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6

A “Era Soper de Erradicação”e 
o Apogeu da Campanha 
Continental para a Erradicação 
do Aedes aegypti

No término da Segunda Guerra Mundial, como vimos, assistiu-se ao 
desaparecimento da Organização de Saúde da Liga das Nações (OSLN) e 
ao enfraquecimento da Repartição de Paris (Office International d’Hygiene 
Publique), organizações cujas funções passaram a ser realizadas pela 
UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), e que, 
posteriormente, foram incorporadas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), criada em 1948. A Fundação Rockefeller, por sua vez, atravessava um 
período de reorientação, restringindo as suas atividades no campo da saúde 
internacional e disponibilizando, assim, uma série de especialistas para as 
organizações que estavam surgindo. No âmbito das Américas, assistiu-se 
a uma reorganização do Instituto de Assuntos Interamericanos (IAIA), a 
primeira agência do governo norte-americano dedicada à implementação 
de programas de saúde, criada em 1942, e à expansão das atividades da 
Organização Sanitária Pan-Americana (OSP), com o seu consequente 
fortalecimento sob a direção de Fred Soper.

Cueto destaca que, em meio a esse cenário marcado pelo surgimento 
de novas organizações internacionais de saúde, a estratégia adotada por 
Soper para garantir a sobrevivência da OSP consistiu em “lançar programas 
ambiciosos e não duplicar as atividades de outras organizações nacionais 
ou internacionais, mas sim complementá-las, e fazer algo que ninguém 
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mais estivesse fazendo” (2007a: 106). Assim, sob a sua direção, um amplo 
conjunto de atividades foi anunciado, englobando três grandes áreas: o 
desenvolvimento e a melhoria dos serviços de saúde básicos e permanentes; a 
educação e treinamento de pessoal de saúde pública; e a luta contra doenças 
transmissíveis, “particularmente aquelas para as quais adequados meios 
de erradicação estão disponíveis” (Cueto, 2007a: 106).

Os programas lançados pela OSP no período incluíam o fortalecimento 
da educação sanitária; a criação de escolas de enfermagem; a realização 
de estudos sobre a saúde da população do continente, através da coleta de 
estatísticas sobre morbidade e mortalidade; a distribuição de máquinas  
de raios X e da vacina BCG para a tuberculose; e o estabelecimento de um 
novo instituto de nutrição para a América Central e o Panamá, sediado na 
Guatemala, e de um centro de estudos de zoonoses (doenças comuns aos 
seres humanos e animais), na Argentina (Soper, 1957a). Soper também 
se dedicou a obter recursos que permitissem à OSP conceder bolsas para 
médicos latino-americanos visitarem instituições médico-científicas de 
prestígio e estudarem no exterior, especialmente nos Estados Unidos (OPS, 
1954). Tal fato contribuiria decisivamente para a norte-americanização da 
medicina e da saúde pública na América Latina e para o distanciamento  
da região das tradições médico-sanitárias europeias (Cueto, 2007a).

Para Soper, no entanto, a mais alta prioridade da época era a 
erradicação das doenças transmissíveis. Desse modo, embora o programa 
da OSP fosse extenso, desde o começo do seu mandato as campanhas de 
erradicação conferiram um caráter distintivo ao trabalho do organismo 
sanitário interamericano. Em pouco tempo, ele conseguiu fazer com que a 
Organização, dirigida por ele, patrocinasse campanhas de erradicação em 
toda a América contra a bouba (1949), a varíola (1950) e a malária (1954). 
Stepan (2011: 119) afirma que as suas ambições “eram tão absolutas quanto 
a própria ideia de erradicação”. De fato, em diferentes momentos dos 
anos 1950, Soper escreveu sobre eliminar doenças como o cólera, a lepra, 
a influenza, a raiva, a pólio, a peste e a tuberculose.341 Sua preocupação 
era a de garantir que todas as doenças transmissíveis que pudessem ser 
erradicadas de fato o fossem, o que ele considerava como um “dever moral” 
que contribuía para um ideal.

Em um artigo publicado no Boletim da Oficina Sanitária Pan-Americana 
(BOSP), em 1957, Soper apresentou o significado do conceito de erradicação 
no pós-Segunda Guerra Mundial, que embasava o que ele entendia ser uma 
nova era na saúde pública internacional.
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Etimologicamente, a palavra “erradicar” vem do latim e significa 
“arrancar pela raiz”, ou “extirpar”. Antes de Pasteur, o verbo 
“erradicar” e o substantivo “erradicação” eram usados na medicina 
num sentido mais restrito, e assim, falávamos em erradicar uma 
doença de um paciente específico. Hoje em dia, entendemos que a 
erradicação de uma doença significa a eliminação completa de todas 
as fontes de infecção ou infestação, de tal modo que, mesmo que não 
se tome nenhum tipo de medida preventiva, a doença não reapareça. 
(Soper, 1957b)

A Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, 
lançada em 1947, foi a precursora de todos os programas internacionais de 
erradicação de doenças lançados no pós-Segunda Guerra Mundial, tanto em 
nível regional quanto mundial, e marcou o que Stepan (2011) designa de a 
“era Soper de erradicação”. Tal “era” teve início ainda durante a Segunda 
Guerra Mundial, com as campanhas contra o vetor da malária no Egito e 
na Sardenha, no sul da Itália – vistas anteriormente – e se estendeu até o 
fim da década de 1950. Durante boa parte desse período, Soper dirigiu a 
OSP, valendo-se de sua posição para defender entusiasticamente a filosofia 
erradicacionista.

A originalidade da Campanha Continental advém do seu objetivo de 
erradicar o vetor de uma enfermidade de todo um continente, através da 
cooperação sanitária entre as nações, e a sua importância deriva do fato 
de ter antecipado e influenciado a decisão futura da OMS de endossar a 
doutrina da erradicação das doenças em uma escala mundial, o que ficaria 
evidente com o lançamento do Programa de Erradicação da Malária 
(Malaria Eradication Program – MEP), em 1955, e da bem-sucedida 
Campanha Mundial para a Erradicação da Varíola, em 1959.

A precedência da OSP em lançar campanhas de erradicação torna-
se ainda mais notável se considerarmos o contexto da Guerra Fria e os 
seus impactos sobre o campo da saúde internacional. A intensa rivalidade 
entre os países comunistas e capitalistas que emergiu após o término da 
Segunda Guerra Mundial fez com que as organizações internacionais, 
inclusive aquelas voltadas para a área da saúde, tivessem que realizar as 
suas atividades em um cenário marcado por importantes eventos, tais como 
o lançamento do Plano Marshall, em 1947, com o qual o governo norte-
americano procurava reconstruir as economias europeias e, com isso, barrar 
o expansionismo soviético no continente; o bloqueio de Berlim, em 1948, 
e a construção do muro dividindo as partes oriental e ocidental da cidade, 
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em 1961; a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan); 
a Guerra da Coréia (1950-1953); o primeiro teste nuclear realizado pela 
União Soviética; o desenvolvimento da bomba de hidrogênio pelos Estados 
Unidos, em 1954; a Revolução Húngara, em 1956, e a sua repressão pelas 
tropas do Pacto de Varsóvia; e a Revolução Cubana de 1959, para citarmos 
apenas aqueles que ocorreram durante o mandato de Soper à frente da 
OSP (Gaddis, 2005). Durante todo esse período, a iminência de uma guerra 
nuclear entre as duas superpotências foi um pesadelo constante. Contudo, 
tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos compreenderam que, 
dado o potencial destrutivo do arsenal nuclear que ambos detinham, uma 
guerra entre os dois países destruiria grande parte da vida na Terra, com 
exceção dos insetos (Service, 2007).

Entretanto, eram justamente os insetos (assim como outros 
organismos) que o mundo queria eliminar através de campanhas de 
erradicação de doenças. Análises que tiveram como objeto o Programa de 
Erradicação da Malária da OMS destacaram, em maior ou menor grau, 
como o cenário da Guerra Fria contribuiu para o seu lançamento em 1955.342 
A ideia de que as campanhas de erradicação de doenças lançadas na segunda 
metade do século XX, como um todo, não passaram de uma ferramenta 
de propaganda dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, contudo, deve 
ser problematizada.343 Como veremos no decorrer do presente capítulo, no 
que concerne à Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, 
tal generalização não se sustenta.

Sem desconsiderar o contexto político da Guerra Fria e os seus 
impactos sobre o campo da saúde internacional, sustento que esse cenário, 
por si só, não explica a implementação de campanhas mundiais e regionais 
de erradicação no pós-Segunda Guerra Mundial, embora, de fato, as tenha 
impulsionado. A Campanha Continental para a Erradicação do Aedes 
aegypti constitui-se em uma evidência nesse sentido. Na época em que foi 
lançada, em 1947, as Américas não eram o centro das preocupações das 
duas superpotências, de modo que o governo norte-americano, embora 
tenha apoiado a iniciativa, não se envolveu nas articulações que levaram a 
sua implementação. Os Estados Unidos só iriam aderir de fato à campanha 
tardiamente e por pressão dos países latino-americanos. Desse modo, 
mais do que um produto da Guerra Fria, a Campanha Continental para 
a Erradicação do Aedes aegypti figura no rol das iniciativas implementadas 
por Soper, durante a sua gestão como diretor da OSP, para estimular uma 
maior cooperação entre as repúblicas americanas no âmbito da saúde, 
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tornando-se a principal delas. Ao longo do seu desenvolvimento, contou 
com a participação de todas as nações, colônias e ilhas das Américas, com 
exceção do Canadá, que só se associaria à OSP em 1971. A aprovação 
imediata da Campanha Continental e o seu lançamento ainda em 1947 
representaram uma continuidade da tradição de cooperação internacional 
em saúde entre os países do continente, inaugurada no começo do século 
XX com a criação da Repartição Sanitária Internacional (RSI) – primeira 
denominação da OSP – e intensificada nas décadas de 1920 e 1930 durante 
o desenvolvimento da Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela 
da Fundação Rockefeller. A Campanha Continental assinalou o ápice desse 
processo de cooperação sanitária interamericana. De acordo com Soper – o 
principal responsável pelas articulações que levaram à sua proposição e 
aprovação –, ela se estabeleceu como a primeira iniciativa conjunta dos 
países das Américas no sentido de resolver um importante problema de 
saúde, mediante uma ação comum (Soper & Duffy, 1979).

O objetivo deste capítulo é analisar os 12 primeiros anos da 
Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, cobrindo o 
período compreendido entre 1947, ano do seu lançamento, e 1958, quando 
foi realizada a XV Conferência Sanitária Pan-Americana, em San Juan, 
Porto Rico, durante a qual 11 países e territórios do continente foram 
declarados oficialmente livres de Aedes aegypti, incluindo o Brasil. Esse 
período coincidiu com o mandato de Soper à frente da OSP e assinalou o 
auge da Campanha Continental e da doutrina de erradicação dos vetores 
que a embasava, constituindo o ápice da “era Soper de erradicação”.

Guerra Fria e Erradicação

O período em que Soper ocupou o cargo de diretor da OSP coincidiu 
com as tensões iniciais da Guerra Fria (1947-1991). Foi uma época marcada 
pela emergência de duas superpotências – a União Soviética à frente do 
bloco socialista e os Estados Unidos liderando o bloco capitalista – que 
disputavam a hegemonia mundial em todas as áreas da vida social, da 
política aos esportes, passando pela cultura e pela corrida espacial.  
O temor de uma guerra nuclear entre elas, com consequências desastrosas 
para todo o planeta e a humanidade, foi a tônica de grande parte desse 
período. As diferenças entre as duas superpotências podiam ser encontradas 
não apenas nos seus sistemas políticos e econômicos, mas também em 
relação ao modelo de organização social que preconizavam para os países 
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do chamado Terceiro Mundo, no qual se incluíam boa parte das nações da 
América Latina e do Caribe.344

Para as repúblicas americanas, geopoliticamente localizadas na área 
de influência dos Estados Unidos, os anos da Guerra Fria significaram a 
promoção de um modelo de desenvolvimento que buscava reproduzir os 
passos da evolução dos Estados capitalistas. Intervenções norte-americanas 
nos países da região também foram constantes, assim como o apoio de 
Washington à implantação de ditaduras militares no continente. O governo 
norte-americano justificava tais ações com o argumento de que estava 
tentando impedir o avanço do comunismo.345

A influência dos Estados Unidos sobre a América Latina ficou mais 
evidente nos dois mandatos do general Dwight D. Eisenhower (1953-
1961). O seu secretário de Estado, John Foster Dulles (1953-1959), foi 
um dos principais condutores da política externa norte-americana para 
a região nesse período, sendo conhecido tanto por sua notória postura 
anticomunista, quanto pela dedicação com que tratou de consolidar a 
hegemonia norte-americana na região (Rabe, 1988). A atuação de Foster 
Dulles despertou inúmeras críticas, sendo a mais recorrente a de que o 
sistema interamericano nada mais era do que um disfarce do imperialismo 
norte-americano. Tal denúncia não impediu, contudo, que a maioria dos 
governos latino-americanos o integrassem. Nos marcos do novo sistema, a 
União Pan-Americana – a qual a OSP estava vinculada – foi reorganizada  
a partir da IX Conferência Internacional dos Estados Americanos, realizada 
em Bogotá, em abril de 1948, passando a chamar-se Organização dos Estados 
Americanos (OEA), órgão que passou a difundir o pan-americanismo, 
conforme entendido e defendido pelos Estados Unidos.346

Nesse contexto, no qual a cooperação interamericana passou a 
ser fortemente influenciada pela política externa norte-americana, o 
Departamento de Estado incentivou de maneira explícita a participação 
dos países da região nas reuniões pan-americanas que estavam sendo 
organizadas em profusão, abarcando temas que iam da área militar à saúde, 
passando pela política e a economia, e o seu ingresso nas várias organizações 
interamericanas que estavam sendo criadas (Cueto, 2007a). Uma evidência 
da crescente influência dos Estados Unidos sobre a América Latina nos anos 
iniciais da Guerra Fria foi a realização, entre 15 de agosto e 2 de setembro 
de 1947, da Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz e da 
Segurança Continentais, no Rio de Janeiro, na qual foi aprovado o Tratado 
Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar). Também conhecido como 
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Tratado do Rio, o Tiar consagrava a doutrina de defesa hemisférica, ao 
estabelecer que um ataque armado de qualquer Estado contra uma república 
americana seria considerado uma agressão a todas e, consequentemente, 
respondido de forma conjunta (Moura, 1990).

Com a eclosão da Guerra Fria, uma dinâmica de maior cooperação 
dos países do continente, que teve início nas décadas anteriores na área da 
saúde e vinha intensificando-se desde então, chegava também às esferas 
política e militar. Assim, os processos de colaboração entre as repúblicas 
americanas nesses diferentes campos reforçaram-se mutuamente, ou seja, 
a cooperação médico-sanitária foi intensificada ao mesmo tempo que se 
fortalecia a doutrina de defesa hemisférica nos âmbitos político-militar.

