
se alteraria em pouco tempo.

Nos anos da Segunda Guerra Mundial, Soper foi enviado para o norte 
da África, como membro da Comissão de Tifo do Exército Norte-Americano. 



148

Na região, ele participou de importantes campanhas contra a doença e 
também contra a malária, empreendidas no Egito e na Itália. Após o sucesso 
obtido no combate ao Anopheles gambiae no Nordeste brasileiro na década de 
1930, tais campanhas representaram a primeira tentativa de aplicação do 
que Soper considerava a sua “filosofia de erradicação dos vetores” fora  
do continente americano.

Neste capítulo analisam-se essas campanhas, relacionando-as com a 
reabilitação do conceito de erradicação e a consolidação da posição de Soper 
como uma das principais lideranças do campo da saúde pública mundial. 
Para tanto, examinarei, em um primeiro momento, a campanha contra 
Anopheles gambiae no Egito, comandada por Soper nos anos da Segunda 
Guerra Mundial, com base nos métodos e estratégias que já haviam sido 
utilizados com sucesso no Nordeste brasileiro contra a mesma espécie. Em 
seguida, o foco recai sobre a Sardenha, na Itália, onde uma nova campanha 
contra a malária baseada na erradicação do seu vetor, também liderada por 
Soper e contando, dessa vez, com o emprego do DDT, se constituiria em um 
teste definitivo sobre a viabilidade da implementação de programas de saúde 
pública baseados nesse conceito. Tais campanhas se desenrolaram em meio 
a um cenário marcado por um crescente envolvimento do governo norte-
americano no campo sanitário internacional. A área da saúde ganharia um 
destaque cada vez maior na política externa de Washington, sobretudo em 
relação às Américas, o que se refletiu na criação de novas agências, que 
discutirei na última seção deste capítulo.

A Segunda Guerra contra o  
Anopheles gambiae: Egito (1943-1945)

Em janeiro de 1943, apenas seis meses depois de concluir com êxito 
o programa de erradicação de Anopheles gambiae do Nordeste do Brasil, 
Soper desembarcou no Cairo na condição de Consultor da Secretaria da 
Guerra dos Estados Unidos e membro da Comissão de Tifo do Exército 
Norte-Americano. Sua atenção rapidamente se voltou para a notícia de 
que o mosquito Anopheles gambiae tinha aparentemente invadido o Egito no 
ano anterior, causando uma epidemia devastadora de malária provocada 
por Plasmodium falciparum na província de Assuã, localizada no Vale do Alto 
Nilo, em uma região próxima à fronteira com o Sudão. Pesquisas foram 
realizadas, indicando a existência do vetor em regiões distantes apenas 200 km 
do Cairo. A gravidade da epidemia levou o governo egípcio a destinar cerca 
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de um milhão de dólares para o seu combate no ano de 1943, uma quantia 
que poderia aumentar, caso fosse necessário. Esses recursos foram usados 
na prestação de socorro e na compra de alimentos para a população das 
áreas atingidas.215

Em seu livro de memórias, Soper escreveu que “parecia providencial 
o fato de que uma pessoa que acabara de participar da erradicação daquele 
anofelino no Brasil chegara uns meses antes de começar o segundo ano 
de epidemia no Egito”. Poucos dias depois de desembarcar no país, então, 
na companhia do almirante Charles S. Stephenson, diretor da Comissão 
de Tifo, e do coronel Crawford F. Sams, cirurgião do exército dos Estados 
Unidos no Oriente Médio, Soper teve uma audiência com o subsecretário 
de Estado de Saúde do Egito, o médico Aly Tewfik Shousha Bey, na qual 
conversaram sobre a questão da malária. Com a experiência adquirida 
no Brasil, ele defendeu que o problema da doença no Egito poderia ser 
resolvido por meio da adoção de duas medidas: a organização urgente de 
uma campanha para a erradicação do Anopheles gambiae dotada de amplos 
poderes, antes que o mosquito se expandisse por todo o país, e a importação 
dos inseticidas necessários, no caso o verde-paris e o piretro. Em nome do 
governo egípcio, Shousha Bey respondeu que não havia problema algum 
quanto à autoridade necessária para a implementação da campanha, já que 
a lei marcial estava em vigência no país. Com relação aos inseticidas, o coronel 
Sams colocou à disposição da campanha todo o verde-paris que o exército 
norte-americano possuía no Egito. A sugestão de Soper para a adoção do 
programa de erradicação no país, como ele próprio afirma, pressupunha 
um convite para que a Fundação Rockefeller participasse da campanha, tal 
como havia sido feito no Brasil (Soper & Duffy, 1979).216

Em 14 de janeiro de 1943, então, logo depois da audiência com o 
subsecretário de Saúde do Egito, Soper percorreu por quatro dias a zona 
infestada pelo Anopheles gambiae, tendo a oportunidade de observar in loco 
os efeitos devastadores da epidemia de malária sobre a população do 
Vale do Alto Nilo. Nessa viagem, ele contou com a companhia do então 
jovem médico e entomólogo egípcio Mohyed A. Farid, que posteriormente 
faria carreira internacional como malariologista. Para dirimir quaisquer 
dúvidas sobre uma ingerência indevida dos Estados Unidos nos assuntos 
egípcios/britânicos, Soper foi destituído temporariamente de suas funções 
na Comissão de Tifo. Ainda antes de viajar, ele discutiu a situação com 
as autoridades do Real Corpo Médico do Exército Britânico, insistindo 
que, nas condições existentes então no Egito, o Anopheles gambiae era a 
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espécie de anofelino mais vulnerável a um ataque com o verde-paris e que 
uma campanha bem organizada contra o vetor da malária poderia trazer 
resultados rápidos. Ele descreveu as atividades que havia empreendido 
no Brasil, oferecendo aos diretores do programa de erradicação no Egito, 
inclusive, o “Manual de operações do serviço de malária do Nordeste do 
Brasil”,217 que mandou vir de Nova York, assim como o livro escrito por ele 
e por Bruce Wilson, intitulado Anopheles gambiae in Brazil, 1930 a 1940, que 
estava no prelo (Soper & Wilson, 1943).218 Soper sugeriu também que a 
erradicação se estendesse à região do Sudão anglo-egípcio, de onde poderia 
originar-se facilmente uma reinfestação do país, tarefa que acabou sendo 
empreendida posteriormente.219 As conversações, contudo, não surtiram o 
efeito desejado e ele observou em seu diário que deixou o encontro com as 
autoridades britânicas com a impressão de que estas o consideravam “um 
indivíduo perigoso”.220

Na região infestada de Anopheles gambiae, Soper constatou que haviam 
muitos aspectos similares com a infestação do Brasil pelo mesmo inseto 
alguns anos antes. A introdução do vetor em áreas onde a malária não 
tinha sido diagnosticada anteriormente havia dado origem a epidemias 
extremamente letais da doença em ambos os países. Uma elevada taxa de 
mortalidade, bem como a estagnação das atividades econômicas nas áreas 
afetadas também foram verificadas tanto no Brasil quanto no Egito. Nos 
dois países, as epidemias também tiveram um caráter sazonal – no Brasil 
em virtude da natureza das chuvas, e no Egito em razão das cheias anuais 
do Nilo –, seguidas pelas baixas temperaturas do inverno. O registro do 
número de mortos e de pessoas infectadas pela doença durante os períodos 
epidêmicos também foi bastante deficiente nos dois casos. Soper relata em 
seu diário um episódio que ilustra bem essa situação. Designado para prestar 
serviço em uma marka (nome pelo qual eram conhecidos os distritos no Egito) 
com mais de cem aldeias, onde só haviam sido notificados oficialmente seis 
casos de malária, Farid detectou, em apenas uma delas, 154 casos febris 
entre os seus 800 habitantes. Em outra, a lista de enterros contabilizava 72 
nomes em uma população de apenas 180 habitantes. Em outras regiões, a 
proporção de enfermos chegava a ser de até 50% da população.221

O próprio Soper reconheceu posteriormente que, durante a viagem 
com Farid, as suas atenções voltaram-se mais para as condições que afetavam 
os criadouros do Anopheles gambiae do que para a epidemia propriamente 
dita. Ele concluiu, então, que a erradicação seria mais fácil no Egito do 
que havia sido no Brasil, em virtude da facilidade de acesso aos criadouros 
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do mosquito para a colocação do verde-paris, do tamanho relativamente 
pequeno da zona infestada e das reduzidas possibilidades de expansão do 
vetor para outras áreas. Seu entusiasmo era grande: “Não encontrei no 
Egito nenhum problema que não houvesse se apresentado e sido resolvido 
no Brasil, e tinha a certeza de que o vetor poderia ser erradicado no prazo 
de um ano” (Soper & Duffy, 1979: 252). 

Tal confiança o levou a escrever uma carta ao subsecretário Shousha 
Bey, com cópia para o embaixador norte-americano no Egito, assim que 
retornou da expedição. Nela, Soper expressava o seu temor diante da 
ameaça de uma invasão do Cairo e de toda a densamente povoada região 
do Delta do Nilo pelo Anopheles gambiae se não fossem tomadas medidas 
apropriadas para a sua erradicação. O Brasil foi mencionado novamente 
como o país onde as autoridades sanitárias haviam tomado a iniciativa e 
adotado medidas simples que permitiram alcançar esse objetivo. Nesse 
sentido, ele advertiu os responsáveis pela saúde pública no Egito que 
seria um “grande erro” empreender um programa de erradicação no país 
sem contar com a experiência dos dirigentes da campanha no Brasil, na 
medida em que Anopheles gambiae poderia ser erradicado do Nilo mediante 
o uso do verde-paris e do piretro, seguindo o mesmo método que havia 
sido implementado por ele e sua equipe naquele país. Ele sugeriu ainda 
que a Divisão de Saúde Internacional (DSI) da Fundação Rockefeller fosse 
convidada para participar da campanha. O plano de Soper para o combate 
à malária no Egito fica claro no trecho abaixo:

A erradicação total da espécie neste país não será fácil, mas é 
absolutamente possível mediante a aplicação minuciosa, em toda a 
zona infestada, de medidas já conhecidas e de comprovada eficiência.