A OSP não passou incólume por esse processo. A III Reunião do 
Conselho Diretor da OSP, realizada em Lima, em 1949, aprovou a minuta 
de um acordo entre o organismo sanitário das Américas e a agora designada 
OEA. O acordo, ratificado no ano seguinte, reconhecia o status da OSP de 
organização regional da OMS no hemisfério ocidental, e também a definia 
como uma organização especializada interamericana, que deveria assessorar 
a OEA nas questões de saúde pública e assistência médica no continente 
(OPS & OEA, 1950). Cueto (2007a: 120) salienta que o acordo entre a OEA 
e a OSP “deu mais autonomia e flexibilidade à organização sanitária das 
Américas, ao mesmo tempo em que manteve seus laços oficiais”.

A OMS também sofreu os impactos das hostilidades da Guerra Fria 
quando, no biênio 1949-1950, apenas no início de suas atividades, a União 
Soviética e as repúblicas socialistas do Leste Europeu começaram a se 
retirar da Organização, acusando-a de não responder adequadamente às 
necessidades particulares da região e de ser um instrumento do ocidente 
capitalista e da política externa norte-americana. Os países do bloco 
socialista só voltariam a fazer parte da OMS em 1957 (Cueto, 2007a; 
Stepan, 2011).

O cenário da Guerra Fria e a ausência da União Soviética dos 
debates da OMS no começo dos anos 1950 favoreceram a implementação 
de campanhas de erradicação, na medida em que enfraqueceram a ideia de 
uma abordagem mais social da saúde internacional nos moldes daquela que 
era defendida, entre outros, pelo primeiro diretor-geral da Organização, 
Brock Chisholm. Stepan (2011) afirma que os Estados Unidos resistiam 
veementemente a qualquer discussão sobre medicina social e insistiam em 
excluir tais questões da OMS como uma precondição para o seu próprio 
pertencimento à Organização. Discussões sobre esse tópico e correlatos 
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haviam, inclusive, adiado a filiação do país à OMS por dois anos e, mesmo 
depois de terem ingressado na Organização, os norte-americanos insistiram 
sobre o direito de se retirarem desde que comunicassem com antecedência 
de um ano. A OMS concordou com essa condição, uma vez que precisava 
dos recursos técnicos e econômicos dos Estados Unidos. Desse modo, 
sem a União Soviética, o espaço político e intelectual estava livre para a 
implementação de campanhas de erradicação mais restritas, organizadas, 
tecnocráticas e estruturadas verticalmente, que não pressupunham um 
envolvimento fundamental na vida política e econômica dos vários países 
envolvidos. Uma abordagem mais social da medicina só emergiria na OMS 
e em suas organizações afiliadas no fim dos anos 1960 e início da década  
de 1970, parcialmente como um resultado do fracasso do programa global de 
erradicação da malária (Stepan, 2011).

É importante destacar também que, desde 1953, a OMS era dirigida 
pelo médico brasileiro Marcolino Candau, que havia trabalhado com Soper 
na campanha de erradicação do mosquito Anopheles gambiae do Nordeste do 
Brasil, nos anos 1930, e na OSP por um breve período. Formado durante 
as campanhas da Fundação Rockefeller contra a malária e febre amarela 
no país, Candau compartilhava do entusiasmo de Soper pela filosofia 
erradicacionista, o que certamente contribuiu para que a OMS, sob a 
sua direção, implementasse campanhas destinadas a erradicar vetores e 
doenças.347 Assim, com Candau como diretor-geral da OMS e Soper à frente 
da OSP, o conceito de erradicação se fortalecia no plano internacional, 
dando origem ao que ambos consideravam uma nova era na saúde pública.

Foi no contexto de Guerra Fria, de ausência dos países socialistas na 
OMS e de fortalecimento da ideia de erradicação no campo sanitário que 
a OSP deu início à Campanha Continental para a Erradicação do Aedes 
aegypti, cujo modelo seria seguido pela OMS quando do anúncio, em 1955, 
de sua primeira campanha erradicacionista em larga escala, o Programa de 
Erradicação da Malária.348 Além dos dois programas citados, a OMS organizou 
e liderou algumas das campanhas de saúde mais massivas envolvendo vacinas 
e medicamentos. Foi o caso, por exemplo, da campanha contra a bouba no 
Haiti, usando a penicilina então recentemente descoberta (OPS, 1952b; Soper, 
1955; Muniz, 2009, 2012, 2013), e aquela contra a tuberculose, baseada na 
vacina BCG e em novos antibióticos, com o número de pessoas tratadas em 
países como a Índia alcançando a casa dos milhões (Soper, 1962).

No tocante especificamente à malária, Packard (1997a) afirma que, 
desde o fim da década de 1930, o trabalho desenvolvido no Brasil por Soper 
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e pela DSI da Fundação Rockefeller havia conseguido redefinir a doença 
como um problema de controle do vetor. A campanha global da década 
de 1950, no entanto, estava embasada em uma atitude mais agressiva no 
combate à enfermidade, calcada na utilização do DDT, uma das três “balas 
mágicas” (magic bullets) surgidas no período.349 Nesse momento, conforme 
destaca Farley (2004), Soper não considerava o uso do DDT um meio de 
interromper a transmissão da malária e, consequentemente erradicá-
la, mas sim como uma ferramenta capaz de proceder à eliminação das 
espécies com menos dificuldades. Na sua concepção, a extinção da doença 
implicava, essencialmente, a erradicação do seu vetor. Ele percebia, no 
entanto, a mudança que a aplicação de um inseticida de ação residual 
como o DDT fatalmente causaria: o enfraquecimento de sua filosofia de 
erradicação dos vetores em prol de um retorno da ideia de erradicação 
da doença. Entretanto, continuava defendendo o extermínio das espécies 
como a melhor solução para a eliminação de enfermidades como a malária 
e a febre amarela.

A ideia de que a erradicação da malária em escala mundial deveria 
ser realizada mediante a ruptura da cadeia de transmissão pelo mosquito 
acabou prevalecendo quando a VIII Assembleia Mundial da Saúde lançou 
o Programa de Erradicação da Malária em 1955. No ano seguinte, no 
entanto, o Comitê de Especialistas em Malária da OMS proclamou que não 
existia nenhum fundamento que justificasse a erradicação do vetor como 
o mecanismo universal para a eliminação da doença. O mosquito Anopheles 
gambiae podia continuar existindo desde que os parasitos transmitidos por 
ele fossem eliminados. Entretanto, a erradicação da malária continuou 
sendo vista como uma medida urgente, sem relação com a rotina regular 
dos departamentos de saúde. Basicamente, a campanha compreendia três 
estágios: a fase de ataque, na qual o DDT era aplicado periodicamente 
nas residências; a fase de consolidação, em que o inseticida passaria a ser 
administrado de forma descontinuada e a população ficaria responsável por 
encontrar e eliminar focos de transmissão; e a fase de manutenção quando, 
com a erradicação alcançada, seria empreendida uma vigilância constante 
para evitar novas infecções importadas (Farley, 2004).

Em um primeiro momento, o ataque à malária se concentrou, 
então, na ação residual do DDT borrifado nas residências para reduzir a 
longevidade do vetor e, consequentemente, impedir a transmissão da doença. 
Acreditava-se que a interrupção da malária levaria ao desaparecimento do 
parasito que causava a enfermidade dos seus hospedeiros humanos e, então, 
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à eliminação da doença. Quase em todos os lugares nos quais a campanha 
foi implementada, a fase de ataque inicial foi bem-sucedida. Programas 
nacionais de erradicação da malária, vinculados à campanha mundial, foram 
organizados verticalmente e de forma independente dos serviços de saúde 
locais. Como se esperava, a mortalidade causada pela doença diminuiu 
consideravelmente. De acordo com Packard, “os problemas apareceram 
na hora de sustentar esta vitória e eliminar os casos remanescentes da 
doença”. A organização vertical das equipes de agentes de saúde, que 
se mostrara eficiente na fase de ataque, não conseguiu obter o mesmo 
sucesso na fase de consolidação. Desse modo, conclui o autor, “sem uma 
adequada infraestrutura sanitária, a identificação e tratamento dos casos 
remanescentes de malária foram extremamente difíceis. Casos isolados 
de malária persistiram e cresceram, minando os esforços de erradicação” 
(1997a: 102-103).

Em seus estudos sobre a malária e o cenário da saúde internacional 
no pós-Segunda Guerra Mundial, Packard (1997a, 1997b, 1998) e 
Packard e Brown (1997) destacam a maneira pela qual a erradicação da 
doença relacionou-se em particular com as teorias do desenvolvimento e do 
subdesenvolvimento surgidas durante a Guerra Fria. Os autores argumentam 
que os especialistas em saúde pública tinham um entendimento da teoria 
do desenvolvimento segundo o qual a erradicação das doenças levaria a 
melhorias econômicas e não o contrário. Desse modo, como os sanitaristas 
acreditavam que detinham os meios técnico-científicos necessários para 
expurgar as doenças, as campanhas de erradicação poderiam acelerar o 
processo de crescimento econômico no mundo inteiro liberando, assim, 
o potencial físico e intelectual dos países em desenvolvimento e prevenindo 
revoluções políticas.

Na opinião de Packard, a tendência de relacionar as intervenções 
sanitárias com o desenvolvimento econômico e social representou uma das 
continuidades entre as visões sobre a saúde existentes antes e depois da 
Segunda Guerra Mundial. Tal articulação se mostrou particularmente forte 
no caso da malária. De acordo com Packard, “a meta de erradicação global da 
malária foi construída muito mais como um problema de desenvolvimento 
econômico do que de saúde pública”. Os presumíveis benefícios políticos 
e econômicos que os esforços para a erradicação da doença trariam estão 
na raiz dos substanciosos investimentos que o programa mundial recebeu, 
tanto por parte dos países desenvolvidos quanto dos governos das nações 
em desenvolvimento. Como destaca o historiador, “os argumentos a favor de 
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uma política para a erradicação da malária foram formulados na linguagem 
do desenvolvimento econômico” (1997a: 103-104).

A suposição de que eliminar a malária poderia liberar o potencial 
econômico dos países estava e ainda está profundamente enraizada 
no campo doença e desenvolvimento, mesmo com muitos especialistas na 
enfermidade tendo consciência, já naquela época, que essa relação não 
era tão direta assim. Wilbur Sawyer, por exemplo, que dirigiu a Divisão de 
Saúde Internacional da Fundação Rockefeller entre 1935 e 1944, comentou, 
em 1951, que, embora se acreditasse há muito tempo que melhorias na 
saúde levariam imediatamente ao aumento da produção e que uma melhor 
situação econômica poderia resultar no mais completo desenvolvimento 
social, “de fato, o problema é muito mais amplo que a saúde, que não pode 
prosperar em um ambiente socioeconômico adverso” (Williams, 1969: 
321-322).

De fato, conforme salienta Packard (1997a), o fracasso do 
Programa de Erradicação da Malária não pode ser associado apenas 
às falhas organizacionais e aos problemas técnicos que marcaram o 
seu desenvolvimento. A compreensão de tais problemas exige que não 
desprezemos o contexto no qual a campanha ocorreu, marcado pela 
associação entre desenvolvimento do Terceiro Mundo e as ideias e práticas 
de erradicação então vigentes. O autor destaca que, nesse contexto, os 
defensores da ideia de erradicação das doenças tiveram dificuldades em 
apontar de forma prática o impacto social e econômico que o fim da malária 
traria. Assim, com a crescente resistência do vetor e a falência cada vez 
mais iminente do Programa, agências internacionais como a Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e a Agência dos 
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), bem como 
o governo norte-americano, retiraram as suas contribuições, o que acabou 
selando o destino do Programa de Erradicação da Malária.

Também refletindo sobre o Programa de Erradicação da Malária 
da OMS, Litsios (1997) analisa de que forma o cenário da Guerra Fria 
contribuiu para que os países ocidentais abandonassem a ideia existente 
antes da Segunda Guerra Mundial de que investimentos em agricultura e 
produção de alimentos eram os meios de alcançar a redução da incidência 
da malária, e passassem a adotar, como alternativa, a ideia de erradicação da 
doença, que seria alcançada através da aplicação do DDT, o que por si só 
levaria à prosperidade econômica e social. A sua conclusão foi que a Guerra 
Fria “manteve o sistema das Nações Unidas em caráter de urgência” em 
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toda parte, levando-o a focar em resultados rápidos e a evitar questões 
complicadas do ponto de vista político, tais como as desigualdades sociais 
em saúde, ou a relação entre melhorias sanitárias e reforma agrária.

Siddiqi (1995), em sua análise sobre a OMS, afirma que o apoio inicial 
dos Estados Unidos à erradicação da malária constituiu-se em uma tentativa 
de conter a influência da União Soviética. De forma similar, Cueto (2008a) 
relaciona a importância que o Programa de Erradicação da Malária adquiriu 
historicamente com o cenário da Guerra Fria e o crescente envolvimento do 
governo norte-americano na sua implementação. Nesse contexto, marcado 
por um discurso que associava “comunismo” e “malária”, o autor destaca a 
importância da saúde internacional como instrumento de política externa e 
econômica, através da intervenção de uma rede de instituições multilaterais, 
bilaterais e filantrópicas nas Américas. O vínculo entre economia, política 
e saúde foi moldado pelo IAIA que, a partir da Segunda Guerra Mundial e 
nos anos iniciais da Guerra Fria, transformou-se na principal agência de 
relações exteriores do país.

Em seus estudos sobre a campanha de erradicação da malária no 
México, no pós-Segunda Guerra Mundial, Cueto (2007b, 2008a, 2008b) 
analisa a maneira pela qual essa orientação internacional foi apropriada 
no contexto mexicano ressaltando, uma vez mais, que a organização dos 
esforços internacionais de combate à malária articulava-se com o contexto 
político de delineamento da Guerra Fria e da busca, por parte dos Estados 
Unidos, da afirmação de sua influência sobre a América Latina. O autor 
afirma que o presidente Eisenhower, em seus dois mandatos (1953-1961), 
procurou consolidar a hegemonia norte-americana no sistema das Nações 
Unidas por meio da organização de ações para a superação da pobreza e 
das doenças nos países em desenvolvimento. O rompimento da postura 
isolacionista – que caracterizara as relações internacionais do país no 
período entreguerras – e a busca de uma hegemonia global se manifestou, 
sobretudo, no fornecimento de financiamento e assistência técnica para o 
combate à malária, destacando-se a criação, em 1953, da agência bilateral 
Administração de Cooperação Internacional (ICA) que, em 1961, daria 
origem à Usaid. A ICA tinha por objetivo promover a cooperação técnica e 
teve papel importante na mobilização para a campanha mundial antimalária, 
em conjunto com organizações como a OSP, a OMS e o Unicef. O pano de 
fundo dessa maior atenção à saúde era o de contenção do comunismo.

Hochman (2008a, 2008b) também enquadra a sua análise sobre os 
impactos do Programa de Erradicação da Malária no Brasil no contexto 
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da Guerra Fria, explicitando as motivações e os elementos do cenário 
internacional que contribuíram para a sua implementação. O autor parte 
da esfera nacional para a internacional para mostrar como a campanha 
mundial encontrou no Brasil uma estrutura de combate à malária já 
montada, o que conferiu ao caso brasileiro uma certa especificidade. Tanto 
Hochman quanto Cueto assinalam a importância dos contextos locais para 
o estabelecimento de campanhas internacionais verticalizadas, como a da 
malária. Conforme argumentam os dois autores, de um modo ou de outro, 
tais campanhas tiveram que se adaptar às realidades locais, sob pena de 
não serem bem-sucedidas.

O vínculo entre a erradicação como uma estratégia de saúde pública 
e as rivalidades políticas e econômicas entre Leste e Oeste características 
da Guerra Fria, somado ao aparente sucesso inicial do combate à malária, 
permitem-nos entender o porquê de a União Soviética ter elaborado a sua 
própria proposta de uma campanha mundial de erradicação da varíola, em 
seu retorno à OMS em 1956. O plano foi apresentado oficialmente pelo 
representante do Ministério da Saúde daquele país, Victor M. Zhdanov, em 
1958, na Assembleia Mundial da Saúde realizada na cidade de Minneapolis, 
juntamente com uma oferta de 25 milhões de doses de vacina contra a 
enfermidade. Na opinião do dirigente soviético, a erradicação da varíola 
em escala mundial era cientificamente viável, socialmente desejável e 
economicamente vantajosa. Embora considerasse a tarefa extremamente 
difícil, a OMS aprovou a proposta em sua Assembleia no ano seguinte (Glynn 
& Glynn, 2004). Como destacam Brown, Cueto e Fee (2006: 630), “a URSS 
queria deixar sua marca na saúde internacional e Candau, reconhecendo a 
mudança no equilíbrio de poder, estava disposto a cooperar”.

Stepan (2011), embora reconheça a centralidade do contexto da 
Guerra Fria para a história da OMS e de outras agências do sistema das 
Nações Unidas, afirma que a atração que a ideia de erradicação das doenças 
despertava no pós-Segunda Guerra Mundial, contudo, não pode ser reduzida 
a esse contexto. Em defesa do seu argumento, Stepan destaca que tanto a 
União Soviética quanto a República Popular da China organizaram as suas 
próprias campanhas verticais de erradicação de doenças – contra a varíola 
e outras enfermidades – fora da moldura institucional da Organização. Tais 
campanhas produziram resultados rápidos e eram inteiramente adequadas 
a economias planificadas e governos altamente centralizados, como Soper 
sempre ressaltou. À OMS, em contraste, faltava a autoridade centralizada 
daqueles países, dependente que era do apoio e dos recursos dos Estados-
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membros. Além disso, a Organização era limitada em termos de objetivos 
a atingir. Potências imperiais como a Inglaterra e a França, por exemplo, 
resistiam a aceitar a ingerência da OMS nos assuntos sanitários de suas 
colônias. Recomendações eram bem-vindas, desde que fossem de caráter 
técnico e não envolvessem questões mais complicadas como a organização 
dos serviços de saúde.350 Em contraste, assessorar e dar suporte para 
campanhas contra determinadas doenças infecciosas, baseadas em novas 
tecnologias, era algo que a OMS poderia fazer.

A Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti também 
se constitui em uma evidência de que a Guerra Fria, embora tenha trazido 
consequências importantes para o campo da saúde internacional, não explica 
por si só a emergência de campanhas internacionais de erradicação na 
segunda metade do século XX, embora as tenha impulsionado. Em 1947, ano 
do seu lançamento, as disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética 
concentravam-se na Europa e nas colônias europeias na África e na Ásia.  
As Américas não figuravam no centro das preocupações das superpotências. 
A Campanha Continental, então, foi muito mais um produto da articulação 
das repúblicas americanas na área da saúde do que do cenário da Guerra 
Fria propriamente dito, simbolizando o ápice de um processo de cooperação 
sanitária interamericana que remontava a décadas anteriores.

Quanto a Soper, o seu comprometimento com a ideia de erradicação 
como única forma de eliminar completamente doenças transmissíveis 
através de intervenções sanitárias deliberadas, sem ter que esperar pelo 
desenvolvimento político e socioeconômico dos países pobres, datava de 
antes da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. As suas convicções, 
como vimos, surgiram nos anos 1930, baseadas no conhecimento existente 
na época, em seu sucesso em eliminar determinadas espécies de insetos 
de regiões geográficas específicas e na crença disseminada pela Fundação 
Rockefeller de que preencher a lacuna existente entre o conhecimento 
disponível e a sua aplicação prática era a missão da saúde pública. A Guerra 
Fria, no entanto, favoreceu a sua filosofia erradicacionista, abrindo novas 
oportunidades para a conquista de aliados e para a consolidação de uma 
cooperação interamericana, que já vinha sendo construída na área da saúde 
e que, nesse contexto, se estabeleceria também nos âmbitos político e 
econômico. Um exemplo dessa situação e do uso que Soper faz da retórica 
da Guerra Fria pode ser encontrado em um comentário escrito em seu diário 
sobre o programa Ponto IV, lançado em 1949, por Truman, estendendo a 
ajuda técnica e financeira aos países subdesenvolvidos:
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Embora uma grande quantia tenha sido destinada para a agricultura 
e outros projetos, parece que todos passaram a reconhecer que o 
campo da saúde é o único onde resultados podem ser alcançados com 
suficiente rapidez e clareza para realmente servir como uma operação 
contra a penetração comunista durante o período em que a situação 
geral pode ser melhorada.351

Em outro documento não publicado e chamado simplesmente de 
“Erradicação em saúde internacional”, Soper classifica o conceito como 
“revolucionário”, afirmando que “os países ricos e tecnicamente avançados 
tinham uma participação nos subdesenvolvidos”.352 O mais próximo que 
Soper chegou de definir erradicação em termos econômicos, no entanto, foi 
ao insistir que garantir a saúde era o primeiro passo rumo ao bem-estar e 
uma melhor forma de alcançar o crescimento econômico do que programas 
de desenvolvimento propriamente ditos. Em suas anotações, ele comentou 
que “a principal maneira de medir o impacto econômico da doença em um 
dado país é através da média da expectativa de vida de sua população”.353 

Não havia dúvidas também que ele acreditava que uma das virtudes da 
erradicação consistia no fato de que ela podia ser alcançada mesmo nos 
países pobres, sem que fosse necessário esperar que desenvolvessem serviços 
básicos de saúde.

A visão de Soper estava em consonância com a retórica do pós-Segunda 
Guerra Mundial, que lhe dotou de uma linguagem capaz de garantir o mais 
amplo apoio para os programas de erradicação que perseguia. Como a 
maioria dos especialistas oriundos da Fundação Rockefeller, Soper gostava 
de pensar que a saúde pública funcionava bem apenas quando estava acima 
da política. Ele não concordava com a existência do IAIA, como vimos, 
apenas porque a agência que desenvolvia projetos sanitários na América 
Latina obedecia às diretrizes do governo norte-americano e, portanto, estava 
à mercê das pressões políticas e das rotinas burocráticas do país. Soper, 
no entanto, era astuto o suficiente para usar as oportunidades políticas 
que surgiam em prol dos seus próprios interesses. Ele não ignorava o 
importante papel que teve a Guerra Fria em estimular sucessivos governos 
norte-americanos a disponibilizar recursos cada vez mais generosos para 
campanhas internacionais de saúde, inclusive aquelas baseadas na filosofia 
erradicacionista.
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A Estruturação da Campanha Continental:  
o papel do Serviço Nacional de Febre 
Amarela (SNFA)

Na II Reunião do Conselho Diretor da Organização Sanitária Pan-
Americana, realizada na Cidade do México, entre 7 e 13 de outubro de 
1948, Soper apresentou um informe sobre o programa da OSP, destacando 
a importância da Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti 
e o papel da organização interamericana que dirigia como coordenadora 
das atividades. Na sua opinião, o sucesso do programa dependia da 
colaboração dos governos locais na medida em que, como não existiam 
zonas internacionais nas quais as organizações sanitárias regionais 
pudessem operar livremente, deveriam vincular-se aos serviços nacionais 
de saúde para implementar os seus programas. Soper considerava a 
OSP um instrumento capaz de viabilizar a cooperação sanitária entre os 
países-membros que podiam, através da organização, recolher e distribuir 
informações epidemiológicas, desenvolver estudos para a solução de 
problemas sanitários comuns e realizar um intercâmbio de especialistas e 
treinamento de pessoal (Soper, 1948).

Em conformidade com o exposto anteriormente, Soper fez uma 
defesa da Campanha Continental, ressaltando a continuidade entre 
essa e o programa de combate à febre amarela implementado pela 
Fundação Rockefeller em diversos países latino-americanos no período 
anterior à Segunda Guerra Mundial. Ele salientou o papel de destaque 
que a organização filantrópica norte-americana havia desempenhado por 
mais de trinta anos no estudo e controle da enfermidade no continente, 
“atuando como uma verdadeira organização sanitária regional e aliviando a 
Organização Sanitária Pan-Americana do peso deste programa”. Durante 
a campanha da Fundação Rockefeller, prossegue Soper, assistiu-se ao 
desenvolvimento de novos métodos para a erradicação de Anopheles aegypti e 
ao surgimento de uma vacina antiamarílica, capaz de proteger as populações 
expostas à doença. A Fundação Rockefeller também tinha financiado a 
construção de três laboratórios de febre amarela no continente (Nova York, 
Rio de Janeiro e Bogotá), equipados para preparar a vacina e para realizar 
pesquisas sobre a enfermidade.

Como resultado dessas atividades, entre o fim dos anos 1930 e meados 
dos anos 1940, nenhuma grande epidemia da doença ocorreu nas Américas. 
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A Fundação Rockefeller, então, em sintonia com as mudanças internas que 
atravessava, considerou que aquele era o momento propício para se retirar 
das atividades de combate à febre amarela no continente. As repúblicas 
latino-americanas perdiam, assim, uma importante aliada na luta contra 
o flagelo amarílico. Nesse contexto, Soper defendia que a OSP ocupasse o 
vácuo deixado pela organização filantrópica norte-americana, assumindo 
o papel de coordenadora dos trabalhos desenvolvidos pelos laboratórios, 
de modo a garantir que continuassem produzindo e distribuindo a vacina 
antiamarílica para todos os países do continente: “É importante que essa 
coordenação continue e que a Organização Sanitária Pan-Americana tenha 
a responsabilidade de manter contato com estes laboratórios e com o 
problema da febre amarela na América do Sul como um todo”. O objetivo 
vinha sendo alcançado na Campanha Continental, que contava com “a 
colaboração total do Serviço Nacional de Febre Amarela do Brasil, cujo 
Diretor aceita decididamente que a liberação permanente do seu país do 
Aedes aegypti depende de sua erradicação dos países vizinhos” (Soper, 1948: 
987-989).

De fato, a colaboração entre o SNFA e a OSP já vinha sendo costurada 
por Soper há algum tempo, antes mesmo de a Campanha Continental ter 
sido aprovada na I Reunião do Conselho Diretor da OSP, realizada em 
Buenos Aires, em setembro de 1947. Em carta enviada a Waldemar Antunes, 
diretor do SNFA, datada de 20 de fevereiro daquele ano, Soper afirmava 
que uma de suas maiores preocupações como diretor da OSP – cargo para 
o qual acabara de ser eleito naquela altura – era “ativar o programa para a 
erradicação continental do Aedes aegypti”. Na ocasião, ele reconheceu a 
impossibilidade de lançar tal programa imediatamente, mas confidenciou  
a Antunes que, “assim que as condições permitissem a sua implementação”, 
iria depender “em grande medida dos líderes do SNFA para trabalharem 
em outros países”.354

Em nova carta para Waldemar Antunes, datada de 18 de março de 1947, 
Soper revelava a sua surpresa ao constatar que grande parte da comunidade 
médico-sanitária das Américas ainda desconhecia os benefícios do DDT 
para a erradicação dos mosquitos. Como diretor da OSP, ele afirmava uma 
vez mais que se dedicaria a estimular o interesse das repúblicas americanas 
em desenvolver um programa de erradicação de Aedes aegypti da região e 
que, por se tratar de um inseto doméstico, as propriedades residuais do 
DDT poderiam ser de grande utilidade. Soper questionou Antunes acerca 
da existência de algum relatório sobre os resultados do emprego do DDT 
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como inseticida doméstico para a erradicação de Aedes aegypti e solicitou ao 
diretor do SNFA que lhe enviasse qualquer informação sobre o assunto. Ele 
também consultou Antunes sobre a possibilidade de escrever “uma história 
do progresso da erradicação do Aedes aegypti no Brasil”, começando por 
volta de 1933, quando foi constatado pela primeira vez que a erradicação 
da espécie era possível, para ser publicada no Boletim da Oficina Sanitária 
Pan-Americana (BOSP).355 Como podemos ver, as articulações entre Soper 
e os especialistas do SNFA, nos marcos da Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti, transcorriam em um ritmo acelerado.

As autoridades sanitárias brasileiras, por seu turno, mostravam-se 
dispostas a cooperar. Em maio de 1947, Heitor Praguer Fróes, diretor do 
Departamento Nacional de Saúde (DNS), viajou para os Estados Unidos, 
encontrando-se com Soper em Washington. Em carta enviada ao diretor da 
OSP, em 28 de maio de 1947, Waldemar Antunes revelou que Fróes retornou 
da viagem “encantado com as suas boas disposições para com o Brasil, assim 
como para o grande problema da erradicação do Aedes aegypti” e que havia 
lhe feito uma consulta sobre a possibilidade do SNFA encarregar-se da 
responsabilidade técnica de uma campanha continental para a erradicação 
do vetor da febre amarela e de, no caso de ser implementada, do órgão 
disponibilizar os seus especialistas.356 Antunes relatou a Soper que havia 
respondido a Fróes que o SNFA estava apto a assumir tal responsabilidade, 
na medida em que a agência brasileira já desenvolvia uma campanha 
nacional com esse objetivo há dez anos, durante os quais havia acumulado 
a experiência necessária para a expansão das atividades para todo o 
continente. Até àquela altura, a campanha desenvolvida pelo SNFA no Brasil 
tinha conseguido livrar de Aedes aegypti oito estados e três territórios do 
país, comprovando que a erradicação da espécie era um objetivo factível.357

De fato, o Brasil foi o pioneiro no combate ao vetor da febre amarela 
no continente, ao organizar uma campanha de erradicação do mosquito com 
base em técnicas estabelecidas antes da descoberta de inseticidas de ação 
residual como o DDT e o dieldrin. Até 1931, o combate ao mosquito Aedes 
aegypti no país foi realizado de acordo com os métodos e a experiência das 
campanhas de Oswaldo Cruz (1903-1908) e Clementino Fraga (1928-1929). 
Tais campanhas estavam dedicadas a eliminar os focos do inseto através 
da destruição de depósitos de água inúteis, da aplicação de creolina – um 
produto à base de crisol – nas águas estagnadas e da colocação de peixes 
larvicidas em caixas d’água, poços, cisternas e lagos artificiais. A legislação 
sanitária vigente na época também obrigava a colocação de proteção nas 
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caixas d’água e nos grandes depósitos de abastecimento. A partir de meados 
dos anos 1920, teve início a aplicação de uma fina camada de petróleo (óleo 
diesel) em recipientes de água domésticos (Williams, 1994).