O problema da malária transmitida pelo A. gambiae no Egito é tão 
grave e as medidas a serem empreendidas para resolvê-lo tão distintas 
daquelas de um programa antimalárico habitual, que devo recomendar 
(...) que se organize um serviço especial de luta contra o vetor o mais 
rápido possível e que o propósito e a função especificadas para este 
serviço não seja o estudo e luta contra a malária, mesmo a transmitida 
por aquele mosquito, mas sim a erradicação (não a redução) do  
A. gambiae no Egito.222

O serviço proposto por Soper deveria constituir-se em uma unidade 
independente do Ministério da Saúde Pública e gozar de considerável 
autonomia administrativa, nos moldes do Serviço Cooperativo de Febre 
Amarela (SCFA) e do Serviço de Malária do Nordeste (SMNE), ambos 
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organizados conjuntamente pela Fundação Rockefeller e o governo 
brasileiro nos anos 1930 e colocados sob a sua direção. O seu informe 
mereceu a atenção de autoridades diplomáticas e sanitárias do Reino 
Unido e dos Estados Unidos, bem como do ministro da Saúde Pública do 
Egito dr. Abdel Wahed El Wakil que, no entanto, não autorizou o convite 
para que a Fundação Rockefeller participasse do programa.223 Para Soper, 
a ideia de convidar a Fundação Rockefeller para colaborar na erradicação 
de Anopheles gambiae não era aceitável para as autoridades britânicas e 
egípcias porque não estavam familiarizadas com o trabalho realizado pela 
organização filantrópica norte-americana no Brasil. Além disso, os britânicos 
não compartilhavam da ideia de que o mosquito era um invasor recente do 
Egito e nem que o vetor pudesse ser erradicado com facilidade, ao passo que 
os egípcios, embora aceitassem o conceito de erradicação, tinham decidido 
realizar a tarefa por conta própria (Soper & Duffy, 1979).

A situação, no entanto, era mais complexa. A presença de Anopheles 
gambiae no Egito era um problema não apenas de saúde pública, como 
também econômico e político. Em 1942, o norte da África havia se tornado 
um importante teatro de operações da Segunda Guerra Mundial e o Egito 
era um lugar estratégico para as atividades bélicas dos aliados, a ponto 
de tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos terem bases militares 
no país. Os norte-americanos, contudo, reconheciam o Egito como zona 
de influência britânica e negociavam com os ingleses todos os projetos 
que tinham a intenção de implementar no país. Nesse contexto, como o 
próprio Soper reconheceu, “nenhum programa de erradicação no país seria 
implementado se não contasse com o apoio não apenas das autoridades 
sanitárias egípcias, como também dos diplomatas e altos chefes militares 
do Reino Unido e dos Estados Unidos” (Soper & Duffy, 1979: 249).

As divergências entre egípcios e britânicos, no entanto, se 
intensificaram depois que o governo do Egito sugeriu que a invasão do 
Anopheles gambiae era uma consequência das atividades militares britânicas 
no Vale do Alto Nilo. De acordo com Farley (2004: 141), a ideia defendida por 
Soper de que a epidemia de malária no Vale do Nilo era “uma experiência 
inteiramente nova na região” tornou plausível essa acusação, colocando-o 
em um “campo minado”, marcado por antagonismos entre o rei Farouk I, 
o governo egípcio e as autoridades britânicas.224 Os ingleses negaram a 
acusação, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade pela invasão. 
Eles argumentavam que o mosquito Anopheles gambiae sempre esteve presente 
na região, mas nunca havia penetrado no norte do país e era improvável 
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que o fizesse. Nesse sentido, a epidemia de 1942 foi um acontecimento 
incomum, motivado pelo aumento extraordinário das cheias do rio Nilo 
verificadas naquele ano. Além de fortalecer as acusações do governo egípcio, 
o informe de Soper ao subsecretário de Saúde também intensificou a suspeita 
britânica de que os norte-americanos estavam interferindo em uma área de 
influência do Reino Unido (Farley, 2004). Como consequência, rejeitaram o 
plano de Soper com o argumento de que ele era inviável e desnecessário. No 
lugar da erradicação, os britânicos propuseram, então, que se estabelecesse 
uma zona de barreira em alguma região na bacia do Nilo, acima do Cairo, 
para impedir que o mosquito avançasse até a capital e o delta do rio (Soper 
& Duffy, 1979).

Stepan (2011) também destaca o viés político das divergências sobre 
a melhor maneira de combater a malária no Egito. Em sua opinião, a 
suposição de Soper de que ele detinha um conhecimento superior irritou as 
autoridades militares britânicas que eram aquelas que, de fato, comandavam 
o país. Os médicos britânicos envolvidos no controle da malária, por sua vez, 
também estavam desconfiados da intromissão dos Estados Unidos em uma 
situação política delicada e reclamavam da “personalidade intransigente de 
Soper” (Gallagher, 1990: 30). Posteriormente, Soper defenderia a atitude 
das autoridades britânicas, reconhecendo que as devastadoras epidemias  
de malária com as quais elas já estavam familiarizadas na Índia, em Punjab 
e no Ceilão (atual Sri Lanka) não estavam relacionadas à chegada de 
Anopheles gambiae ou quaisquer outros novos vetores a essas regiões, mas sim 
a um aumento considerável na densidade dos vetores que já eram comuns 
em cada uma delas, em virtude de condições climáticas anormais. Em uma 
rara autocrítica, ele afirmou que foi capaz de convencer os egípcios de que 
Anopheles gambiae havia chegado ao país recentemente e que, por isso, a 
erradicação da espécie era uma boa solução para o problema. Contudo – 
prossegue Soper – ele a apresentou “como uma tarefa tão fácil, que a ajuda 
externa parecia desnecessária” (Soper & Duffy, 1979: 250).

Lorde Killearn, o embaixador do Reino Unido no Egito, no entanto, 
procurando evitar críticas ao governo de seu país, aconselhou o primeiro-
ministro egípcio Nahas Paxá a procurar os especialistas da Fundação 
Rockefeller que tinham experiência no ataque a Anopheles gambiae. Sua 
recomendação foi feita logo após tomar conhecimento que o embaixador 
norte-americano – influenciado por Soper – tinha enviado uma carta 
“excessivamente alarmista” a Paxá. Certamente, por tal motivo, Soper 
não figurava dentre os especialistas da Fundação Rockefeller que Killearn 
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recomendou que fossem consultados. Ele chegou até mesmo a afirmar que 
os britânicos ficariam felizes com a chegada dos norte-americanos ao país, 
mas que a cooperação entre ambos seria prejudicada pela personalidade 
intransigente de Soper. Os egípcios, por sua vez, com uma longa história 
de exploração e interferência de potências estrangeiras, não queriam nem 
a cooperação norte-americana nem a inglesa (Farley, 2004).

Relatos de que a campanha contra a malária não estava sendo 
bem-conduzida pelos egípcios, no entanto, avolumavam-se entre médicos 
britânicos e norte-americanos, de modo que eles não receberam com 
surpresa a notícia de que sérias epidemias da doença estavam eclodindo 
em diversas cidades do país, gerando um grande número de mortos e 
consequências sociais e econômicas desastrosas. Desse modo, assim como 
no Brasil nos anos 1930, as dúvidas do governo sobre a necessidade de 
iniciar um programa de erradicação de Anopheles gambiae acabaram levando 
à epidemia de 1937-1938, no Egito a recusa das autoridades em adotar 
um programa de erradicação gerou uma nova e ainda mais devastadora 
epidemia de malária na região do Nilo em 1943, causando sensíveis perdas 
econômicas e escassez de alimentos em consequência da destruição das 
colheitas. Gallagher (1990) estima que aproximadamente cem mil pessoas 
tenham morrido durante essa epidemia. Farid, por sua vez, que acompanhou 
Soper em suas atividades pelo país e, posteriormente, atuaria na campanha 
da OMS contra a malária, menciona mais de 180 mil mortos no Alto Egito 
nos anos de 1942 e 1943 (Farid et al., 1980).

Em fevereiro de 1944, o primeiro-ministro do Egito, Nahas Paxá, 
finalmente reconheceu a gravidade da situação em um discurso de quatro 
horas e meia na Câmara dos Deputados. Seu governo havia perdido a 
dianteira nas atividades de combate à malária. Desde o mês anterior, quando 
notícias da epidemia chegaram ao Cairo, duas organizações voluntárias de 
mulheres, com estreitas ligações com a Coroa – a Sociedade Mohammed Ali 
el-Kebir e o Crescente Vermelho – estavam prestando ajuda e distribuindo 
remédios, alimentos e roupas para a população das áreas atingidas. As duas 
organizações acusavam o governo de ter sido negligente em sua resposta 
à situação. Suas ações deram ao rei Farouk I uma grande oportunidade de 
aumentar a sua popularidade. No começo de fevereiro, o monarca deixou o 
Cairo em um trem especial para passar o seu aniversário entre as pessoas 
atingidas pela doença no Vale do Alto Nilo. Na região, ao mesmo tempo 
que fazia doações vultosas, Farouk I estimulava as críticas ao governo. 
Nos tumultuados meses subsequentes, todos os lados usaram a população 
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atingida no jogo político procurando ganhar o apoio da opinião pública.  
O governo acabaria capitulando. Em abril de 1944, as autoridades egípcias 
convidaram a DSI da Fundação Rockefeller a participar da campanha contra 
a malária no país (Soper & Duffy, 1979; Farley, 2004).