Em 1932, foi aprovado o decreto federal do “Regulamento do Serviço 
de Profilaxia da Febre Amarela”, estabelecendo uma nova base para a 
organização da campanha que resultou na erradicação de Aedes aegypti do 
país. O Regulamento previa a aplicação de uma fina camada de petróleo em 
todos os depósitos de água que contivessem focos do mosquito; o envio de 
intimações judiciais àquelas pessoas que não respeitassem os dispositivos 
da legislação federal; a eliminação sumária de certos depósitos de água, 
principalmente aqueles onde haviam sido encontrados focos em mais de 
uma inspeção; a integração à rotina do serviço de métodos complementares, 
tais como a captura de mosquitos em sua forma adulta, a organização de um 
esquadrão de focos geradores para a descoberta e a eliminação de focos de 
difícil acesso, e a organização dos chamados serviços especiais: marítimo, 
fluvial, casas desabitadas, cemitérios, calhas, matas e valas.358

Entre 1933 e 1937, as medidas adotadas contra Aedes aegypti no país 
foram aperfeiçoadas, e foram estabelecidas normas administrativas rígidas, 
o que dotou a campanha dos seus métodos e formas de trabalho definitivos, 
explicitados no “Manual de Instruções Técnicas e Administrativas do 
Serviço Nacional de Febre Amarela” que, desde aquele momento, serviria 
de base para a implementação de programas de erradicação de Aedes aegypti 
e para a organização de serviços nacionais de febre amarela em vários países 
da América do Sul. A partir de 1938, com o êxito da campanha nas áreas 
urbanas, verificou-se que o mosquito tinha invadido as zonas rurais de grande 
parte do território brasileiro. Como forma de erradicá-lo, determinou-se 
o princípio das “áreas contíguas e progressivamente crescentes”, ou seja, 
a perseguição do vetor até onde ele pudesse ser encontrado. Tomando 
o município como unidade de referência, esquadrinhava-se toda a área, 
localidade por localidade, independente do seu tamanho e de sua situação. 
Desse modo, completou-se o mapa estegômico do Brasil, o que possibilitou 
o conhecimento exato do problema.359

A Fundação Rockefeller, como vimos, contribuiu para a disseminação 
das técnicas de combate ao mosquito Aedes aegypti desenvolvidas no Brasil 
para outros países da região. Até 1939, ela foi a responsável pela campanha 
no país e, a partir de então, dedicou-se a estendê-la para outras repúblicas 
americanas. No início dos anos 1940, contudo, quando o governo brasileiro 
já tinha assumido a direção das atividades de erradicação de Aedes aegypti 
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no país, a campanha enfrentou um sério problema que acabou atrasando 
a sua finalização. Nesse período, verificou-se a reinfestação frequente 
de localidades situadas às margens dos grandes rios navegáveis por 
embarcações procedentes de países que não contavam ainda com serviços 
anti-Aedes aegypti. Tal fato levou o governo brasileiro a instalar postos de 
controle nas fronteiras com esses países e evidenciou que o problema da 
febre amarela não podia mais ser encarado em âmbito nacional. Pelo 
contrário, o êxito do programa de erradicação de Aedes aegypti no país estava 
diretamente relacionado ao compromisso das demais nações da região de 
também eliminarem o mosquito. Diante dessa situação, a Conferência 
Sanitária Pan-Americana de 1942, realizada no Rio de Janeiro, aprovou uma 
moção para que os governos do continente seguissem o exemplo do Brasil, 
do Peru e da Bolívia e implementassem programas de erradicação de Aedes 
aegypti, uma recomendação que, como vimos, não prosperou. Entre 1943 e 
1946, a campanha contra o vetor da febre amarela no Brasil expandiu-se 
por todo o território nacional, restringindo o problema às regiões Norte e 
Nordeste. Foi nesse contexto que as autoridades do país, em articulação 
com Soper, propuseram, em 1947, uma Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti e comprometeram-se a disponibilizar técnicos 
para organizar as atividades nos países que solicitassem auxílio.

No plano nacional, a retirada da Fundação Rockefeller da campanha 
de erradicação de Aedes aegypti em curso no Brasil motivou uma discussão 
entre as autoridades do país sobre como o SNFA deveria ser administrado. 
Particularmente intenso foi o debate sobre as necessidades especiais da 
agência, no que concernia à sua independência e flexibilidade administrativa. 
O resultado das controvérsias foi que o SNFA se tornou parte do DNS, 
passando a contar com as mesmas facilidades e flexibilidade que o SCFA 
– seu antecessor – havia gozado. Como consequência, o diretor do SNFA, 
seguindo o precedente estabelecido pelo SCFA nos anos 1930, passou a ter 
liberdade para fornecer um grande número de técnicos e especialistas à OSP 
nos primeiros anos da Campanha Continental para a Erradicação do Aedes 
aegypti. O fato de Soper ter sido o representante da Fundação Rockefeller 
na América do Sul durante 15 anos (1927-1942), passando boa parte 
desse período no Brasil, facilitou de maneira considerável a colaboração 
entre a OSP, que agora dirigia, e o governo brasileiro na implementação e 
desenvolvimento da Campanha Continental (Soper & Duffy, 1979).

Nesse cenário, as articulações entre Soper e as autoridades políticas 
e sanitárias brasileiras deram resultado e a parceria entre a OSP e o SNFA 
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acabou se materializando. Uma vez aprovada a Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti, Soper e o governo brasileiro firmaram um acordo 
para que os diretores regionais do SNFA para o Sul do país e para a Região 
Amazônica – respectivamente Octavio Pinto Severo e Ademar Paoliello – 
atuassem como consultores distritais das atividades de erradicação de Aedes 
aegypti da OSP. Dessa forma, Severo se estabeleceria em São Paulo, de onde 
ficaria responsável pela Campanha Continental no Sul do Brasil, Bolívia, 
Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. Paoliello, por sua vez, supervisionaria, 
a partir de Belém, as atividades na parte nordeste da América do Sul, 
incluindo o vale amazônico do Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, 
as Guianas, México e toda a América Central. Para o desempenho de tais 
funções, cada um deles receberia da OSP um salário mensal de 250 dólares, 
além do reembolso das despesas de viagem que se fizessem necessárias. 
Além do coordenador, assessores e instrutores também seriam contratados 
e enviados para as localidades atendidas pela campanha.360

A Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti 
deveria ser conduzida em nível nacional. Assim, uma vez estabelecido 
um sistema de coordenação dos trabalhos, com a divisão do continente 
em duas áreas, e definidos os responsáveis pela Campanha em cada uma 
delas, o passo seguinte era implementá-la, o que não foi uma tarefa fácil.  
Os diários de Soper registram as inúmeras viagens que ele realizou pelas 
Américas, pressionando as autoridades políticas e sanitárias da região a 
aderirem à Campanha, em um esforço incansável para fazê-la funcionar, 
frequentemente contra todas as probabilidades.

O início das atividades da Campanha Continental em um determinado 
país era precedido pela assinatura de um acordo entre a OSP e o governo 
local, mediante o qual eram definidas as responsabilidades de cada parte, 
os objetivos da campanha nacional e a sua duração. Em geral, a OSP ficava 
responsável pela cooperação técnica e pelo envio de especialistas (técnicos 
brasileiros do SNFA em sua maioria), bem como pelo fornecimento de 
veículos, equipamentos e dos materiais necessários à Campanha. Aos 
governos locais, por sua vez, cabia a elaboração de uma legislação adequada 
às atividades que se desenvolveriam e o recrutamento de trabalhadores 
nacionais. Os acordos previam também a criação de um serviço nacional 
especializado, nos moldes do SNFA, dedicado à erradicação de Aedes aegypti e 
dotado da mais ampla autonomia em relação à estrutura sanitária existente 
no país. O financiamento para as atividades era, frequentemente, dividido 
entre as duas partes.
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Embora as negociações para o início das operações em cada uma das 
repúblicas americanas tenham variado de acordo com as condições locais, os 
passos que a Campanha Continental deveria seguir estavam bem definidos 
na cabeça de Soper:

Como resultado dos muitos anos de experiência em trabalhos de 
erradicação na Bolívia e no Brasil, não se duvida que o Aedes aegypti, o 
vetor da febre amarela e da dengue, pode ser erradicado do continente. 
É sumamente importante impulsionar o programa até a sua conclusão 
na América do Sul e ascender com a maior rapidez possível através 
da América Central e das Antilhas até o México e os Estados Unidos, 
eliminando dessa forma o perigo de reinfestação das zonas já limpas. 
(Soper, 1948)

O plano de Soper, conforme explicitado acima, era começar o 
programa pelos países da América do Sul contando, para isso, com a 
colaboração dos técnicos do SNFA, para, em um segundo momento, expandir 
a Campanha para a América Central e as Antilhas e, em seguida, para o 
México e os Estados Unidos, uma vez que o Canadá não era membro da 
OSP. Esse era o planejamento que, como veremos, orientou a Campanha 
Continental em seus primeiros anos.

O Início da Campanha Continental  
e a Intensificação da Cooperação  
Latino-Americana em Saúde

De modo a implementar imediatamente a Campanha Continental 
para a Erradicação do Aedes aegypti, em 8 de outubro de 1947 Soper e 
Waldemar Antunes viajaram para Assunção com o objetivo de iniciar as 
negociações com as autoridades do Paraguai, país que mais preocupava 
o Brasil.361 O convênio entre o governo paraguaio e a OSP foi assinado 
pelo ministro da Saúde do país, César Gagliardone, e por Soper, em 13 de 
outubro de 1947 – menos de duas semanas após o término da I Reunião 
do Conselho Diretor da OSP – e aprovado sete dias depois por meio do 
decreto n. 22.687, de 20 de outubro de 1947. Por ele, ambas as partes 
concordavam em “iniciar uma campanha de erradicação do Aedes aegypti 
em todo o território do Paraguai, utilizando todos os métodos científicos 
necessários, principalmente o inseticida DDT que deveria ser aplicado nos 
focos principais de reprodução do mosquito”. A Campanha deveria começar 
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em janeiro de 1948 e durar, no mínimo, dois anos. À OSP caberia a direção 
técnica da mesma, que seria conduzida por um ou mais funcionários, bem 
como disponibilizar os instrutores e assistentes que se fizessem necessários. 
Esses técnicos permaneceriam no Paraguai o tempo adequado para treinar 
os funcionários locais e organizar um serviço antimosquito no país. Os seus 
salários seriam pagos pela Organização, que também se responsabilizaria 
pelo fornecimento do transporte motorizado necessário à execução da 
campanha. O governo paraguaio, por sua vez, ficaria responsável pelo aporte 
anual de 120 mil guaranis em 1948 e 1949 para o pagamento dos salários do 
pessoal local e para a compra de equipamentos, além da isenção de tarifas 
aduaneiras de todos os materiais necessários à realização da campanha, 
bem como as bagagens e os objetos pessoais dos funcionários enviados 
pela OSP. O programa de erradicação do Aedes aegypti contaria com todas 
as prerrogativas do antigo Serviço de Profilaxia contra a Febre Amarela, 
no que diz respeito à aplicação das medidas para controlar a reprodução 
de mosquitos, que se especificam no decreto n. 45.421 de 8 de novembro de 
1932. Se, ao término do convênio, o vetor da febre amarela ainda fosse 
encontrado no Paraguai, ambas as partes deveriam estudar a prorrogação 
da campanha por um período conveniente.362

Soper relaciona a rapidez com que a Campanha Continental foi 
implementada “ao precedente estabelecido pelas atividades internacionais 
anteriores entre a Fundação Rockefeller e o governo do Brasil” (Soper & 
Duffy, 1979: 362). Nesse sentido, ele afirma que as negociações entre a 
OSP e o governo paraguaio estabeleceram, na prática, que a organização 
e implementação da Campanha no país ficaria inteiramente a cargo de 
técnicos brasileiros designados pelo SNFA.363 O médico do SNFA, Iberê 
da Silva Reis, inclusive, foi nomeado chefe do programa de erradicação de 
Aedes aegypti no Paraguai.

Severo segue a mesma linha de raciocínio ao afirmar que a experiência 
anterior de Soper na América Latina, os contatos estreitos que ele mantinha 
com autoridades políticas e sanitárias do Brasil e a sua concordância com a 
filosofia das campanhas de erradicação dos vetores e com o lócus adequado 
para a sua implementação contribuíram para a pronta aceitação da 
Campanha Continental pela OSP e para o rápido apoio que ela recebeu 
dos países latino-americanos (Severo, 1955).

Na visão de Soper, o sucesso do programa a ser desenvolvido no 
Paraguai, a partir de janeiro de 1948, dependia da colaboração dos países 
vizinhos. Em 19 de outubro de 1947 ele escreveu para o secretário de saúde 
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pública da Argentina, Ramón Carrillo (1946-1954), tratando da questão, 
que ele considerava a de mais difícil resolução e o principal obstáculo para a 
erradicação de Aedes aegypti de todo o vale do Rio da Prata. Soper justificava 
a sua preocupação afirmando que a Bolívia e o Sul do Brasil encontravam-
se livres do mosquito, que o governo argentino estava adotando medidas 
para erradicá-lo de todo o país e que o Uruguai reunia todas as condições 
para resolver a questão rapidamente e de maneira relativamente fácil, em 
virtude das características climáticas do país.

Nesse quadro, a erradicação de Aedes aegypti do Paraguai era essencial 
para evitar a reinfestação do Brasil e para facilitar as atividades de combate 
ao mosquito nos portos argentinos ao longo dos rios Paraguai e Paraná. 
Dessa forma, dados os benefícios econômicos que os governos do Brasil e 
da Argentina lograriam se a meta fosse alcançada, Soper decidiu solicitar 
a colaboração dos dois países. Ele tinha consciência que o programa de 
erradicação de Aedes aegypti do Paraguai não podia correr riscos, pois seria 
o primeiro a ser desenvolvido nos marcos da Campanha Continental e, 
por tal motivo, estabeleceria o paradigma para as operações futuras. 
Assim, anexada à carta para Carrillo, Soper enviou uma cópia do convênio 
entre a OSP e o governo do Paraguai, junto com um pedido para que o 
governo argentino fornecesse o transporte motorizado necessário para  
o início das atividades da campanha no país. Naquela altura, as autoridades 
brasileiras já haviam concordado em disponibilizar o pessoal necessário 
para o treinamento dos funcionários locais. Para Soper, o precedente para 
a colaboração regional estabelecido entre os três países seria de grande 
importância para o futuro no que dizia respeito às atividades internacionais 
de saúde nas Américas.364 O seu empenho diante do governo argentino teve 
efeitos positivos e Carrillo concordou em doar dois jipes e um caminhão 
para o programa de erradicação de Aedes aegypti no Paraguai.365

Os arranjos com os países vizinhos para o início da Campanha 
Continental no Paraguai continuaram. Em 19 de novembro de 1947, Soper 
escreveu uma carta para Alberto Zwanck, diretor do Instituto de Higiene da 
Universidade de Buenos Aires e assessor de política sanitária internacional 
do Ministério da Saúde Pública da Argentina, com uma cópia da mensagem 
que havia enviado para Carrillo um mês antes e do convênio firmado 
entre a OSP e o Paraguai que, naquela altura, já tinha sido aprovado pelo 
conselho de ministros do país. Na carta, Soper afirmava que o programa 
de erradicação de Aedes aegypti estava prestes a começar e que Severo já 
estava autorizado a viajar para o Paraguai, antes mesmo do fim do ano, 
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para realizar um levantamento inicial, de modo a possibilitar o início da 
campanha no dia primeiro de janeiro.

Com relação à implementação da Campanha Continental em 
outros países da América do Sul, Soper observou que já havia discutido 
o tema com os presidentes do Chile, do Peru e da Venezuela, bem como 
com os ministros da Saúde da Colômbia e do Equador. Os governos da 
Venezuela e da Colômbia, inclusive, tinham contribuído, cada um, com 
a quantia de cem mil dólares para o programa, embora nenhum dos dois 
países tivesse definido ainda as ações que seriam tomadas para o início da 
Campanha Continental nos seus respectivos territórios. Soper destacou 
também que, na semana seguinte, teria as primeiras discussões sobre a 
implementação do programa nos Estados Unidos e já previa dificuldades 
“em virtude do costume existente no país de trabalhar com orçamentos 
com muita antecedência”. Ele acreditava, no entanto, que o entusiasmo 
demonstrado por México, Brasil, Argentina e Uruguai tinha alçado a OSP 
a uma condição que ela nunca havia gozado anteriormente: “Pela primeira 
vez o representante da OSP estava em uma posição onde poderia solicitar 
aos Estados Unidos que seguissem o padrão de contribuição estabelecido 
por outros países”.366

Concluídas as articulações, o Paraguai se tornou o primeiro país das 
Américas a implementar a Campanha Continental para a Erradicação 
do Aedes aegypti que, logo em seguida, seria estendida para a Argentina, o 
Uruguai, o Equador e a Venezuela. No fim de 1948, em decorrência de um 
surto de febre amarela silvestre no Panamá, praticamente todos os países 
da América Central decidiram iniciar uma campanha contra Aedes aegypti, 
seguindo as recomendações técnicas da OSP (Severo, 1955).

Conforme o previsto, a Campanha Continental teve início no Paraguai 
em janeiro de 1948. Em um primeiro momento, foi realizado um trabalho 
de reconhecimento das grandes cidades do país que tinham um alto 
índice de infestação pelo vetor da febre amarela. Na etapa seguinte, as 
atividades foram estendidas às áreas rurais, onde a densidade do mosquito 
era menor. Ao término do levantamento, 98 localidades paraguaias foram 
diagnosticadas positivas para Aedes aegypti, um número maior do que o 
previsto inicialmente. Desse modo, seguindo uma recomendação de Severo, 
consultor da Campanha Continental no setor sul da América do Sul (Brasil, 
Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai), o combate ao mosquito Aedes 
aegypti no Paraguai baseou-se no método perifocal, o mesmo que havia sido 
empregado pelo SNFA ao longo do programa de erradicação do mosquito 
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no Brasil. Esse método consistia na aplicação do DDT, por meio de uma 
bomba manual, nas partes interna e externa de todos os reservatórios de 
água existentes no interior ou nas proximidades das residências, inclusive 
naqueles vazios, independente de terem ou não focos do mosquito.367

A utilização do método perifocal na campanha no Paraguai e 
em outros países das Américas durante a Campanha Continental foi 
importante, pois permitia que se combatesse, ao mesmo tempo, as formas 
larvária e alada de Aedes aegypti, apesar dos riscos à saúde da população e ao 
meio ambiente que tal procedimento acarretava.368 Entretanto, os agentes 
sanitários tiveram que lidar com a recusa das pessoas em ter as suas casas 
borrifadas com o DDT. Soper registrou em seu diário que, no Paraguai, as 
pessoas não permitiram que o inseticida de ação residual fosse aplicado em 
suas residências pela segunda vez, pois “não sabiam o quão desagradável 
seria”.369 Tal fato, no entanto, não foi capaz de detê-lo em seu intento de 
erradicar o vetor da febre amarela do continente. A sua determinação 
acabaria sendo recompensada. Em 1953, o mosquito Aedes aegypti havia sido 
erradicado de 91 localidades das 98 diagnosticadas positivas inicialmente, 
em duas restava apenas a captura final do mosquito, em três não havia sido 
realizado um levantamento do índice da espécie e apenas duas localidades 
ainda tinham infestações localizadas. A meta do governo paraguaio era 
obter o índice negativo em todas as regiões do país ainda naquele ano.370

As dificuldades iniciais enfrentadas pelo programa de erradicação 
de Aedes aegypti no Paraguai e a importância do país para o sucesso da 
Campanha Continental no sul do continente levaram os governos do Brasil, 
Argentina, Uruguai e do próprio Paraguai a assinarem, em 13 de março de 
1948, em Montevidéu, um Acordo Sanitário Pan-Americano. O secretário 
de saúde pública Carrillo e Zwanck foram os delegados da Argentina, ao 
passo que o Brasil enviou Fróes, diretor-geral do DNS. A OSP, por sua vez, 
foi representada por Soper e por Miguel Bustamante, secretário-geral da 
Organização, e, pelo Uruguai, compareceram o ministro da Saúde Pública 
do país Enrique M. Claveaux e o diretor da Divisão de Higiene do referido 
ministério Ricardo Cappeletti. O Paraguai foi representado por Carlos 
Ramirez Boettner, professor de clínica médica da Universidade Nacional 
de Assunção, e por Raul Pena (Brasil, 1948).

Apesar de ter sido impulsionado pelo programa de erradicação de 
Aedes aegypti no Paraguai, o Acordo Sanitário Pan-Americano extrapolava 
os objetivos da Campanha Continental. Por ele, os países signatários se 
comprometiam a adotar medidas preventivas permanentes para solucionar 
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os problemas epidemiológicos concernentes à malária, varíola, febre 
amarela, peste, tracoma, doenças venéreas, hidatidose, raiva e lepra nas 
zonas fronteiriças. Ficou estabelecido também que, no caso da ocorrência de 
um surto epidêmico de qualquer uma dessas doenças ou quaisquer outras 
nas regiões de fronteira que representasse uma ameaça para os quatro 
países, eles poderiam constituir, a pedido de um deles diretamente ou por 
intermédio da OSP, comissões mistas de técnicos sanitários de modo a 
atuarem em comum acordo. Pelo Acordo, os governos de Brasil, Argentina, 
Uruguai e Paraguai se comprometiam ainda a implementar medidas de 
assistência técnica recíproca, a ceder pessoal e material para o controle  
de situações sanitárias de emergência e a tomar todas as providências para 
que fosse feita a notificação imediata dos primeiros casos das seguintes 
doenças: peste, cólera, tifo exantemático, febre amarela e varíola, de acordo 
com o estabelecido no Código Sanitário Pan-Americano. Eles também 
assumiram o compromisso de realizar um amplo e periódico intercâmbio de 
sanitaristas, ao menos uma vez por ano, com o objetivo de trocar informações 
sobre o andamento e os progressos alcançados pelas campanhas preventivas 
contra as enfermidades supracitadas, bem como sobre assuntos de interesse 
comum, e a elaborar relatórios mensais sobre a situação epidemiológica 
e as medidas adotadas, inclusive sobre a mobilidade e a mortalidade nos 
povoados localizados nas áreas de fronteira entre eles. Por fim, os quatro 
países se comprometiam a não adotar medidas de profilaxia internacional 
que implicassem o fechamento total das fronteiras de um deles, limitando 
tais medidas, quando consideradas indispensáveis, à zona afetada (Brasil, 
1948).

Com relação à febre amarela, os países signatários concordaram com 
a realização de “uma campanha intensiva e permanente que assegure a 
erradicação do Aedes aegypti em todo o seu território, de acordo com o que foi 
resolvido pelo Conselho Diretor da Organização Sanitária Pan-Americana” 
(Brasil, 1948: 9817), a manter livres do mosquito os aeroportos internacionais 
e a adotar medidas de proteção nas embarcações fluviais, devendo expedir 
o certificado correspondente, que será requisito indispensável para a 
saída do porto de um dos países signatários e a entrada no de outro. Eles 
também assumiam o compromisso de comunicar trimestralmente à OSP 
o índice mais recente de Aedes aegypti em seus respectivos territórios, para 
ser publicado no BOSP, e de vacinar sistematicamente todas as pessoas 
residentes em zonas reconhecidamente endêmicas ou de passagem por elas. 
Enquanto a erradicação do vetor da febre amarela não fosse alcançada, 
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as autoridades sanitárias dos quatro países poderiam exigir o certificado 
de vacinação antiamarílica a qualquer pessoa procedente de uma área 
epidêmica ou endêmica. Elas também manteriam um serviço permanente 
de investigação epidemiológica nas zonas endêmicas ou suspeitas e 
transmitiriam os dados correspondentes à OSP para a elaboração de 
mapas epidemiológicos atualizados, cujas cópias seriam enviadas aos países 
signatários (Brasil, 1948).

A Argentina foi o primeiro país a aprovar o acordo, em 30 de março 
de 1948. Alguns meses depois, em 13 de novembro, na cidade de Salta, o 
governo argentino assinou um convênio semelhante com os governos da 
Bolívia, do Paraguai e do Chile. Os dois acordos foram ratificados pela lei n. 
14.039. As reuniões de Montevidéu e Salta, que ficariam conhecidas como 
Conferências do Rio da Prata, e os convênios nelas firmados evidenciam 
uma intensificação do processo de cooperação das repúblicas sul-americanas 
no campo da saúde. O passo decisivo para a implementação da Campanha 
Continental na Argentina, no entanto, só seria dado em 5 de dezembro 
de 1950, com a criação do Serviço Nacional de Febre Amarela (decreto n. 
25.798). No ano seguinte, foi outorgada a Lei de Profilaxia da Febre Amarela, 
que estabelecia o arcabouço legal para o funcionamento do novo órgão. 
Problemas de ordem administrativa, contudo, impediram que o programa 
deslanchasse de imediato no país.

Nos anos de 1952 e 1953, o SNFA tinha atuado em apenas 93.000 km2 dos 
1.500.000 km2 presumivelmente infestados por Aedes aegypti, inspecionando 
e tratando cerca de 200 localidades. Diante dessa realidade, em 1954 foi 
firmada uma carta-convênio entre o Ministério de Assistência Social e 
Saúde Pública da Argentina e a OSP, mediante a qual se estabelecia um 
Plano de Operações para a Erradicação do Aedes aegypti, com o objetivo de 
erradicar o vetor da febre amarela de todo o território do país. O programa 
estava a cargo da Direção Nacional de Saúde Pública do referido Ministério, 
por meio da Direção de Luta contra o Paludismo e a Febre Amarela, com 
assessoria técnica da OSP.371

No Uruguai, o combate a Aedes aegypti era mais antigo, remontando 
a 1929. Nesse ano, o parlamento do país atendeu a uma recomendação de 
Claveaux – então diretor de Saúde e, posteriormente, ministro da Saúde – 
e liberou recursos para a adoção de medidas sanitárias contra o mosquito. 
A principal preocupação das autoridades uruguaias era que a epidemia 
de febre amarela que havia eclodido no Rio de Janeiro no ano anterior 
atingisse Montevidéu, em virtude do comércio entre as duas cidades. 
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Foram organizadas, então, as primeiras brigadas de polícia de focos, dedicadas 
à luta antilarvária através da utilização do petróleo como larvicida, uma vez 
que o DDT ainda não existia naquela época. Com o controle da epidemia na 
capital do Brasil, contudo, o serviço antilarvário uruguaio foi enfraquecendo-
se até ser extinto em abril de 1930. O combate à febre amarela no país só 
voltaria a merecer a atenção das autoridades sanitárias em 1943, quando 
o Serviço de Higiene Municipal de Rivera organizou, com a colaboração 
do SNFA, uma brigada de oito guardas sanitários, equipados e treinados 
de acordo com as diretrizes técnicas desenvolvidas pela agência brasileira, 
que conseguiu erradicar Aedes aegypti daquele departamento.372

A retomada definitiva do programa de erradicação de Aedes aegypti do 
Uruguai, contudo, só ocorreria com a assinatura do Acordo Sanitário Pan-
Americano. Após a ratificação do tratado, foi firmado um convênio entre 
o Ministério da Saúde do país e a OSP para a execução do programa, que 
recebeu o nome de Projeto 28. O texto do acordo mencionava o fato de os 
governos do Paraguai e da Argentina já terem estabelecido convênios com a 
OSP para a implementação da Campanha Continental em seus respectivos 
territórios como um impulso para que o Uruguai também iniciasse o 
seu programa de erradicação, na medida em que “o agente transmissor 
da febre amarela se encontra em muitos lugares da fronteira uruguaia, 
existe na capital e, provavelmente, em vários outros pontos do país”. Tal 
fato constituía um perigo para as nações vizinhas; particularmente para o 
Brasil, cujas cidades localizadas na fronteira, livres de Aedes aegypti, podiam 
sofrer uma reinfestação a partir do território uruguaio; e para o próprio 
Uruguai, pois podia fazer com que o aparecimento de um único caso de 
febre amarela no país gerasse uma epidemia.373

O acordo estabelecia como principais atividades a serem desenvolvidas: 
a determinação do índice de Aedes aegypti nos núcleos urbanos e nas áreas 
rurais do país; a aplicação do DDT em todos os reservatórios de água nas 
áreas onde o mosquito havia sido encontrado; a verificação dos resultados 
através de pesquisa dos focos larvários ou da captura do mosquito adulto, 
a organização de cursos para guardas sanitários, o estabelecimento de uma 
oficina central para cuidar das tarefas administrativas, a preparação de 
informes estatísticos, a aquisição e distribuição de equipes e material e a 
confecção de arquivos.374

Pelo acordo entre o governo uruguaio e a OSP, a organização técnica 
da Campanha Continental no país ficaria a cargo do organismo sanitário 
interamericano, ao passo que o Ministério da Saúde Pública seria o 
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responsável por sua implementação e financiamento. A campanha deveria 
ser realizada em duas etapas, primeiro no interior e depois na capital. Como 
forma de iniciá-la, em 1º de agosto de 1948 foram criadas as primeiras 
escolas de treinamento nas cidades fronteiriças de Artigas e Rivera, nas 
quais os guardas sanitários municipais eram preparados para a campanha 
por instrutores do SNFA, “devido à sólida experiência acumulada por seus 
técnicos na campanha contra o mosquito no Brasil”. Assim, no primeiro 
ano do programa de erradicação de Aedes aegypti no Uruguai, as atividades 
consistiram no levantamento do índice inicial de mosquitos, para que se 
tivesse uma ideia do tamanho do problema. Com exceção de Maldonado, 
todas as capitais regionais foram diagnosticadas positivas para o vetor da 
febre amarela. Posteriormente, foram examinadas as regiões próximas às 
áreas infestadas, totalizando 239 localidades com um índice de positividade 
para o mosquito de 29%.375