Soper, que havia saído do Egito em direção à Argélia em junho de 
1943, antes, portanto, da eclosão da epidemia, encontrava-se naquela altura 
na Itália, envolvido nas atividades de combate ao tifo. Em abril de 1944, 
ele foi informado por Sawyer, diretor da DSI, que as autoridades britânicas 
e egípcias finalmente aceitaram a sua sugestão para a implementação de 
uma campanha de erradicação do Anopheles gambiae, a ser desenvolvida com 
o apoio e sob a direção da Fundação Rockefeller, e que haviam solicitado 
também o envio de um especialista para prestar assessoria. No mês seguinte, 
então, Soper retornou ao Cairo para realizar investigações preliminares 
sobre o problema do Anopheles gambiae na região e preparar a colaboração 
da Fundação Rockefeller em um programa de erradicação no país. Ele 
constatou que “a epidemia de 1943 havia sido (...) uma tragédia nacional 
a ponto de a enfermidade ter-se convertido em uma questão política, que 
poderia ter provocado a derrubada do governo se este não tivesse contado 
com o firme apoio das forças britânicas” (Soper & Duffy, 1979: 255).  
O relatório de Soper para o ministro da Saúde Pública trouxe a previsível 
recomendação de que um serviço especial anti-Anopheles gambiae deveria ser 
criado com a meta de eliminar o mosquito do Egito. Com o cuidado de não 
criticar publicamente as autoridades sanitárias do país, ele deixou claro 
que, a menos que tal ação fosse tomada, uma severa epidemia de malária 
irromperia ainda em 1944.225

O governo egípcio aceitou rapidamente a recomendação de Soper e, 
em 30 de maio de 1944, foi assinado o acordo entre o Ministério da Saúde 
do Egito e a Fundação Rockefeller. O acordo estabelecia que o Ministério 
arcaria com todos os custos da campanha, com exceção dos salários dos 
funcionários da organização. A campanha foi organizada à maneira clássica 
da Fundação Rockefeller. Em julho de 1944, foi criado um Serviço de 
Erradicação do Anopheles gambiae quando, segundo Soper, “ficou demonstrada 
a possibilidade de transferir e aplicar diretamente as técnicas brasileiras 
no Egito, com os mesmos resultados satisfatórios” (Soper & Duffy, 1979: 
253). Embora alocado na estrutura do Ministério da Saúde egípcio, o novo 
Serviço tinha autonomia administrativa, sendo independente até mesmo 
do previamente existente Serviço de Tratamento contra o Anopheles gambiae, 
também vinculado ao Ministério. 
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O Serviço de Erradicação se baseou no planejamento cuidadoso que 
Soper havia desenvolvido na sua prévia campanha no Brasil, tais como mapas 
detalhados das áreas onde a doença havia sido reportada e a localização das 
casas, introdução do uso de registros para as operações, inspeção sistemática 
do trabalho dos inspetores e a aplicação em larga escala do verde-paris.226 
A essência da operação foi a mesma daquela implementada no Brasil alguns 
anos antes: “uma disciplina militar baseada em um sistema de punições 
e recompensas” (Farid et al., 1980: 10). À parte da pequena equipe de 
funcionários da Fundação Rockefeller, todo o trabalho foi realizado por 
trabalhadores egípcios, apesar da desconfiança dos britânicos.227 Assim 
como ocorrera no Brasil, o tratamento das vítimas da malária não era de 
responsabilidade do Serviço de Erradicação do Anopheles gambiae, ficando 
a cargo do Ministério da Saúde do Egito. Soper destaca a importância 
da organização minuciosa das atividades para o sucesso da campanha, 
oferecendo-nos uma síntese de como pensava as campanhas de erradicação 
de vetores:

Os egípcios, como os brasileiros, estiveram à altura de sua missão;  
o serviço se desenvolveu com moral elevado e o trabalho foi realizado 
de forma exemplar e em um tempo reduzido. Contribuiu para o êxito 
da campanha uma definição clara do trabalho que iria ser realizado, 
a determinação da responsabilidade de cada indivíduo, a manutenção 
de registros minuciosos, a repetida verificação dos resultados, o 
reconhecimento dos méritos pessoais e uma administração justa e 
imparcial. (Soper & Duffy, 1979: 264)

A campanha contra o Anopheles gambiae implementada no Nordeste 
do Brasil era o modelo a ser seguido, tanto que o rei Farouk I consultou 
Soper sobre a possibilidade de obter um funcionário brasileiro para dirigir 
a campanha. Considerando a situação política do país em 1943, Soper 
respondeu que a colaboração da Fundação Rockefeller podia basear-se 
na seleção, por parte do governo egípcio, de um diretor norte-americano, 
britânico ou brasileiro. Ele havia pensado em si próprio como o norte-
americano, em Bruce Wilson como o britânico e em Paulo Antunes ou 
Oswaldo da Silva como os candidatos brasileiros ao cargo. A escolha de 
Antunes se justificava pelo fato dele ter sido o diretor assistente encarregado 
das operações do SMNE e de ter elaborado, com a colaboração de Silva, 
o “Manual de operações” que estava sendo utilizado no Egito desde 
o ano anterior.228 Ambos eram, portanto, capazes de aplicar no país o 
modelo organizacional que havia sido empregado com sucesso no Brasil. 



157

Paralelamente às conversas entre Soper e o rei Farouk I, no entanto, o 
governo egípcio solicitou diretamente ao governo brasileiro a recomendação 
de um nome para dirigir o programa de erradicação de Anopheles gambiae no 
país. O médico Manoel J. Ferreira, que também havia sido subdiretor do 
Serviço de Malária do Nordeste, encarregado do treinamento do pessoal, 
foi o nome indicado (Soper & Duffy, 1979).

A questão de quem deveria ser o diretor do programa de erradicação de 
Anopheles gambiae no Egito era delicada em tempos de guerra, especialmente 
porque o ministro da Saúde Pública desejava que o acordo com a Fundação 
Rockefeller entrasse em vigor imediatamente. Isso inviabilizava, por 
exemplo, a escolha de Soper, que estava envolvido com os programas contra 
o tifo e a malária na Itália. Bruce Wilson e Paulo Antunes também não 
poderiam assumir a função, pois eram funcionários da DSI e não foram 
liberados de suas atividades por Sawyer. Diante do impasse, Soper escolheu, 
então, J. Austin Kerr, veterano das campanhas da Fundação Rockefeller 
contra a febre amarela e a malária no Brasil, onde atuou de 1926 a 1943, 
para dirigir o Serviço de Erradicação do Anopheles gambiae no Egito, e Stuart 
S. Stevenson, recém-integrado à Fundação Rockefeller, como seu auxiliar. 
Em outubro de 1944, Bruce Wilson, que também já havia trabalhado sob 
a direção de Soper no Brasil nas campanhas contra a febre amarela e a 
malária, tendo sido diretor assistente do SCFA e do SMNE, foi liberado 
pela direção da DSI para se incorporar à campanha, ficando responsável 
pelas operações de campo. Os malariologistas egípcios Madwar e Farid 
continuaram prestando serviços ao projeto. Soper, por sua vez, coordenaria 
os trabalhos como “consultor em chefe” a partir da Itália, onde permaneceu 
durante a maior parte da campanha no Egito (Soper & Duffy, 1979).

Como podemos observar, não apenas o modelo organizacional 
utilizado previamente no Brasil estava sendo implantado no Egito, como 
também estavam sendo destacados para aquele país os mesmos funcionários 
que haviam participado da bem-sucedida campanha de erradicação de 
Anopheles gambiae no Nordeste brasileiro nos anos 1930. A solicitação por 
parte do governo egípcio de um especialista da Fundação Rockefeller 
para prestar consultoria à campanha e a própria sugestão do rei Farouk I, 
endossada por Soper, de que um profissional brasileiro dirigisse o programa 
de erradicação de Anopheles gambiae no Egito evidencia o prestígio que os 
médicos e sanitaristas brasileiros gozavam naquele momento.

Como consequência da aplicação de grandes quantidades do verde-
paris, complementado por outros inseticidas como o piretro, em fevereiro 
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de 1945 foi encontrado o último exemplar adulto do mosquito. As operações 
de erradicação, contudo, prosseguiriam por mais seis meses.229 Nenhum 
Anopheles gambiae foi encontrado nesse período, fato que Kerr comemorou 
ao afirmar que “tais fatos justificam a conclusão de que o mosquito Anopheles 
gambiae foi completamente erradicado de todas as partes do Alto Egito”.230 
Soper, obviamente, não teve nenhuma dúvida quanto ao sucesso da 
campanha, afirmando que a história de Anopheles gambiae no Egito teve um 
final feliz, pois “este invasor foi aniquilado – completamente erradicado” 
(Soper & Duffy, 1979: 268). Como resultado, no fim de novembro, o 
mosquito foi declarado erradicado do Egito. Nesse mesmo mês, o Serviço 
de Erradicação do Anopheles gambiae teve as suas atividades encerradas e foi 
extinto.231 Por ocasião da erradicação do vetor da malária e da celebração 
oficial da vitória sobre o mosquito, em 4 de janeiro de 1946 um banquete 
foi oferecido pelo ministro da Saúde Pública egípcio H. Ibrahim Abdel 
Hadi Pasha. Durante o evento, Soper e Kerr foram agraciados com uma 
medalha comemorativa da erradicação, na qual estavam estampados a 
figura do rei Farouk I de um lado e o mapa do Egito com a representação de 
Anopheles gambiae de outro.232 Algumas décadas mais tarde, Soper escreveria 
sobre este momento: “Poucas vezes se rendeu um tributo oficial e público 
a um programa de saúde como o que recebeu no Egito a erradicação deste 
mosquito” (Soper & Duffy, 1979: 269).233

As palavras de Soper evidenciam a importância que teve o programa 
de erradicação de Anopheles gambiae no Egito não apenas para livrar – ao 
menos temporariamente – a população do país do flagelo da malária como 
também para a confirmação de sua filosofia de erradicação. Pela segunda 
vez o vetor de uma doença era erradicado de uma determinada região 
geográfica através da aplicação das mesmas técnicas e do mesmo modelo 
organizacional que haviam sido empregados anteriormente na campanha 
desenvolvida no Nordeste do Brasil nos anos 1930.