A segunda etapa da Campanha Continental no Uruguai teve início 
em 15 de março de 1950 e consistiu em um ataque ao vetor da febre 
amarela em Montevidéu, onde o volume de trabalho era muito superior 
ao do restante do país. Nessa etapa, foram utilizados os guardas sanitários 
que haviam sido formados por funcionários do SNFA para atuarem nas 
atividades no interior do país, o que significou a interrupção do trabalho 
que vinha sendo realizado nessas áreas. No fim do primeiro semestre de 
1953, 606 localidades haviam sido inspecionadas, cobrindo toda a cidade 
de Montevidéu, quase todas as zonas urbanas do interior do país e grande 
parte de sua área rural. Dessas, 124 foram diagnosticadas positivas 
inicialmente. Assim, para que a campanha de erradicação de Aedes aegypti 
fosse finalizada com êxito, restavam ainda três tarefas: determinar a 
densidade do mosquito em uma parte da área rural; realizar o tratamento 
de 70.000 localidades em Montevidéu que, por falta de pessoal, ainda não 
tinham recebido a primeira dedetização perifocal; e efetuar a verificação 
dos resultados em toda a capital, incluindo os seus subúrbios.376

Nessa época, princípios dos anos 1950, Soper deu início a um processo 
de inclusão progressiva dos países e territórios do Caribe, da América Central 
e do norte da América do Sul nas reuniões e demais instâncias da OSP como 
membros plenos e não mais como observadores. Para tanto, ele passou a 
convidar representantes da França (que tinha possessões no Caribe e a 
Guiana Francesa), Holanda (presente nas Antilhas Holandesas e na Guiana 
Holandesa) e do Reino Unido (representando as Honduras Britânicas, a 
Jamaica e a Guiana Inglesa) como delegados plenos (Cueto, 2007a).
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Em sintonia com esse processo e paralelamente ao desenvolvimento 
da Campanha Continental sem maiores sobressaltos na região do Rio da 
Prata, Soper iniciou entendimentos com os países do Caribe para a expansão 
do programa de erradicação de Aedes aegypti para a região. Em novembro de 
1948, ele escreveu uma carta para Lawrence W. Cramer, secretário-geral 
da Comissão Caribenha, sediada em Porto Príncipe, Trinidade, na qual 
manifestava tal intenção. A favor de sua proposta, ele afirmava que os custos 
das medidas anti-Aedes aegypti adotadas então eram apenas uma fração do 
que era gasto antes do advento do DDT e que o inseticida tinha tornado a 
erradicação do vetor da febre amarela “relativamente simples e barata”.  
A OSP, por sua vez, prosseguia Soper, encontrava-se em uma posição que lhe 
permitia fornecer assistência técnica para a realização de um levantamento 
do índice do mosquito na região, orientação para que medidas de controle 
fossem adotadas e, em alguns casos, treinamento no exterior para os 
trabalhadores da campanha. Soper aconselhava ainda os países caribenhos 
a disponibilizarem recursos nos seus orçamentos para o ano de 1949 com o 
intuito de organizar os serviços de erradicação do mosquito.377

Enquanto isso, no norte da América do Sul, a situação variava 
consideravelmente de país para país. Na Guiana Britânica, o serviço de 
erradicação de Aedes aegypti estava bem-organizado e vinha realizando 
progressos, de modo que a direção da OSP entendia que uma assistência 
externa ao país não era necessária. Tanto na Guiana Francesa quanto na 
Holandesa, contudo, as autoridades mostravam-se dispostas a implementar 
a Campanha e Soper defendia que algumas providências deveriam ser 
tomadas para orientar os serviços a serem organizados nessas regiões. 
Nenhum compromisso, no entanto, foi estabelecido. Paoliello, consultor da 
OSP para a Campanha Continental no norte da América do Sul, sugeriu que 
o organismo sanitário interamericano disponibilizasse fundos para o envio 
de um especialista da Guiana Britânica para Trinidade a fim de orientar 
o serviço nesse país. Nenhuma ação, contudo, foi tomada com base nessa 
sugestão. Na Venezuela, onde Odair Franco estava trabalhando em conjunto 
com alguns inspetores na reorganização do serviço anti-Aedes aegypti do país, 
foram firmados acordos para que os salários desses funcionários fossem 
pagos pelo governo venezuelano. No Equador, um único inspetor do Brasil 
estava trabalhando com salário e despesas pagas pela OSP. Na Colômbia, 
também havia negociações em curso para que funcionários brasileiros 
do SNFA fossem enviados ao país para trabalhar no serviço anti-Aedes 
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aegypti que estava sendo organizado, mas os planos foram interrompidos 
temporariamente em virtude da situação política do país.378

Em 1950, a Fundação Rockefeller retirou-se em definitivo dos 
Laboratórios de Febre Amarela localizados no Brasil e na Colômbia, 
responsáveis pela produção e distribuição da vacina contra a doença para 
os demais países do continente. A organização estava direcionando as suas 
atividades para a montagem de um grande programa de pesquisas sobre 
vírus, com a criação de novos laboratórios voltados para esse fim em diversas 
partes do mundo,379 o que resultaria na identificação de novos vírus que 
afetavam o homem, no desenvolvimento de técnicas para a identificação 
de viroses e no seu melhor entendimento (Theiler & Downs, 1973).  
A nova reestruturação interna da Fundação Rockefeller também levaria 
à extinção, em 1951, da sua DSI, cujas atividades seriam absorvidas por 
uma nova Divisão de Medicina e Saúde Pública (Division of Medicine and 
Public Health – DMPH) (Farley, 2004).

A retirada da Fundação Rockefeller dos Laboratórios de Febre 
Amarela do Brasil e da Colômbia provocou uma séria crise da vacina, 
durante a qual o fornecimento não foi suficiente para atender a demanda 
da região. Nesse cenário, coube à OSP solucionar o problema, negociando 
acordos com os governos colombiano e brasileiro, mediante os quais a 
Organização apoiaria tais laboratórios que, em troca, se comprometiam  
a garantir o fornecimento da vacina e os serviços necessários das seções 
de sorologia, patologia e de diagnóstico para as nações do hemisfério 
ocidental.380 O organismo interamericano de saúde substituía, assim, a 
Fundação Rockefeller no papel de coordenador dos estudos e das atividades 
de combate à febre amarela nas Américas, ao qual a organização filantrópica 
norte-americana tinha se dedicado desde os anos 1920.

A Colômbia era um país-chave para o sucesso da Campanha 
Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, não apenas pela existência 
de um Laboratório de Febre Amarela no país como também por sua 
posição geográfica no norte da América do Sul. Soper tinha consciência 
dessa importância, tanto que, uma vez encaminhadas as atividades no 
sul do continente, tratou de retomar as negociações com as autoridades 
colombianas para que o país também aderisse à Campanha. Em 1º de abril 
de 1949, ele enviou uma carta para o ministro da Saúde na qual falava sobre 
o programa de erradicação do vetor da febre amarela das Américas. Nela, 
Soper afirmava que o governo colombiano tinha gasto recursos consideráveis 
nos últimos anos em atividades de controle do mosquito em Barranquilla e 
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em outras cidades do país sem, no entanto, alcançar a erradicação que, na 
sua opinião, era a única solução para o problema. Diante dessa situação, ele 
ressaltou que a erradicação de Aedes aegypti era inteiramente viável naqueles 
países capazes de organizar uma campanha simultânea ao longo de todas 
as regiões infestadas, aproveitando as “propriedades excepcionais do DDT 
como larvicida”. Nesse ponto, prosseguia Soper, a Colômbia tinha uma 
vantagem, pois muitas regiões do país propícias à propagação do mosquito 
ainda não haviam sido infestadas. Desse modo, ele recomendava ao governo 
colombiano que aproveitasse que a OSP estava enviando especialistas do 
SNFA para organizar as atividades da Campanha Continental em diversos 
países das Américas e solicitasse ajuda. Se o pedido fosse feito, Soper 
se dispunha a enviar um representante da OSP ao país para ajudar na 
preparação dos planos operacionais e na elaboração do orçamento para o 
programa de erradicação de Aedes aegypti em todo o território colombiano.381

A sugestão de Soper foi aceita e, em novembro de 1949, foi 
assinado um convênio entre o ministério da Saúde da Colômbia e a OSP, 
estabelecendo que a Campanha Continental deveria ter início no país em 
janeiro do ano seguinte.382 Dessa data até 1957, o programa de erradicação 
de Aedes aegypti se desenvolveu sem maiores sobressaltos. Em 1957, no 
entanto, foi constatada a resistência do vetor da febre amarela ao DDT 
na cidade de Cúcuta, localizada na fronteira com a Venezuela. A partir de 
então, o mosquito passou a ser combatido no país com base no dieldrin, 
um inseticida igualmente de ação residual e também aplicado através do 
método perifocal, produzido originalmente em 1948 como uma alternativa 
ao DDT. Como resultado das atividades, em 1960 o mosquito Aedes aegypti 
foi erradicado da cidade e de todo o território colombiano, fato comprovado 
após quatro verificações negativas consecutivas. Cúcuta, no entanto, sofreu 
uma reinfestação em 1961, que só seria controlada dois anos depois. Dessa 
data até 1965 foram realizadas oito verificações negativas consecutivas.383

Com relação ao Brasil, o país havia aprovado o Acordo Sanitário 
Pan-Americano em 6 de outubro de 1948, através do decreto legislativo n. 
30. Menos de um mês depois, em 3 de novembro, Soper enviou um ofício 
à Clemente Mariani, ministro da Educação e Saúde Pública, pedindo 
para fazer “uso integral do pessoal altamente experimentado do Serviço 
Nacional de Febre Amarela do Brasil, cujos funcionários têm tido mais 
experiência no que diz respeito a esse problema do que qualquer outro 
grupo de trabalhadores do mundo”.384
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De modo a atender à solicitação de Soper, em novembro de 1949 
Paoliello apresentou a minuta de um acordo entre o Ministério da Educação 
e Saúde e a OSP. Pela proposta, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e o SNFA 
proporcionariam a Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, por intermédio 
da OSP, os elementos necessários para a profilaxia da febre amarela nesses 
países, tais como a vacina antiamarílica, provas de neutralização e exames 
histopatológicos de amostras de fígado, além de técnicos brasileiros “e 
outras facilidades disponíveis para a preparação do pessoal necessário em 
qualquer outro país das Américas”. A OSP, por seu turno, poderia “utilizar 
os técnicos do MES fora do Brasil, para outros trabalhos de saúde pública” 
– desde que pagasse integralmente os seus salários –, bem como solicitar 
que “o Diretor ou outros técnicos do Laboratório de Febre Amarela visitem 
outros países a fim de desenvolverem os programas cooperativos e atividades 
mencionadas neste convênio”.385

No plano organizativo, embora o Laboratório de Febre Amarela e 
o SNFA permanecessem como partes integrantes, respectivamente, do 
IOC e do DNS, ambos vinculados ao ministério da Educação e Saúde, as 
duas instituições “gozarão da máxima autonomia em todos os assuntos 
relacionados com os detalhes de seus programas, operações e atividades”. 
Com relação ao financiamento, o acordo estabelecia que a OSP destinaria 
anualmente recursos financeiros para a preparação da vacina antiamarílica, 
a realização de exames de amostras de fígado, estudos, pesquisas e demais 
atividades entomológicas, epidemiológicas e sorológicas sobre a febre 
amarela ou assuntos afins. O governo brasileiro, por sua vez, se comprometia 
“a manter para cada ano, durante a vigência deste convênio, no que se refere 
aos assuntos da seção anterior, pelo menos as verbas a eles discriminadas, 
para o ano de 1950”.386

Após quase seis meses de negociação, em 6 de maio de 1950 o convênio 
entre o Ministério da Educação e Saúde do Brasil e a OSP para a cooperação 
na Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti foi assinado 
pelo ministro Mariani e por Soper. O texto do acordo foi bastante modificado 
se compararmos com a minuta elaborada por Paoliello. No convênio 
aprovado ficaram definidas as funções específicas de cada órgão brasileiro. 
O Laboratório de Febre Amarela do IOC continuaria disponibilizando, por 
intermédio da OSP, a todos os países americanos – e não apenas a Argentina, 
Chile, Paraguai e Uruguai – serviços e facilidades, tais como a vacina 
antiamarílica, análises de provas de proteção para estudos da imunidade 
no homem e em animais, exames histopatológicos de amostras de fígado, 
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além de “facilitar, sempre que possível, a viagem de pesquisadores e técnicos 
de laboratório a outros países, para os estudos e pesquisas” que forem 
combinados entre a OSP e o IOC, “e permitir que os técnicos de outros 
países façam estágios de aprendizado no mesmo laboratório”. O SNFA, por 
sua vez, continuaria executando pesquisas e trabalhos entomológicos nos 
países americanos, fornecendo os técnicos necessários “ao planejamento, 
organização, instalação e funcionamento de serviços nacionais de embate à 
febre amarela, em todas as suas fases, com especial referência ao programa 
de erradicação do Aedes aegypti”, e permitindo que funcionários de outros 
países fizessem estágio de aprendizado em seus serviços. Os técnicos do 
SNFA, inclusive, quando estiverem realizando atividades da Campanha 
Continental fora do Brasil, “ficarão à disposição” da OSP, tendo assegurados 
pelo governo brasileiro os seus vencimentos, bem como os direitos e 
privilégios inerentes aos cargos e funções que ocupam no Brasil. Contudo, ao 
contrário do que queria Paoliello, eles só poderiam ser utilizados em outros 
programas de saúde pública conduzidos pela OSP mediante consulta e 
autorização dos diretores do SNFA e do IOC, respectivamente. Os diretores 
dos dois órgãos também se comprometiam a fornecer informes mensais à 
OSP sobre as atividades previstas no convênio.387

A OSP, por sua vez, na condição de coordenadora da Campanha 
Continental e dos estudos sobre a febre amarela, teria as seguintes 
responsabilidades: promover acordos com as repúblicas americanas para 
a Campanha Continental; zelar para que as autoridades sanitárias da 
região mantivessem em funcionamento os postos de viscerotomia nas 
áreas consideradas endêmicas, sobretudo ao longo das fronteiras; facilitar 
a execução das tarefas atribuídas ao IOC e ao SNFA; promover estudos e 
investigações sobre o problema da febre amarela silvestre no continente; 
facilitar a visita dos diretores do SNFA, do IOC e do Laboratório de Febre 
Amarela aos países onde técnicos dos referidos órgãos estivessem atuando 
ou tenham executado trabalhos, bem como a outros países interessados em 
implementar a Campanha Continental.388

No tocante ao financiamento, a OSP se comprometia a compensar 
as despesas que o Laboratório de Febre Amarela do IOC teria com as 
tarefas estabelecidas pelo convênio facilitando os materiais, equipamentos 
e serviços que se fizessem necessários, desde que essa contribuição não 
excedesse a quantia anual de cinco mil dólares. A duração do convênio 
seria de três anos, podendo ser prorrogado se assim conviesse a ambas 
as partes. Tanto a OSP quanto o Ministério da Educação e da Saúde do 
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Brasil poderiam rescindir o acordo a qualquer momento, desde que a outra 
parte fosse comunicada com uma antecedência mínima de seis meses.  
A implementação ficava condicionada à aprovação pelos órgãos competentes 
do governo brasileiro e à sua publicação no Diário Oficial dos Estados Unidos 
do Brasil, o que aconteceu apenas em 27 de junho de 1950. Dessa data até 
dezembro de 1956, o acordo foi renovado sucessivamente.389

O convênio entre o Ministério da Educação e Saúde do Brasil e 
a OSP constitui-se em mais uma evidência da crescente cooperação 
interamericana em saúde. A sua assinatura permitiu à OSP contar com 
as facilidades do Laboratório de Febre Amarela do IOC para a produção 
da vacina antiamarílica e para a realização de exames histopatológicos 
de amostras de fígado, bem como com técnicos e especialistas brasileiros 
do SNFA, que passaram a ser enviados, cada vez com maior frequência, 
para diversas repúblicas americanas. Franco (1969: 143) destaca que, 
em 1950, ano em que o convênio foi firmado, o SNFA “atingiu o auge de 
suas atividades, contando com 3.349 servidores que atuavam em 112.950 
localidades do continente”.