Stepan (2011) argumenta que, na visão de Soper, os mosquitos e 
a malária eram uma mesma entidade, de modo que ele entendia que 
erradicar o vetor era a melhor maneira de eliminar a doença. Assim, da 
mesma forma como havia feito no Brasil anteriormente, ele negligenciou 
os muitos outros fatores responsáveis pelo surgimento de epidemias  
da doença no Egito, sobretudo aqueles causados pela própria eclosão da 
Segunda Guerra Mundial sobre a economia e a população egípcias, tais 
como o deslocamento de tropas, a chegada de pessoas não imunes à doença 
na região, más colheitas e a consequente escassez de alimentos. Por outro 
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lado, Soper teria superestimado a facilidade com que, em circunstâncias 
menos urgentes ou em um contexto de paz, a malária podia ser combatida. 
Stepan (2011) pondera, no entanto, que, dadas as circunstâncias da guerra 
e a devastação que a malária já havia causado aos egípcios, Soper talvez 
tenha considerado, de maneira até compreensível, o sucesso da campanha 
de erradicação do mosquito no Alto Egito como outro sinal da eficácia de 
sua filosofia erradicacionista. Essa visão, no entanto, não era compartilhada 
por outros especialistas da Fundação Rockefeller que participaram do 
programa.234

Farley (2004) destaca que, após a bem-sucedida campanha egípcia, 
Soper aspirava que a sua teoria da erradicação das espécies fosse submetida 
a um teste definitivo, ideia que era compartilhada por Sawyer. Tal anseio era 
compreensível na medida em que os seus críticos alegavam que o sucesso 
alcançado na erradicação de Anopheles gambiae tanto do Brasil quanto do Egito 
devia-se ao fato do inseto ser um invasor recente e temporário nesses países, 
não totalmente adaptado ao seu novo ambiente e, portanto, suscetível ao 
ataque. Desse modo, para conseguir com que sua teoria fosse aceita sem 
contestações, Soper tinha que escolher uma bem integrada espécie nativa 
e erradicá-la. O lugar escolhido foi a região da Sardenha, na Itália.235

Um Teste Definitivo para a Erradicação:  
o “experimento” da Sardenha (1945-1950) 

Em 1945, a região da Sardenha, no sul da Itália, foi escolhida como 
campo de testes para uma nova tentativa de erradicação, desta vez de 
uma espécie nativa de mosquito: Anopheles labranchiae, principal vetor da 
malária no país. Nesse ano, Soper, aconselhado pelo malariologista Alberto 
Missiroli, que havia trabalhado com Lewis W. Hackett na Itália, nos anos 
1920, convenceu o coronel Dudley Reekie, chefe da Seção Médica da 
Administração de Assistência e Reabilitação das Nações Unidas (United 
Nations Relief and Rehabilition Administration – UNRRA), que a região 
era um lugar perfeito para o emprego de métodos antilarvas, pois tinha 
poucas áreas pantanosas, escassez de chuvas e os criadouros de Anopheles 
labranchiae eram restritos às águas salobras próximas da costa.236 A UNRRA 
parecia ser mesmo a agência ideal para patrocinar um programa de 
erradicação. Criada em 1943 com o objetivo de atender ao grande número  
de emergências humanitárias e de saúde pública surgidas na Europa nos 
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anos finais da Segunda Guerra Mundial, a organização dispunha de 168 
milhões de dólares para serem empregados em atividades médicas na 
região. Além disso, desde 1944 a UNRRA era dirigida por Sawyer, que 
havia deixado o seu cargo de diretor da DSI da Fundação Rockefeller para 
assumir a direção da nova organização.237

A presença de Sawyer certamente contribuiu para que, em outubro 
de 1945, a DSI aceitasse cooperar com a UNRRA e o governo italiano no 
programa de erradicação de Anopheles labranchiae da Sardenha que, de acordo 
com Farley (2004: 144), foi “a maior tentativa já feita de erradicar uma 
espécie nativa de anofelino”. O historiador argumenta que o acordo foi 
uma decisão curiosa, na medida em que o DDT era capaz de interromper 
a cadeia de transmissão da malária, sem que fosse necessário empregar 
os vultosos recursos que a erradicação do vetor exigia. Sobre esse ponto, 
Hackett escreveria alguns anos depois: “o DDT forneceu uma chave mestra 
para todos os diferentes problemas e parecia tornar a quinina, as telas e os 
larvicidas obsoletos de uma vez”.238 Seguindo o mesmo raciocínio, o novo 
inseticida não teria tornado a erradicação das espécies também uma teoria 
obsoleta? Soper admitiu que sim em carta endereçada a George Strode – 
que havia assumido a direção da DSI em 1944, no lugar de Sawyer – na 
qual afirmou: “O uso do DDT como um pulverizador doméstico é a resposta 
às orações dos trabalhadores da saúde (...) de modo que a malária podia 
ser controlada agora através de uma única pulverização, independente de 
outros métodos”.239 Interessante destacarmos a retórica religiosa utilizada 
por Soper. Ele considerava a si próprio como “o profeta da erradicação” e 
concebia o DDT como uma resposta de Deus às orações dos sanitaristas. 
O otimismo sanitário vigente durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-
guerra tinha uma dimensão religiosa.

Nem todos os especialistas da Fundação Rockefeller, contudo, 
compartilhavam do entusiasmo de Soper acerca da erradicação. Kerr, por 
exemplo, que na época estava concluindo o seu relatório sobre a erradicação 
de Anopheles gambiae no Egito, acreditava que o fato do mosquito ter sido 
eliminado do Brasil e do Egito não significava que o mesmo objetivo poderia 
ser alcançado em outras regiões. Com relação à viabilidade da erradicação 
do vetor da malária na Sardenha, ele argumentava que, além dos altos custos 
envolvidos em tal empreendimento, também havia o perigo nada desprezível 
de uma reinfestação através da estreita passagem que separava a região 
da Córsega. Em carta enviada a Strode, ele argumentou que, “apenas se 
for demostrado conclusivamente que uma disseminação de longa distância 
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de Anopheles não ocorreu ao longo de um período de anos, a erradicação 
poderia ser tentada”. Kerr também tinha consciência de que a descoberta 
do DDT havia alterado inteiramente a situação. Em sua opinião, os efeitos 
residuais do novo inseticida poderiam tornar o controle da doença tão 
barato, “que a erradicação de Anopheles não era o melhor método para o 
controle da malária”.240

As ressalvas do experiente funcionário da DSI, no entanto, não 
impediram que o governo italiano estabelecesse, em abril de 1946, a 
Agência Regional para a Luta Antianofélica na Sardenha (Ente Regionalle 
per la Lotta Antianofelica in Sardegna – ERLAAS), supervisionada pelo 
Alto Comissariado Italiano para a Higiene e a Saúde Pública e financiada 
pela UNRRA com o montante de trezentos milhões de liras italianas. 
Surpreendentemente, Kerr foi nomeado diretor de campo da nova agência, 
cujo objetivo oficial era erradicar o Anopheles labranchiae, vetor da malária 
da região.241

O programa de erradicação da Sardenha seguiu o modelo que havia 
sido adotado previamente nas campanhas contra Anopheles gambiae no Brasil 
e no Egito. O planejamento inicial da campanha previa a pulverização das 
habitações da região com o DDT nos meses de outono e inverno e a aplicação 
do verde-paris nos criadouros do mosquito na primavera. O programa, 
no entanto, seria marcado por uma série de problemas desde o início. Já no 
começo de 1946, Soper recebeu a informação de que a UNRRA ainda não 
havia requisitado o verde-paris necessário para o início das atividades e 
que a organização “simplesmente não havia sido ainda orientada para 
lidar com as suas responsabilidades”.242 Além disso, um terço dos veículos 
disponibilizados pelo governo italiano para o programa foi inutilizado por 
acidentes ainda na primeira semana de atividades. O DDT também se 
tornaria um problema. Uma parte do carregamento destinado à segunda 
fase da campanha foi roubada ainda no cais. O governo italiano, por sua 
vez, se apropriava constantemente do inseticida destinado à Sardenha para 
usá-lo em outras regiões do país. Para completar, foi comprovado que o 
DDT produzido nos Estados Unidos e exportado para a Itália era de baixa 
qualidade. A esses problemas somaram-se outros, de natureza financeira, 
ocasionados pela desvalorização da moeda italiana e por uma hiperinflação, 
que só seria controlada em 1949. O que mais prejudicou a campanha, 
no entanto, de acordo com Farley (2004), foram as divergências acerca 
do seu real objetivo. Alguns participantes consideravam que a meta do 
programa era erradicar o Anopheles labranchiae da Sardenha, conforme estava 
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previsto no estatuto do ERLAAS,243 enquanto outros o encaravam como 
um experimento destinado a testar a viabilidade da erradicação de uma 
espécie nativa da região. No primeiro caso, a campanha seria considerada 
um fracasso se não conseguisse eliminar o último mosquito, ao passo que, 
no segundo caso, tal insucesso poderia ser visto como um experimento 
bem-sucedido, demostrando que o desaparecimento da espécie não era 
possível. Existiam ainda os que viam a campanha como um programa de 
saúde pública destinado ao controle da malária na Sardenha.244