Àquela altura, o Laboratório de Febre Amarela do Rio de Janeiro, 
construído e mantido graças a uma cooperação entre a Fundação Rockefeller 
e o governo brasileiro, era o mais importante do gênero, dentre os poucos 
existentes, responsabilizando-se pelos exames e estudos histopatológicos, 
pelas provas sorológicas – quer do homem, quer de animais –, pelas 
pesquisas epidemiológicas e pela preparação da vacina antiamarílica para 
todos os países das Américas. O SNFA, por seu turno, era o modelo para 
todas as agências similares criadas em diferentes nações do continente 
desde os anos 1930, além de colaborar com as atividades de erradicação 
de Aedes aegypti em quase todos os países das Américas. Por fim, havia 
naquele momento um entendimento de que tais atividades deveriam ser 
coordenadas em todo o continente e que era necessário utilizar os recursos 
e a experiência acumulados pelo Brasil em relação à febre amarela.  
O governo brasileiro, por sua vez, estava disposto a manter as atividades 
do SNFA e do Laboratório de Febre Amarela em uma base de cooperação 
com a OSP. Como resultado, a Campanha Continental para a Erradicação 
do Aedes aegypti pôde continuar a sua expansão para os demais países da 
América do Sul e para a região do Caribe, seguindo o planejamento traçado 
por Soper inicialmente.
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A Reorganização da OSP e o  
Ápice da Campanha Continental 

As negociações com os países do continente prosseguiram durante 
toda a década de 1950. Os diários que Soper escreveu nesse período nos 
dão uma ideia das constantes viagens que ele realizou pelas Américas 
procurando convencer os governos da região a implementar a Campanha 
Continental. Em maio de 1950, por exemplo, Soper visitou o Haiti, a 
República Dominicana e Cuba, antes de retornar à Washington D.C. ainda 
naquele mês. Em junho, ele partiu em uma nova viagem para o Haiti, 
seguindo depois para a Guatemala, San Salvador, Nicarágua e México. Em 
setembro, Soper retornou ao Haiti e à República Dominicana.390 Em janeiro 
de 1951, Soper viajou para a América Central seguindo, posteriormente, 
para Buenos Aires, onde persuadiu o governo argentino a aderir ao 
programa de erradicação de Aedes aegypti. Da Argentina, ele seguiu para o 
Rio de Janeiro, para discutir a produção da vacina contra a febre amarela 
no principal laboratório de estudos sobre a doença, localizado na cidade.391

Além do empenho pessoal de Soper, a cooperação técnica entre os 
países latino-americanos e a OSP para a adoção de programas de saúde de 
grande magnitude, como a Campanha Continental para a Erradicação do 
Aedes aegypti, foi favorecida pelo estabelecimento de instituições de pesquisa 
e centros pan-americanos na região, vinculados à Organização e destinados 
ao combate e à realização de pesquisas sobre doenças específicas. Em 1949, 
por exemplo, foi inaugurado, na Guatemala, o Instituto de Nutrição da 
América Central e Panamá (Incap), cujas origens remontam ao ano de 
1946, quando seis países da região assinaram um acordo preliminar para 
a sua criação. Em 1950, foi a vez de o Rio de Janeiro receber o Centro Pan-
Americano de Febre Aftosa (Panaftosa), responsável por pesquisas sobre 
o desenvolvimento de uma vacina contra a doença e pela busca de um 
mecanismo que levasse à sua erradicação. Em 1956, foi criado, na cidade 
de Azul, na Argentina, o Centro Pan-Americano de Zoonoses (Cepanzo), 
consagrado ao estudo de doenças transmissíveis que atingem tanto os seres 
humanos quanto os animais. Esse centro é conhecido atualmente como 
Instituto Pan-Americano de Proteção dos Alimentos e Zoonoses (INPPAZ) 
e funciona, desde 1991, em Buenos Aires (Lima, 2002; Cueto, 2007a).

A criação das instituições supracitadas evidencia uma maior 
colaboração dos países do continente na área da saúde, que caracterizou 
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o período em que Soper esteve à frente da OSP. Desde a XII Conferência 
Sanitária Pan-Americana – a mesma que o elegeu para a direção da OSP 
– realizada em Caracas, em 1947, o trabalho da Organização passou a ser 
dividido entre quatro corpos diretivos. O primeiro e mais importante era a 
Conferência Sanitária Pan-Americana, que acontecia a cada quatro anos, 
sempre em um país diferente do continente, e contava com a presença 
de delegados de todos os Estados-membros, bem como de observadores. 
Na Conferência, decidia-se sobre as políticas da Organização e elegia-se 
o diretor. O segundo era o Conselho Diretor, que estava composto de um 
representante de cada um dos países-membros e se reunia nos anos em 
que a Conferência não era realizada, com atribuições similares a essa. 
Havia também o Comitê Executivo, composto por representantes de sete 
países-membros, eleitos pelo Conselho Diretor ou pela Conferência para 
mandatos de três anos, com reuniões semestrais. As suas atribuições eram 
acompanhar o trabalho da Secretaria Executiva da OSP e preparar as 
reuniões do Conselho e as Conferências sanitárias. Por fim, havia a própria 
Secretaria Executiva da Organização, chamada de Repartição Sanitária 
Pan-Americana (RSP), chefiada pelo diretor e responsável por seguir as 
orientações e por implementar as decisões tomadas na Conferência, no 
Conselho ou no Comitê Executivo (Lima, 2002; Cueto, 2007a).

Outra marca da gestão de Soper foi a regionalização das atividades 
da Organização. De modo a facilitar a implementação de programas 
sanitários no continente – sobretudo a Campanha Continental, aprovada 
nessa ocasião – na I Reunião do Conselho Diretor, realizada em 1947, em 
Buenos Aires, decidiu-se descentralizar as ações do organismo sanitário 
interamericano por meio da divisão das Américas em seis zonas. A Zona I, 
com sede em Washington D.C., englobava o Alasca (na época um território 
norte-americano e não um estado da União, o que só ocorreria em 1959), 
os Estados Unidos, o Canadá e as colônias europeias nas Américas, com 
exceção das Honduras Britânicas, atual Belize; a Zona II, estabelecida 
na Cidade do México, cuidaria do próprio México, do Haiti, da República 
Dominicana, de Belize e de Cuba; a Zona III, na cidade da Guatemala, seria 
responsável pelo país homônimo, por Honduras, Costa Rica, El Salvador, 
Nicarágua e Panamá; a Zona IV, por sua vez, sediada em Lima, responderia 
pela Bolívia, Peru, Colômbia, Equador e Venezuela; a Zona V, no Rio de 
Janeiro, era exclusiva para o Brasil; e, por fim, a Zona VI, com sede em 
Buenos Aires, cuidaria das atividades da Organização na Argentina, Chile, 
Uruguai e Paraguai. Importante salientar que os escritórios de campo 
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da OSP em El Paso, no Texas, e na Jamaica, já citados anteriormente, 
permaneciam em funcionamento (OPS, 1992; Courtney, 1954; Lima, 2002; 
Cueto, 2007a).

Cueto (2007a: 129) destaca que, com a organização das atividades da 
OSP por zonas, “não era mais necessário fazer consultas e esperar que as 
decisões e verbas emanassem centralmente da sede”, o que resultou em um 
processo de tomada de decisões e de distribuição de recursos mais eficiente.

O Escritório da Zona V, responsável pelas atividades da OSP no Brasil, 
foi criado em julho de 1951, mediante um acordo entre a Organização e o 
governo brasileiro. Em outubro, Kenneth Courtney foi designado o primeiro 
representante do organismo sanitário interamericano no país.392 As suas 
funções eram assessorar as autoridades sanitárias federais e estaduais, 
facilitar a obtenção de equipamentos e materiais de saúde pública e 
colaborar na execução dos programas da Organização, principalmente na 
Campanha Continental, na criação do Panaftosa e no programa de bolsas 
de estudo (Courtney, 1954).

Como salienta Lima (2002), o estabelecimento do escritório da OSP 
no Brasil ocorreu em um momento no qual o país discutia a criação de um 
ministério específico para a Saúde, que seria instituído em 1953. Com a 
criação da nova pasta, o DNS, o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) 
e o IOC passaram a fazer parte de sua estrutura, assim como o SNFA.393 
Em 1956, ocorreu uma nova mudança na estrutura de saúde do Estado 
brasileiro com a criação do DNERu, que absorveu os Serviços Nacionais de 
Malária, Peste e Febre Amarela. Mário Pinotti, primeiro diretor-geral do 
novo órgão, designou um coordenador para cada uma das 13 endemias que 
estavam sob a sua jurisdição. A Coordenação do Combate à Febre Amarela 
ficou sob a responsabilidade de Odair Franco (Franco, 1969).

Soper acompanhava com atenção as transformações que ocorriam 
no campo da saúde e em suas instituições no Brasil, dada a importância 
do país para o sucesso da Campanha Continental, cuja coordenação ele 
tinha que conciliar com as demais atribuições do cargo de diretor da OSP. 
Paralelamente às constantes viagens, ele dedicava-se também às reuniões 
do Conselho Executivo, à preparação dos relatórios anuais, à publicação 
regular do BOSP e à organização e realização das Conferências Sanitárias 
Pan-Americanas, que contavam com a participação de centenas de 
delegados. As Conferências Sanitárias, inclusive, assim como outros espaços 
institucionais da OSP, tiveram um papel importante no desenvolvimento 
da Campanha Continental, fortalecendo e legitimando as negociações que 
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Soper conduzia pessoalmente com os governos latino-americanos em suas 
inúmeras viagens pelo continente.

A XIII Conferência Sanitária Pan-Americana, realizada entre 1 e 
10 de outubro de 1950, na cidade de Trujillo, na República Dominicana, 
por exemplo, aprovou uma resolução recomendando aos Estados-membros 
que executassem imediatamente os programas de saúde internacionais, 
regionais e continentais em seus respectivos territórios, “mesmo quando 
tais programas parecerem não ter uma importância imediata para eles”.394 
De acordo com Soper, “esta resolução de 1950 foi escrita especificamente 
devido à atitude dos Estados Unidos de não participar do programa para 
a permanente eliminação do mosquito da febre amarela do Hemisfério 
Ocidental”.395

Quatro anos depois, a XIV Conferência Sanitária Pan-Americana, 
realizada entre 7 e 22 de outubro de 1954, em Santiago do Chile, foi marcada 
por discussões sobre o financiamento e a estrutura político-administrativa  
da OSP. Na ocasião, foram aprovados o orçamento e o projeto de programa da 
Organização e Soper foi eleito para o seu terceiro mandato. A Conferência 
de Santiago marcou também o lançamento da campanha para a erradicação 
da malária do continente, que foi definida como meta prioritária e que, 
no ano seguinte, daria origem ao Programa de Erradicação da Malária da 
Organização Mundial da Saúde.396

Em 1956 tiveram início os preparativos para a XV Conferência 
Sanitária Pan-Americana, que se realizaria em San Juan, Porto Rico, 
entre 21 de setembro e 6 de outubro de 1958. Dada a situação política do 
país sede – definido como “Estado livre associado” aos Estados Unidos – 
o governo norte-americano designou uma comissão organizadora para 
colaborar na organização da Conferência. A comissão tinha como presidente 
Francis O. Wilcox, secretário adjunto dos Estados Unidos para assuntos 
das organizações internacionais, Guillermo Arbona como presidente 
executivo e Artur Morales Carrión como secretário, respectivamente 
secretário de Saúde e secretário de Estado do governo de Porto Rico.  
Os demais membros da comissão eram Harold G. Kissick e Williams 
L. Krieg, ambos do Departamento de Estado norte-americano, Arthur 
S. Osborne, da Secretaria de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados 
Unidos, e Adolfo Porrata Doria, da Secretaria de Estado de Porto Rico.397

O programa da Conferência de Porto Rico previa a discussão de quatro 
temas principais: discussões técnicas sobre “a prevenção dos acidentes na 
infância”, informes dos Estados-membros sobre as suas condições de saúde 
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e os progressos sanitários alcançados no período transcorrido entre a XIV e 
a XV Conferência Sanitária Pan-Americana, erradicação da malária nas 
Américas, e o estado da erradicação de Aedes aegypti no continente. Com 
relação a esse último tema, o documento afirmava que os esforços conjuntos 
da OSP e dos países-membros na Campanha Continental tinham tornado 
possível a erradicação do vetor da febre amarela do Brasil, de parte da 
Colômbia, da Costa Rica, do Chile, do Equador, de Honduras, da Nicarágua, 
do Panamá, do Paraguai, do Peru, do Uruguai, de Aruba, de Belize, de 
Bermuda, de Granada, da Guiana Britânica e da Guiana Francesa.