O próprio diretor do programa da Sardenha Kerr, não tinha certeza 
sobre a sua viabilidade. As suas primeiras dúvidas surgiram quando, em 
um levantamento dos anofelinos da região, o entomologista Thomas Aitken 
descobriu que Anopheles labranchiae parecia ser um habitante permanente dos 
planaltos, e não uma espécie que se reproduzia nas planícies e migrava para 
as montanhas apenas durante os meses do verão, como se acreditava.245 Em 
carta enviada a Soper, Aitken alertou-o sobre a necessidade de se manter 
cético sobre as chances de erradicação do inseto.246 Diante da descoberta, 
Kerr também escreveu para Soper argumentando que a organização de 
uma campanha antilarvas nos planaltos acidentados da Sardenha seria uma 
tarefa impossível: “o objetivo do projeto deveria ser mudado da erradicação 
do Anopheles para a erradicação da malária”, mediante o uso do DDT. Kerr 
estava convencido de que este era o melhor caminho para a campanha: “Me 
chame de pessimista se você quiser, mas a palavra impossível está no meu 
vocabulário e eu pretendo mantê-la lá”, disse a Soper.247

Soper, ao repassar a carta de Kerr para Strode, que a considerou “um 
tanto perturbadora”, argumentou que já era sabido que a malária podia 
ser controlada através da ação residual do DDT e que “a repetição deste 
experimento na Sardenha nada acrescentaria ao nosso conhecimento”. 
Strode compartilhava dessa visão: “devemos manter nossas armas apontadas 
para a erradicação da espécie”. Tanto o diretor da DSI quanto Soper tinham 
as suas atenções voltadas para o mosquito e não para a doença.248

Soper e Strode passaram a suspeitar, então, que os objetivos da 
campanha não seriam alcançados sob a direção de Kerr. A indefinição sobre 
quais eram de fato tais objetivos, no entanto, persistia. O próprio Strode 
parecia confuso em relação a essa questão. Se na carta para Soper ele havia 
deixado claro que a meta da campanha era erradicar o mosquito, em outra 
correspondência, desta vez endereçada a Sawyer, ele sugeriu que um dos 
objetivos do programa era verificar se uma espécie nativa de anofelino 
podia ser erradicada.249 Embora pareça uma discussão despropositada, 
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existe uma grande diferença entre erradicar uma espécie e determinar se 
a erradicação dessa espécie é possível. Como destaca Farley (2004: 147), se 
o objetivo era a erradicação do vetor, então Kerr tinha o direito de sugerir o 
abandono do projeto tão logo ficasse demonstrada a impossibilidade de tal 
tarefa. Do contrário, caso a meta fosse avaliar a viabilidade da erradicação 
de Anopheles labranchiae na Sardenha, então o experimento deveria continuar 
até que pudesse ser avaliado.

Em 1947, Aitken, cujo levantamento inicial sobre os mosquitos na 
Sardenha tanto tinha perturbado Kerr, seria o responsável por mais um 
duro golpe no programa. Em um novo relatório sobre as suas pesquisas 
entomológicas na ilha, divulgado naquele ano, ele anunciava não apenas 
a identificação de criadouros de Anopheles labranchiae nas montanhas, 
como também a descoberta de que o mosquito se alimentava de ovelhas 
e cabras e que, por isso, não procurava o homem e suas habitações. Desse 
modo, a pulverização com o DDT nas casas era ineficaz para a redução 
da densidade de mosquitos, a menos que também fosse realizada em 
cada abrigo animal.250 O relatório de Aitken certamente contribuiu para 
que Kerr se convencesse de que a erradicação de Anopheles labranchiae da 
Sardenha era uma tarefa impossível. Em carta enviada a Strode, ele pediu 
para ser afastado do seu cargo de diretor do ERLAAS, afirmando que não 
tinha “nem a energia física nem mental necessária para esta tarefa que eu 
estou convencido que certamente falhará”.251 Desse modo, em setembro de 
1947, William Logan, que havia ingressado no quadro de funcionários da 
DSI apenas quatro meses antes, assumiu a direção do programa.

Ao contrário de Kerr, Logan não tinha dúvidas sobre a possibilidade 
de erradicação do vetor da malária na Sardenha. Um mês após tomar posse, 
o novo diretor do ERLAAS afirmou perante o Alto Comissariado Italiano 
para a Higiene e a Saúde Pública que o sucesso do que ele acreditava ser 
um projeto “brilhantemente concebido” e “cuidadosamente planejado” 
implicava a erradicação de Anopheles labranchiae: “nada menos do que esta 
meta pode ser buscada (...) e nada menos do que isso seria digno do esforço, 
do planejamento e do dinheiro”. O ERLAAS, ele concluiu, “pode significar 
uma época até então inimaginável na história da medicina”.252

As palavras de Logan comprometeram a DSI com um objetivo 
extremamente difícil de ser alcançado. O êxito do programa dependia da 
eliminação do último mosquito Anopheles labranchiae da Sardenha. Conforme 
Paul Russell escreveu a Strode: “Este é um projeto para a completa 
erradicação e não pode haver nenhuma margem de manobra”.253 
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Em outubro de 1947, então, o DDT começou a ser pulverizado em cada 
estrutura construída pelo homem na ilha, fosse ela habitada por seres 
humanos ou por animais. Os especialistas da DSI acreditavam que esse 
método mataria de 95% a 99% dos mosquitos. Na primavera seguinte, 
uma intensa campanha antilarvas em toda a extensão da ilha, baseada 
na utilização do verde-paris, encerraria de forma notável as atividades. 
Com o otimismo que lhe era peculiar, Logan concluía que, seguindo 
o planejamento, Anopheles labranchiae estaria erradicado da Sardenha 
no outono de 1948. Pouco antes do início da estação, no entanto, o seu 
entusiasmo com a possibilidade de erradicar o mosquito da ilha tão 
rapidamente já havia diminuído bastante.254 Seguindo uma recomendação 
de Paul Russell, o ERLAAS convidou a DSI a permanecer mais um ano na 
região, com o objetivo de erradicar o mosquito da ilha sendo adiado para 
1950.255 Enquanto isso, os sempre otimistas diretores científicos da DSI 
em Nova York anunciaram que o projeto “estava perto de demonstrar pela 
primeira vez que era possível erradicar uma única espécie de inseto de uma 
determinada área”, embora admitissem que a campanha havia-se tornado 
“fabulosamente cara”.256 Em dezembro de 1948, em resposta aos constantes 
ataques da imprensa comunista italiana, Logan assegurou aos céticos que 
o ERLAAS havia obtido “negatividade larval” e que, em 1950, “era nossa 
intenção entregar para a população da Sardenha uma ilha completamente 
livre da malária para sempre”.257 Como argumenta Farley (2004), Logan 
estava sendo leviano em sua promessa, na medida em que os relatórios 
mensais da campanha continuavam indicando a existência de criadouros 
ativos de mosquitos na região. Desse modo, livrar a ilha da malária “para 
sempre” ainda parecia um sonho distante naquela altura.

Embora Logan permanecesse otimista em relação ao programa, 
o entusiasmo da direção da DSI rapidamente arrefeceu. Russell, que 
considerava a erradicação do mosquito a meta da campanha, mostrou-
se preocupado ao saber que 84 setores ainda reportavam criadouros de 
mosquitos. Ele alertou, então, que, “a menos que tenhamos ao final do 
projeto um ano completo de eficiente exploração sem encontrar nenhum 
Anopheles labranchiae, adulto ou larva, o projeto não pode ser considerado 
propriamente bem-sucedido”. Na visão de Russell, a existência de criadouros 
de mosquito na Sardenha em 1949 era um indício de que continuariam a 
ser encontrados em 1950 e que seria necessário continuar com as atividades 
durante todo o ano de 1951.258  
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No fim de 1949, aproximadamente 8% dos setores ainda reportavam a 
existência de larvas do mosquito. Nesse contexto, os dirigentes do programa 
reformularam novamente os seus objetivos, em um esforço para diminuir  
a sensação de fracasso.259 Farley (2004: 148-149) destaca que dois 
argumentos em favor do êxito da campanha poderiam ser utilizados: o 
primeiro era dizer que o programa de erradicação de Anopheles labranchiae na 
Sardenha havia sido bem-sucedido, na medida em que, como experimento, 
o seu sucesso não podia ser avaliado em termos de resultado, mas sim da 
validade de suas descobertas. De maneira semelhante, o projeto podia ser 
considerado exitoso porque a malária tinha sido controlada na Sardenha. 