Ficou estabelecido, então, que os governos desses países, em conjunto 
com os técnicos da OSP, deveriam proceder a uma verificação da erradicação 
do mosquito de seus respectivos territórios e, no caso de nenhum espécime do 
inseto ser encontrado, apresentar uma declaração oficial sobre o tema na 
Conferência. Além disso, o diretor da OSP ficaria responsável por apresentar 
um documento sobre o estado da erradicação de Aedes aegypti no continente, 
com base nos informes periódicos preparados pelos países-membros, 
assim como nos informes especiais que, porventura, fossem remetidos à 
Organização em apoio à sua declaração oficial, desde que recebidos até 
a data máxima de 15 de julho de 1958. Dada a importância do tema da 
erradicação de Aedes aegypti no continente, ficou decidido que o mesmo 
deveria ser apreciado pelo plenário da Conferência. Assim, à apresentação 
do documento que seria preparado por Soper se seguiriam as declarações 
oficiais das delegações dos países cujas atividades de erradicação do vetor 
da febre amarela tinham sido bem-sucedidas.398

A dinâmica estabelecida a priori foi seguida à risca na realização da XV 
Conferência Sanitária Pan-Americana, em San Juan, Porto Rico, em outubro 
de 1958. Todos os países que haviam completado com êxito a Campanha 
Continental, e mesmo alguns que ainda não tinham, apresentaram 
informes sobre o programa de erradicação de Aedes aegypti desenvolvido em 
seus respectivos territórios. Foram eles: Guiana e as Honduras Britânicas 
(Belize),399 Uruguai,400 Nicarágua,401 El Salvador,402 Panamá,403Argentina,404 
Honduras,405 Equador.406

O informe apresentado pelo governo brasileiro na Conferência de 
Porto Rico foi um dos mais extensos, traçando um histórico da luta contra 
o vetor da febre amarela no país. Ele destacava que a campanha que 
resultou na erradicação de Aedes aegypti do Brasil durou 27 anos (1931-1957) 
contando, “em sua fase de organização, isto é, até 1940”, com a cooperação 
da Fundação Rockefeller, sob a direção de Soper, “o mesmo homem que 
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anos depois, como Diretor da Organização Sanitária Pan-Americana, 
possibilitava (...) a expansão dos trabalhos a quase todos os países das 
Américas, na sua fé inabalável de que o ‘aegypti’ pode e deve ser banido de 
todo o Hemisfério”. A continuidade da campanha também foi ressaltada 
na homenagem prestada a alguns personagens, todos eles funcionários da 
Fundação Rockefeller com atuação no Brasil: “Devemos a Fred Soper que 
contou com a eficiente cooperação de D. B. Wilson, E. Rickard, J. Crawford, 
Smith, J. A. Kerr e outros, grande parte do êxito desta campanha, inspirador 
e propugnador que tem sido da ideia de erradicação do mosquito”.  
O documento destacava também que, de 1940 a 1957, o trabalho foi 
realizado exclusivamente pelo governo brasileiro, sob a orientação de 
Sérvulo Lima (1940-1941), Waldemar Antunes (1941-1953) e Luís Ferreira 
Tavares Lessa (1953-1956), que assumiram consecutivamente a direção do 
SNFA e deram prosseguimento à campanha. Com a criação do DNERu em 
1956, a tarefa foi concluída pelo novo órgão.407

O informe mencionava uma guinada decisiva na campanha de 
erradicação de Aedes aegypti no Brasil que teria ocorrido no fim de 1947 
quando, após um breve período de testes, o SNFA passou a utilizar o DDT. 
Nessa época, o mosquito já havia sido erradicado das regiões Norte, Sul e 
Centro-Oeste do país, restando apenas alguns focos na região Nordeste. 
Desse modo, entre 1948 e 1954, o SNFA empregou o novo inseticida por 
diversas vezes em grandes áreas dessas regiões, através do método perifocal. 
Como resultado, em março de 1955 o último foco de Aedes aegypti no Brasil 
foi encontrado e eliminado no estado da Bahia. Nos três anos seguintes, 
foram realizadas inspeções nas áreas onde o mosquito havia sido erradicado 
por último. Nenhum novo criadouro foi encontrado e nenhum caso de febre 
amarela foi diagnosticado no país, o que levou à conclusão de que Aedes 
aegypti tinha sido erradicado do Brasil.408

O documento apresentado pelo governo brasileiro também é 
importante porque evidencia como funcionava, na prática, o procedimento 
de verificação adotado pela OSP para atestar a erradicação de Aedes aegypti 
de um determinado país. Alguns anos antes da Conferência de Porto 
Rico, a OSP tinha começado a conceder certificados àqueles países que 
conseguissem erradicar o mosquito de seus territórios. Tal medida era, ao 
mesmo tempo, um incentivo e uma regulação adicional para a Campanha 
Continental. Para fazer jus ao certificado, um país ou região tinha que 
comprovar a ausência do mosquito por um ano, o que era feito através da 
realização de, pelo menos, três inspeções, a última das quais devendo ser 
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conduzida em cooperação com uma equipe técnica da própria OSP. Uma 
vez certificado como livre de Aedes aegypti, o país era inserido em um registro 
especial estabelecido pela Organização. Posteriormente, esse método de 
certificação internacional serviria de base para procedimentos adotados pela 
OMS para atestar a erradicação da malária e da varíola (Fenner, 1988).  
No Brasil, contudo, a verificação realizada em conjunto por técnicos 
brasileiros e os seus pares da OSP não implicou uma vistoria de todas 
as regiões do país, mas sim em uma seleção daquelas que deveriam ser 
inspecionadas, o que deixou lacunas.

Uma vez eliminado o último foco de Aedes aegypti no Brasil, em 1955, 
na Bahia, nos três anos seguintes o governo brasileiro realizou inspeções 
naquelas regiões onde as atividades de erradicação dos mosquitos foram 
implementadas por último. Como nenhum criadouro do inseto foi 
descoberto e nenhum novo caso de febre amarela foi notificado no país nesse 
período, em 1958 a OSP foi, então, convidada para atestar a erradicação 
do vetor da febre amarela do território brasileiro de acordo com as normas 
internacionais vigentes. O organismo procedeu, então, à verificação de 
algumas áreas da região Nordeste, onde o problema do mosquito teve maior 
gravidade, e não a revisão de todas as regiões antes infestadas. Assim, 
aquelas áreas onde a infestação fora menos intensa foram ignoradas.

O plano proposto pela OSP para a verificação final da erradicação do 
vetor da febre amarela do Brasil não pressupunha nem mesmo a realização 
de inspeções em todas as localidades das regiões citadas anteriormente. 
Pelo contrário, tal plano consistia em selecionar nos estados da Bahia, 
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, um determinado número de 
municípios entre aqueles mais infestados por Aedes aegypti e que tinham sido 
os últimos a se livrarem do mosquito e neles proceder a um “levantamento de 
índice pela pesquisa de focos, efetuando-se pesquisas minuciosas nas áreas 
mais favoráveis ao mosquito como se fossem para descobrir focos geradores, 
isto é, inspecionando também os depósitos de difícil acesso”. A captura de 
“alados” também poderia ser realizada “caso fosse necessário” e apenas 
naqueles trechos “mais suspeitos de encontrar o mosquito”. A inspeção 
deveria ter início pela sede do município e se estender, em seguida, para as 
localidades de maior intercâmbio com elas ou com regiões importantes de 
outros municípios. Depois, o trabalho seria expandido para áreas menores 
e para trechos da zona rural, que tivessem sido diagnosticados positivos 
alguma vez. Conforme consta no informe do governo brasileiro, “deveria 
ser dada prioridade às localidades infestadas por último e àquelas que 
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ainda não tinham sido verificadas de acordo com as normas em vigor”. O 
programa de verificação também incluía a inspeção de portos internacionais, 
como os de Salvador e Recife, nos quais o mosquito Aedes aegypti não era 
encontrado há tempos, para atestar a eficácia da vigilância a que estavam 
sendo submetidos. Os responsáveis pelas atividades de verificação no país 
foram Odair Franco, coordenador do Combate à Febre Amarela no Brasil; 
Octavio Pinto Severo, consultor da OSP para a Campanha Continental 
para a Erradicação do Aedes aegypti no setor sul da América do Sul, e Mario 
Pinotti, diretor do DNERu e ministro da Saúde. O plano foi executado 
entre 15 de abril e 30 de agosto de 1958 e os seus resultados confirmaram 
a erradicação de Aedes aegypti “das áreas do Brasil onde poderia perdurar 
ainda alguma dúvida sobre a sua existência”.409

O relatório dessa inspeção foi aprovado em 2 de outubro de 1958 pela 
XV Conferência Sanitária Pan-Americana que, através de sua Resolução 
XXXV, declarou o Brasil livre do Aedes aegypti. A mesma Resolução certificou 
a erradicação do vetor da febre amarela de mais dez países e territórios das 
Américas: Belize, Bolívia, Equador, Guiana Francesa, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru, Uruguai e a Zona do Canal:

A XV Conferência Sanitária Pan-Americana,

Tendo em conta que os informes sobre o estado da erradicação 
do Aedes aegypti correspondentes a Belize, Bolívia, Brasil, Equador, 
Guiana Francesa, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e a 
Zona do Canal, apresentados nesta Conferência, segundo os quais os 
ditos países e territórios se declaram livres de Aedes aegypti, depois de 
haverem cumprido satisfatoriamente as normas em que se baseiam 
os critérios estabelecidos pela Repartição Sanitária Pan-Americana 
para este fim,

Resolve: Aceitar os informes apresentados nos quais se declara que 
Belize, Bolívia, Brasil, Equador, Guiana Francesa, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru, Uruguai e a Zona do Canal ficaram livres do Aedes 
aegypti e fazer um chamado aos demais países e territórios, ainda 
infestados, a fim de que intensifiquem suas atividades nos termos da 
resolução aprovada na XI Conferência Sanitária Pan-Americana do 
Rio de Janeiro.410

Os delegados presentes em Porto Rico também aprovaram uma 
resolução conclamando os países ainda infestados pelo mosquito a 
intensificarem as suas atividades anti-Aedes aegypti.411

Outra decisão importante da XV Conferência Sanitária Pan-
Americana foi a de rebatizar a OSP. Nessa ocasião, as autoridades sanitárias 
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das repúblicas americanas propuseram que a OSP passasse a se chamar 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). De acordo com Cueto 
(2007a), havia um entendimento de que o nome anterior não descrevia 
corretamente as funções e as atividades do organismo. A palavra saúde, por 
sua vez, era um termo mais amplo, capaz de captar plenamente o caráter 
da Organização e de explicitar para o público geral qual era a principal 
preocupação que orientava os seus planos e projetos. O novo nome também 
favoreceria o reconhecimento da entidade pela população do continente,  
o que poderia garantir um maior apoio às suas atividades. Ainda segundo o 
historiador, na escolha do novo nome, tomou-se o cuidado de assegurar que 
o mesmo “funcionasse nas quatro línguas da Organização: Pan American 
Health Organization, Organisation Panaméricaine de la Santé, Organização 
Pan-Americana da Saúde e Organización Panamericana de la Salud”.

Ao fim da XV Conferência Sanitária Pan-Americana foi aprovada 
a chamada “Declaração de Porto Rico”, que sinalizava uma tentativa das 
autoridades sanitárias do continente de adequar os projetos e programas da 
Opas, bem como a própria concepção de saúde que orientava as atividades 
da Organização, aos planos e ideias de desenvolvimento então em voga na 
região. O documento definia a saúde como “o resultado da conjunção dos 
esforços do indivíduo, da família e do Estado”, “um direito inalienável e 
primogênito de toda pessoa” e “uma obrigação primordial dos governos 
e povos, que deve estar ao alcance de todos os habitantes do continente 
americano, como meio eficaz de conseguir o bem-estar do indivíduo e da 
família”. Por tais motivos, “a saúde deve merecer atenção preferencial em 
todo programa de desenvolvimento econômico dos povos”, pois ela é “um 
índice do estado econômico, cultural e social do indivíduo e da comunidade” 
(OPS, 1959).412

Como destaca Farley (2004), no fim da década de 1950 e início 
dos anos 1960, os dois pêndulos relacionados à saúde começavam a se 
movimentar novamente. Com relação ao primeiro pêndulo, a crença 
inicial de que as campanhas de erradicação das doenças transmissíveis 
eram um pré-requisito para o desenvolvimento socioeconômico deu lugar 
à convicção de que o desenvolvimento socioeconômico deveria preceder as 
melhorias em saúde. Um caso que ilustra essa mudança, de acordo com o 
historiador, foi a observação feita pelo Comitê de Especialistas em Malária 
da OMS, em 1960, de que qualquer programa antimalária requeria o 
desenvolvimento paralelo de serviços de saúde rural. A ideia original de 
uma organização específica voltada para a malária passou a ser considerada 
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desvantajosa figurando, em seu lugar, a crença de que o programa de 
erradicação precisava ser integrado aos serviços de saúde gerais. O segundo 
pêndulo, por sua vez, se moveu da ideia de que as campanhas antidoenças 
deveriam ser verticais para uma perspectiva mais horizontal, segundo a 
qual o sucesso estava diretamente relacionado à montagem de toda uma 
infraestrutura de saúde pública. De acordo com essa perspectiva – que se 
assemelhava às campanhas iniciais da DSI da Fundação Rockefeller na 
década de 1910 –, o Programa de Erradicação da Malária da OMS, por 
exemplo, poderia contribuir para o estabelecimento de serviços de saúde 
permanentes, que seriam indispensáveis para quebrar o ciclo vicioso de 
doença, baixa produtividade e pobreza adequando-se, assim, à ideologia 
do desenvolvimento. Soper não se mostrava nem um pouco entusiasmado 
com a nova abordagem, acusando o Comitê de Especialistas em Malária da 
OMS de abandonar o plano original de erradicação. Ele se mantinha firme 
em sua crença de que era possível erradicar doenças mesmo em regiões e 
países que não contavam com serviços de saúde.

O novo cenário se refletiu na eleição do novo diretor da agora 
designada Opas durante a Conferência de Porto Rico. A escolha recaiu 
sobre o médico chileno Abraham Horwitz, que se tornou o primeiro latino-
americano a assumir a direção do organismo interamericano de saúde em 
seus mais de 50 anos de história. Tal fato evidencia a crescente importância 
que os países latino-americanos vinham adquirindo na Organização desde 
as décadas anteriores. Por outro lado, a saída de Soper da direção da Opas, 
após 12 anos no cargo, ocorreu em meio a um cenário no qual os programas 
sanitários baseados na filosofia erradicacionista começavam a sofrer 
questionamentos no campo da saúde internacional. A Conferência de Porto 
Rico encerrou, então, um período de ouro da Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti, durante o qual a meta de erradicar o vetor da 
febre amarela das Américas parecia estar cada vez mais próxima. Com a 
guinada cada vez maior da Opas em direção à temática do desenvolvimento, 
os anos 1960 assistiriam a um declínio da Campanha Continental e da 
filosofia erradicacionista que a embasava.

A resolução aprovada durante a Conferência de Porto Rico, 
declarando livres de Aedes aegypti 11 países e territórios do continente, 
incluindo o Brasil, e conclamando aqueles que ainda não haviam alcançado 
a meta a intensificarem os esforços era um claro recado aos Estados Unidos. 
O governo norte-americano, embora tivesse apoiado o lançamento da 
Campanha Continental em 1947, ainda não havia, até aquele momento, 
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dado início a um programa de erradicação do vetor da febre amarela em 
seu território. Essa situação mereceu severas críticas de Soper, que havia 
deixado a direção da Opas, mas permanecia ativo no campo da saúde 
internacional, defendendo a campanha que havia ajudado a construir e 
o conceito de erradicação dos vetores, mesmo em um cenário que vinha 
tornando-se cada vez mais adverso. Ele acusava o governo norte-americano 
de ser o responsável pela reinfestação que começava a ocorrer em alguns 
países das Américas Central e do Sul que já tinham erradicado Aedes aegypti. 
Diante das críticas de Soper, da pressão das repúblicas americanas para que 
erradicasse o vetor da febre amarela de seu território e do recrudescimento 
da Guerra Fria no continente a partir da Revolução Cubana, em 1959, 
os Estados Unidos tiveram que se posicionar diante dessa questão. É 
da resposta do governo norte-americano à demanda continental pela 
erradicação de Aedes aegypti que nos ocuparemos no próximo capítulo.