Russell foi o primeiro a destacar o êxito do programa da Sardenha 
como experimento. Em novembro de 1949, em contraste com as alegações 
feitas apenas alguns meses antes, ele sustentou que a campanha havia 
sido concebida, desde o início, como uma experiência para determinar 
se Anopheles labranchiae podia ser erradicado da ilha.260 Ele reiterou esse 
argumento em junho, afirmando que no experimento demonstrou-se que 
a malária não podia ser controlada através da erradicação do seu vetor  
na região e que, portanto, não poderia ser considerado um fracasso.261 
Russell (1955: 240) também destacaria o caráter de experiência do 
programa de erradicação da Sardenha em seu livro sobre o combate à 
malária em diferentes partes do mundo, no qual afirma que “o experimento 
[da Sardenha] parece ter confirmado a opinião geral de que era mais prático 
eliminar a malária através da pulverização das residências com inseticidas 
residuais (...) do que por meio de uma tentativa de erradicar o mosquito 
transmissor”. O zoólogo Marston Bates utilizou o mesmo argumento no 
prefácio que escreveu para o relato oficial do programa, publicado em 
formato de livro alguns anos depois. Em sua opinião, a campanha podia ter 
fracassado como um projeto de erradicação do mosquito, mas não se podia 
dizer o mesmo dela como experimento, independente dos seus resultados 
não terem sido os esperados. De acordo com Bates (1953), “o experimento 
não fracassou porque os resultados foram diferentes das expectativas”. 
Logan, por sua vez, apontou o controle da malária na Sardenha como a 
principal contribuição do ERLAAS. “O ano de 1950 pode muito bem entrar 
para os anais da Sardenha como o mais importante de sua longa e variada 
história”, destacou o diretor da agência no relatório final do programa.262 
De fato, embora não tenha conseguido erradicar Anopheles labranchiae, o 
ERLAAS logrou êxito em quebrar a cadeia de transmissão da malária, 
diminuindo radicalmente a sua incidência na região.
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A campanha da Sardenha enfrentou uma série de dificuldades 
técnicas e logísticas. O seu fracasso em erradicar o vetor da malária da 
região tinha sido antecipado na renúncia de Kerr, o primeiro diretor do 
programa, que não estava convencido sobre a viabilidade de tal objetivo. 
Quando a campanha foi encerrada, em setembro de 1950, após quatro anos 
e meio de atividades, ela havia consumido cerca de 11 milhões de dólares, 
um volume extraordinário de recursos, principalmente se consideramos que, 
naquele momento, muitos especialistas em saúde pública defendiam que a 
malária podia ser controlada a um baixo custo. O próprio Logan admitiu isso 
em seu relatório final, ao afirmar que, diante dos resultados obtidos, teria 
sido mais fácil e barato implementar um programa de controle da doença 
na Sardenha com base no DDT. O ERLAAS, no entanto, segundo ele, tinha 
conseguido fazer com que a região voltasse a ser um lugar seguro para os 
seus habitantes. Ele passou a argumentar, então, em defesa do programa 
que dirigiu, que o mesmo havia sido muito mais amplo do que uma mera 
campanha de combate à malária, constituindo-se, “em essência, em um 
projeto de reabilitação” (Logan, 1953).263

Nos 15 anos que se seguiram ao término formal da campanha da 
Sardenha, o governo italiano prosseguiu com os esforços de controle 
do mosquito na ilha, o que depõe contra a lógica do custo/benefício 
frequentemente utilizada pelos defensores do conceito de erradicação. 
Apesar disso, o programa de erradicação foi apresentado, tanto nos Estados 
Unidos quanto na Itália, como um grande sucesso ao livrar a ilha do antigo 
flagelo da malária. A avaliação positiva da campanha da Sardenha se 
relaciona com uma alteração do seu principal objetivo que, inicialmente, 
era a erradicação de Anopheles labranchiae da região e que, no decorrer do 
programa, passou a ser a erradicação da malária. Dentre as consequências 
de tal alteração, podemos destacar uma valorização excessiva da contribuição 
da Fundação Rockefeller para a melhora do cenário sanitário da Sardenha e 
o fortalecimento do conceito de erradicação, que passou a gozar de maior 
legitimidade no campo da saúde pública. 

Os argumentos de Russell, Bates e Logan evidenciam a produção de 
um consenso em torno do êxito da campanha da Sardenha. É nesse sentido 
que Brown (1998) recorre à expressão “fracasso como sucesso” (failure-as-
success) para se referir à campanha. Para Brown, a alteração no seu objetivo 
principal permitiu que o programa de erradicação de Anopheles labranchiae 
na região fosse ressignificado para que pudesse ser apresentado como um 
projeto bem-sucedido. Farley (2004) segue a mesma linha de análise ao 
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destacar que a campanha que começou com o objetivo de erradicar o vetor 
terminou em fracasso, mas que foi possível para Logan e outros dirigentes 
da DSI defenderem o seu sucesso, apresentando-a como um experimento, 
um programa de controle da malária, ou mesmo um projeto de reabilitação.  
De fato, os seus impactos sobre a Sardenha não devem ser menosprezados.  
O entomólogo Aitken, 14 anos após o término do programa, visitou 
novamente a região, observando que “grandes mudanças econômicas e 
sociais tinham ocorrido desde que o fardo da malária havia sido eliminado”.264

Controvérsias à parte, o experimento da Sardenha foi um teste 
decisivo para a filosofia erradicacionista de Soper, evidenciando os seus 
limites, confirmando os seus principais pressupostos e consagrando o 
modelo organizacional adotado com sucesso pela primeira vez no combate 
ao mosquito Anopheles gambiae no Nordeste do Brasil nos anos 1930 e repetido 
na costa ocidental do Egito alguns anos depois. As três campanhas contra 
os principais vetores da malária naqueles países tiveram graus variados 
de êxito. Entretanto, tomadas em seu conjunto, elas contribuíram para a 
reabilitação do conceito de erradicação das espécies, que seria largamente 
aplicado em campanhas sanitárias no pós-Segunda Guerra Mundial, em 
um cenário de reorganização do campo da saúde internacional, no qual os 
Estados Unidos passaram a participar mais ativamente de campanhas e 
organizações sanitárias internacionais, sobretudo nas Américas.

O Crescente Envolvimento do Departamento 
de Estado Norte-Americano no Campo da 
Saúde Internacional

Soper acompanhou boa parte da campanha na Sardenha dos Estados 
Unidos, para onde havia retornado em maio de 1946, quando se encerraram 
as suas atividades na região do Mediterrâneo como membro da Comissão 
de Tifo do Exército Norte-Americano. O seu salário continuava sendo pago 
pela Fundação Rockefeller (como fora durante todo o período da guerra), 
mas os dias da organização como patrocinadora de campanhas sanitárias 
de grande envergadura, nos moldes daquelas nas quais ele havia atuado 
por décadas, estavam contados. Desde o fim dos anos 1940, a Fundação 
Rockefeller estava mudando o seu foco de atuação, deixando de lado os 
programas práticos para se concentrar em pesquisas científicas básicas 
em campos como o da nutrição, agricultura e os estudos da população. 
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Esse processo culminaria, em 1951, no fechamento da DSI,265 embora 
a Fundação Rockefeller nunca tivesse perdido o seu interesse na saúde 
internacional e no apoio às pesquisas médicas.266 Nesse contexto, Soper e 
outros sanitaristas tiveram que se reposicionar no campo da saúde pública, 
que estava passando por um processo de reconfiguração no pós-Segunda 
Guerra Mundial, com o surgimento de novas organizações internacionais.

Dos Estados Unidos, Soper pôde restabelecer os contatos com a 
comunidade médica e sanitária da América Latina, onde trabalhou por 
mais de vinte anos. A região havia passado por profundas transformações 
durante a Segunda Guerra Mundial, experimentando dificuldades políticas 
e econômicas oriundas desse cenário, além de uma grande instabilidade. 
Ao passo que algumas atividades, como a extração de minerais, foram 
favorecidas com a guerra, outras, que dependiam do consumo europeu, 
entraram em colapso, como foi o caso da produção cacaueira.267 O período 
foi marcado também por um grande crescimento demográfico a ponto de, no 
fim da década de 1930, a população das Américas ter ultrapassado a marca 
de 250 milhões de habitantes. Estados Unidos, Brasil, México e Argentina, 
inclusive, tinham mais de dez milhões de habitantes cada. Na América do 
Sul, a maioria das capitais contabilizava mais de um milhão de pessoas.  
A taxa de crescimento populacional das Américas estava entre as mais altas 
do mundo, ao lado daquela verificada no continente africano (Merrick, 
1998). Paralelamente, a sociedade latino-americana, predominantemente 
rural até então, tornava-se cada vez mais urbana, o que acarretou profundas 
transformações sociais, tais como a expansão do direito de voto, o aumento 
da participação política de grupos até então excluídos, como as mulheres, 
e a melhoria das taxas de alfabetização e de escolaridade, sobretudo nas 
maiores cidades do continente. 268

Nesse cenário, como vimos no capítulo anterior, o governo norte-
americano criou o Instituto de Assuntos Interamericanos (IAIA). Um 
dos principais objetivos do IAIA era estabelecer programas cooperativos 
de saúde pública no continente americano, vinculados aos ministérios da 
saúde dos governos anfitriões, cofinanciados e administrados por esses 
países e pelos Estados Unidos. Conhecidos como “serviços cooperativos 
de saúde pública”, essas instituições locais tinham a incumbência de 
promover melhorias nos serviços de saúde pública e saúde rural, bem como 
implementar programas educacionais e de desenvolvimento econômico.  
O responsável por implementar tais programas foi o major-general do 
exército norte-americano George C. Dunham, um especialista em medicina 
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tropical com experiência prévia no Panamá e nas Filipinas, que foi designado 
para a direção da Divisão de Saúde e Saneamento do Instituto. As atividades 
desenvolvidas iam desde a construção de hospitais e centros de saúde até a 
concessão de bolsas de estudo para estudantes de medicina e enfermagem, 
passando pela organização de campanhas contra a malária, atividades de 
controle de mosquitos e a construção de redes de esgoto e de fornecimento 
de água. Mais tarde, o IAIA também seria responsável pelas primeiras 
campanhas de saúde no continente baseadas no uso do DDT.269

Embora sob supervisão formal dos ministérios da saúde, os serviços 
cooperativos contavam na prática com uma grande autonomia administrativa 
e recursos consideráveis. Muitos desses serviços permaneceram em atividade 
mesmo após o término da Segunda Guerra Mundial. Esse foi o caso, por 
exemplo, do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), criado no Brasil em 
17 de julho de 1942, nos marcos dos chamados “Acordos de Washington”.  
O acordo sanitário que instituiu o SESP colocava sob a sua responsabilidade 
a implementação de políticas de saúde em áreas estratégicas do ponto de 
vista econômico e militar para o esforço de guerra dos aliados. Dois objetivos 
principais deveriam ser alcançados: o saneamento do vale amazônico, 
através do controle da malária e da assistência médica aos seringueiros, e 
o treinamento de profissionais da saúde, sobretudo médicos, enfermeiras 
e engenheiros sanitários.270

O financiamento para a implementação de tais políticas era fornecido, 
principalmente, pelos Estados Unidos. Assim, apesar de estar formalmente 
vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, o SESP tinha total autonomia 
financeira e administrativa, constituindo-se em uma burocracia paralela à 
administração tradicional. Isso porque, para cada país com o qual os Estados 
Unidos firmavam um acordo bilateral, era enviado um pequeno “grupo de 
campo”, formado por um médico, um engenheiro, uma enfermeira e um 
administrador. O chefe do grupo de campo dirigia, ao mesmo tempo, tanto 
a representação do IAIA no país anfitrião quanto o serviço cooperativo 
(Dunham, 1944).

Um dos mais destacados dirigentes do IAIA na América Latina foi 
o médico norte-americano Eugene Paul Campbell, que dirigiu o SESP 
de 1945 a 1955. Nascido em 1907, em St. Paul, no estado de Minnesota, 
Campbell formou-se em medicina em 1933, pela Universidade Johns 
Hopkins. Em 1942, ele obteve seu título de mestre na Escola de Saúde 
Pública da Pensilvânia, onde lecionava epidemiologia quando os Estados 
Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Pouco tempo depois desse 
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acontecimento, em abril de 1942, ele ingressaria no IAIA. Dessa data 
até 1943, Campbell serviu como chefe do grupo de campo do Instituto 
na Guatemala e, de 1943 a 1945, como diretor de campo do IAIA para 
as Américas Central e do Sul, realizando inúmeras viagens entre os 
países da região. Com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 
ele foi designado chefe do grupo de campo do IAIA no Brasil e do SESP, 
permanecendo no país por dez anos, até 1955, um período decisivo para 
as duas agências.271

O Escritório do Coordenador de Assuntos Interamericanos, ao qual o 
IAIA estava vinculado, havia sido criado com o objetivo principal de suprir 
as necessidades imediatas oriundas da Segunda Guerra Mundial e combater 
a influência da Alemanha nazista na América Latina. Existem evidências, 
contudo, que o Escritório era parte de uma estratégia para estabelecer um 
novo padrão de relacionamento com os países do continente. Através dele, 
os Estados Unidos buscavam franquear os mercados da região aos seus 
produtos e, consequentemente, fortalecer os seus interesses econômicos 
na região (Rowland, 1947). Em um artigo publicado no jornal do Instituto, 
em 1945, a estratégia de longo prazo fica evidente: “apesar deste programa 
ter sido concebido sob o medo da invasão alemã e planejado apenas para o 
hemisfério ocidental, este projeto de saúde pública está emergindo como 
um modelo para a cooperação internacional num mundo de paz”.272 Havia 
uma percepção geral de que as atividades do Escritório contribuíam para a 
prosperidade dos Estados Unidos porque “estavam construindo mercados” 
na América Latina. Blumenthal (1968) corrobora essa suposição ao afirmar 
que o Escritório implementava programas que visavam o estímulo ao 
desenvolvimento econômico da América Latina, o que contribuía para a 
expansão e abertura dos mercados da região aos produtos norte-americanos, 
para a solidariedade continental e também para a estabilidade política do 
hemisfério.

Nem todos os membros do governo norte-americano, contudo, 
compartilhavam desse entendimento, de modo que os atritos entre o 
Departamento de Estado e o Escritório eram frequentes. Em 1942, o 
secretário de Estado Cordell Hull (1933-1944) declarou ter “muitas 
reservas” sobre continuar com as atividades do Escritório depois que “a 
presente situação de emergência seja resolvida e o orçamento especial 
acabe”.273 As controvérsias também estavam presentes no Congresso norte-
americano (Erb, 1985).
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Em 1944, no entanto, Nelson Rockefeller foi nomeado para o cargo 
de secretário de Estado assistente para assuntos das repúblicas americanas 
pelo novo secretário de Estado Edward Reilly Stettinius Jr. (1944-1945), que 
substituiu Cordell Hull. Desde 1943, em um contexto no qual a extinção 
do Escritório ao término da guerra estava na ordem do dia, Rockefeller 
e o seu grupo atuavam no sentido de garantir a continuidade dos seus 
programas, com base no apoio de organizações privadas e de outras 
agências do governo. Desse modo, a sua ascensão ao cargo de secretário 
de Estado assistente fortaleceu o Escritório nos anos finais da Segunda 
Guerra Mundial, renovando as esperanças daqueles que apostavam na 
sua sobrevivência (Campos, 2006). Nessa conjuntura, o IAIA, órgão que 
estava vinculado ao Escritório, passou por um processo de reorganização, 
com o major Dunham deixando a Divisão de Saúde e Saneamento para 
assumir a direção Instituto, no lugar do próprio Rockefeller.274 O ambiente 
favorável à sobrevivência do Escritório, contudo, logo se alteraria. Já em 
1945, Stettinius seria substituído por James Francis Byrnes (1945-1947) 
na chefia do Departamento de Estado, o que fez com que Rockefeller se 
demitisse em 25 de agosto desse ano.275 Spruille Braden (1945-1947), o seu 
sucessor no cargo de secretário assistente, não nutria maiores simpatias 
pela agência (Duggan, 1949). 

Terminada a Segunda Guerra Mundial, o Escritório do Coordenador 
de Assuntos Interamericanos passaria por uma série de mudanças 
administrativas que evidenciariam a sua fragilidade naquele contexto. Seis 
dias após o pedido de demissão de Rockefeller, em 31 de agosto de 1945, 
o presidente Harry S. Truman (1945-1953) transferiu algumas funções do 
Escritório para o Departamento de Estado. O passo seguinte e derradeiro 
foi dado em 10 de abril de 1946, quando um decreto presidencial extinguiu o 
Escritório e todas as suas agências, com exceção do IAIA, que passou para a 
jurisdição do Departamento de Estado (Rowland, 1947).276 No novo cenário, 
Dunham foi demitido da presidência do Instituto, e o cargo foi assumido 
pelo coronel Arthur R. Harris, que havia feito carreira como adido militar 
em diversos países das Américas Central e do Sul. Diferentemente de 
Dunham, Harris não era um médico-sanitarista de modo que, embora tenha 
se declarado favorável à continuidade do programa sanitário, rapidamente 
deixou claro que o desconhecia por completo, definindo-se apenas como 
um “observador atento” dos trabalhos do Instituto.277 Harris ocuparia a 
presidência do IAIA até dezembro de 1947, quando foi substituído por Dillon 
S. Meyer, um especialista em agronomia e ex-funcionário do Ministério 
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da Agricultura (1933-1942) (Campos, 2006). A escolha de um agrônomo 
para a presidência do Instituto sinaliza uma tentativa do Departamento 
de Estado de reorientar as suas atividades para preocupações relacionadas 
à alimentação, uma questão importante no pós-Segunda Guerra Mundial.

Quando ocorreu a extinção do Escritório do Coordenador de Assuntos 
Interamericanos, o presidente Truman assegurou que os programas realizados 
pelo IAIA seriam completados, de modo a preservar a política da boa vizinhança, 
que continuava orientando a política externa norte-americana para a América 
Latina.278 O cenário, entretanto, era de incerteza. Os funcionários envolvidos 
nos projetos mostravam-se céticos quanto à possibilidade de o Instituto 
sobreviver ao ano 1947, quando expiravam os acordos bilaterais (Erb, 1985). 
Eugene Campbell, representante do IAIA no Brasil, enumerou os benefícios 
da manutenção dos programas desenvolvidos pelo Instituto ao ser consultado 
sobre essa questão pelo secretário de Estado. Na sua opinião, as atividades 
do IAIA contribuíram para a melhoria das relações interamericanas, tinham 
o apoio dos governos locais e estavam ajudando a promover os princípios 
de saúde consagrados internacionalmente. Campbell também alertou o 
secretário que o encerramento dos programas poderia afrouxar o controle das 
epidemias e doenças transmissíveis nos países da região, o que prejudicaria 
também os Estados Unidos.279

Além da boa vontade latino-americana para com os Estados Unidos 
e da redução dos riscos de que epidemias surgidas na região atingissem o 
país, argumentos de ordem econômica também foram bastante utilizados 
em defesa da manutenção do IAIA e dos seus programas. Para muitos, com 
a melhoria da situação médico-sanitária na América Latina, os Estados 
Unidos passaram a dispor de um mercado em expansão para os seus 
produtos. O modelo de cooperação internacional implantado pelo IAIA em 
seus programas de saúde também foi apontado como aquele que deveria 
pautar as relações entre os países no pós-guerra, pois tinha como objetivo 
melhorar o padrão de vida e de saúde das populações. O programa sanitário 
também seria bastante útil, do ponto de vista geopolítico, no novo cenário 
da Guerra Fria. Como destaca Campos (2006: 198-199): “antes empregado 
contra os nazistas, o programa sanitário tornou-se importante peça na 
batalha contra o comunismo”, na medida em que “a propaganda soviética 
poderia ser enfrentada pela melhoria das condições econômicas e de saúde 
dos povos latino-americanos”.

Desse modo, em 1947, já em um contexto de Guerra Fria, a utilidade 
do IAIA e dos seus programas cooperativos como uma ferramenta 
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importante da nova política externa norte-americana tornava-se evidente. 
O Departamento de Estado, então, reorganizou o Instituto e propôs a 
continuidade dos seus programas por mais cinco anos, definindo que  
a sua existência após esse período seria avaliada no momento oportuno. 
Os congressistas norte-americanos aprovaram a reorganização do IAIA 
nos moldes como havia sido proposta pelo Departamento de Estado, mas 
reduziram o seu prazo de existência para três anos, ou seja, para junho de 
1950 (Erb, 1985).

Entre maio e julho de 1948, o periódico do Departamento de 
Estado publicou uma série de matérias sobre o IAIA que, posteriormente, 
seriam reunidas em um ensaio analítico. Nos documentos, relacionava-se 
a segurança dos Estados Unidos com o desenvolvimento econômico da 
América Latina. No contexto da Guerra Fria, eles destacavam que a política 
externa norte-americana deveria pautar-se pela cooperação internacional 
e que o IAIA era o modelo a ser seguido, graças ao “entendimento mútuo” e 
a “ampliação de mercados” que as suas atividades haviam fomentado. No 
ensaio também se explicitava a estratégia do Departamento de Estado de 
“retirar-se daqueles programas”, uma vez que eles estivessem consolidados, 
de modos que os governos locais assumissem a responsabilidade por eles.280

Erb (1985) salienta que o IAIA e os programas que implementava 
foram o “prelúdio” do Ponto IV, programa de “assistência técnica para 
o desenvolvimento” anunciado pelo presidente Truman, em junho de 
1949, em mensagem enviada ao Congresso norte-americano. O princípio 
que orientava o programa era o da cooperação para o desenvolvimento, 
estabelecida por meio de uma análise minuciosa das condições locais 
e de parcerias técnicas e econômicas entre os Estados Unidos e os governos 
dos países atendidos. Trata-se do modelo que havia guiado as atividades 
do IAIA que se tornou, então, a agência responsável pela implementação do 
Ponto IV na América Latina, quer mediante a ampliação dos programas 
existentes, quer formulando novos projetos. Como destaca o autor, enquanto 
primeira agência do governo norte-americano dedicada à implementação 
de programas de saúde na América Latina, o IAIA foi uma peça-chave na 
construção dessa rede ao moldar o vínculo entre economia, política e saúde. 
Em 1948, um ano antes do lançamento do Programa Ponto IV, a Divisão 
de Saúde e Saneamento do IAIA contabilizava 130 especialistas norte-
americanos em saúde pública e oito mil profissionais – incluindo médicos 
e enfermeiros – contratados em diversos países da América Latina. Em um 
período de dez anos, compreendido entre 1941 e 1951, o IAIA distribuiu 
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cerca de seiscentas bolsas para jovens profissionais e universitários latino-
americanos estudarem no exterior, a maioria em instituições nos Estados 
Unidos, e investiu mais de trinta milhões de dólares em projetos sanitários 
no continente americano.281

Desse modo, o IAIA não apenas sobreviveu ao término da Segunda 
Guerra Mundial como serviu de modelo para a agenda norte-americana 
de “assistência técnica para o desenvolvimento” mundial, encarnada no 
Programa Ponto IV. O programa sinalizou uma reorientação da política 
externa dos Estados Unidos. Desde o término da Segunda Guerra Mundial, 
as atenções do país estavam voltadas para a Europa, como evidenciam os 
vultosos investimentos realizados na região através do Plano Marshall. Com 
a Guerra Fria e a recuperação europeia, o foco da política externa norte-
americana deslocou-se para os países pobres, o então chamado Terceiro 
Mundo,282 do qual fazia parte a maioria dos países da América Latina. 
O Ponto IV formalizou a nova política de Washington, que pressupunha que 
a cooperação internacional para o desenvolvimento dos países pobres seria 
benéfica para os próprios Estados Unidos, na medida em que melhoraria as 
condições de vida e os indicadores sociais das nações do Terceiro Mundo, 
constituindo-se, assim, em uma arma importante contra a propaganda 
comunista (Brown & Redvers, 1953).283 Ele também marcaria a adesão do 
governo norte-americano ao discurso do desenvolvimento (Escobar, 1995; 
Rist, 2002).

Nesse contexto de reorientação da política externa norte-americana 
em direção ao Terceiro Mundo, em outubro de 1950 o Departamento 
de Estado estabeleceu a Administração para a Cooperação Técnica 
(Technical Cooperation Administration – TCA) com o objetivo de gerenciar 
os programas de cooperação técnica criados nos marcos do Ponto IV.  
O administrador era designado diretamente pelo presidente dos Estados 
Unidos, com o consentimento do Senado. A principal função da nova agência 
era fornecer assistência técnica e científica aos países subdesenvolvidos, de 
maneira a garantir a estabilidade política e o progresso econômico e social. 
Com a criação do TCA, o IAIA passou para a sua jurisdição. Um ano depois, 
o presidente Truman assinou o “Ato de segurança mútua” (“Mutual security 
act”), que autorizava a liberação de cerca de 7,5 bilhões de dólares para 
assistência militar, econômica e técnica para os países aliados dos Estados 
Unidos. A nova lei abolia o “Ato de assistência e defesa mútua” (“Mutual 
defense assistance act”) e o “Ato de cooperação econômica” (“Economic 
cooperation act”), ambos estabelecidos em 1949, bem como a Administração 
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de Cooperação Econômica (Economic Cooperation Administration – 
ECA), que havia sido responsável pela administração do Plano Marshall. 
Para assumir as suas funções foi criada a Agência de Segurança Mútua 
(Mutual Security Agency), a qual tanto o TCA quanto o IAIA passaram a 
estar subordinados, o que evidencia a íntima relação entre os programas 
norte-americanos de assistência técnica e econômica e as preocupações 
de segurança oriundas da Guerra Fria. Em agosto de 1953, contudo, o 
governo norte-americano lançou o “Plano de Reorganização n. 7”, que 
abolia as três agências. As funções do MSA, do TCA e do IAIA passariam 
a ser executadas pela recém-criada Administração de Operações Externas 
(Foreign Operations Administration – FOA), que deveria, a partir de então, 
centralizar as operações, o controle e a direção de todos os programas 
externos de assistência técnica e econômica, bem como coordenar as 
atividades de segurança mútua. 

A FOA herdou as funções da MSA, da TCA e do IAIA, fornecendo 
assistência militar, econômica e técnicas às demais nações. O novo órgão, 
no entanto, também teria vida curta. Em maio de 1955 ele foi extinto e 
as suas funções foram transferidas para a Administração de Cooperação 
Internacional (International Cooperation Administration – ICA). A nova 
agência passou a se responsabilizar por todos os programas de assistência 
internacional, com exceção daqueles que envolviam assistência militar, 
refugiados e contribuições para organizações internacionais. O ICA 
existiria até 1961, ano em que o presidente John F. Kennedy (1961-1963) 
decretou o “Ato de assistência estrangeira” (“The foreign assistance act”), 
extinguindo a agência e transferindo as suas funções para a Agência 
para o Desenvolvimento Internacional (U.S. Agency for International 
Development – Usaid).284

A intervenção dessa rede de instituições multilaterais, bilaterais e 
filantrópicas nas Américas a partir da Segunda Guerra Mundial e durante 
a Guerra Fria evidencia a importância da saúde internacional como um 
instrumento de política externa e econômica para o Departamento de Estado. 

A crescente importância da saúde internacional na política externa 
norte-americana fica evidente se considerarmos o aumento do volume de 
recursos destinados a programas nessa área. Um relatório publicado em 
1954 pelo Departamento de Educação, Saúde e Bem-Estar do Serviço de 
Saúde Pública dos Estados Unidos – que administrava tais programas – 
mostrava que, no ano 1942, o país havia destinado sessenta mil dólares 
à Repartição Sanitária Pan-Americana e seis mil dólares à Repartição de 
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Paris. Passados 12 anos, em 1954, os recursos destinados pelo governo norte-
americano à saúde internacional totalizavam quarenta milhões de dólares. 
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) foi a organização 
multilateral que mais recebeu financiamento (seis milhões de dólares), 
seguida pela OMS (três milhões de dólares) e a RSP (um milhão e trezentos 
e trinta mil dólares) (USPHS, 1954). O volume de recursos destinados à 
OMS mostra a importância que Washington deu ao estabelecimento da 
organização. O processo de criação da OMS, contudo, foi marcado por 
controvérsias e intensas negociações com as organizações sanitárias já 
existentes, principalmente com a Repartição Sanitária Pan-Americana que, 
no pós-Segunda Guerra Mundial, passou a ser dirigida por Soper.

A ascensão de Soper ao cargo máximo do organismo interamericano 
ocorreu em meio a um processo de reorganização do campo da saúde 
internacional, com o desaparecimento de algumas organizações sanitárias 
e o surgimento de outras, como a OMS. Soper desempenharia um papel 
de destaque nas negociações entre a RSP e a OMS. A organização de 
campanhas internacionais de saúde de grande magnitude, baseadas no 
conceito de erradicação se constituiu, inclusive, em um ponto importante 
de sua estratégia de fortalecimento do organismo que dirigia diante da 
ameaça à sua existência representada pela criação da OMS.

A Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, cujo 
lançamento faz parte desse cenário, será tema do próximo capítulo.




