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7

A Guerra Fria Chega às Américas: 
origens, controvérsias e consequências  
do Programa de Erradicação do  
Aedes aegypti dos Estados Unidos

A erradicação do Aedes aegypti nos Estados Unidos não deve ser 
considerada como uma medida isolada para proteger o país de 
uma ameaça potencial ou imediata, mas sim como um elemento 
essencial da prevenção da febre amarela urbana e marítima em 
todo o Hemisfério Ocidental.

Soper e Duffy (1979: 367)

Com a aprovação da Campanha Continental para a Erradicação do 
Aedes aegypti, em 1947, pela primeira vez a Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas) assumia a responsabilidade por uma meta concreta, o 
que contrastava com a sua atuação anterior, que consistia basicamente 
em recomendar a implementação de determinados programas sanitários 
aos Estados-membros. A tarefa de erradicar rapidamente o vetor da febre 
amarela se revestiria de um caráter de urgência nos dez anos seguintes 
(1948-1957), quando a enfermidade, em sua forma silvestre, invadiu o 
Panamá, a Costa Rica, a Nicarágua, Honduras, Guatemala e o México. 
Desde 1947, casos da doença foram diagnosticados também em Trindade e 
em praticamente todos os países da América do Sul, com exceção do Uruguai 
e do Chile. A ausência de epidemias urbanas durante essa invasão pode ser 
atribuída à Campanha Continental. A febre amarela, contudo, continuava 
representando uma séria ameaça à saúde no hemisfério ocidental.413

A gravidade da situação e a atuação de Fred Soper, que havia deixado 
o cargo de diretor da Opas em 1958, contribuíram para que, no começo dos 
anos 1960, programas de erradicação de Aedes aegypti fossem implementados 
em praticamente todos os Estados-membros da Organização, com exceção 
dos Estados Unidos. Como resultado desse esforço coletivo, no fim de 1961 
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vários países da América Latina e do Caribe foram certificados como livres 
de Aedes aegypti, tais como: Brasil, Bolívia, Honduras, Chile, Costa Rica, 
Guiana Francesa, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. O programa de erradicação também se 
encontrava bem avançado na Colômbia, na Argentina e no México. Nesse 
cenário, as repúblicas americanas iniciaram uma pressão para que a Opas 
finalizasse rapidamente a campanha de erradicação do vetor da febre 
amarela nas Américas e se concentrasse em outros projetos sanitários de 
interesse da região. Como resultado, a XIII Reunião do Conselho Diretor 
da Organização, realizada em Washington D.C., em 1961, aprovou por 
unanimidade uma recomendação para que a Campanha Continental fosse 
finalizada nos cinco anos seguintes, de modo a possibilitar que a erradicação 
do mosquito fosse reportada à XVII Conferência Sanitária Pan-Americana, 
que se realizaria em 1966, também na capital norte-americana.414

A decisão do Conselho Diretor da Opas de finalizar a Campanha 
Continental o mais rápido possível se coadunava com o pensamento 
do novo diretor da Organização, o chileno Abraham Horwitz, que fora 
eleito para o cargo em 1958, no lugar de Fred Soper. Nessa época, a Opas 
executava cerca de 247 projetos, em áreas tão díspares como mortalidade 
infantil, saneamento ambiental, nutrição e educação sanitária. No início 
do seu mandato, que se estenderia até 1975, Horwitz se dedicou a dar 
continuidade aos projetos em curso, garantindo uma certa tranquilidade 
à Organização no período de transição que atravessava. Nesse sentido, a 
Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti foi mantida. 
O novo diretor da Opas, contudo, compartilhava de uma ideia que 
vinha disseminando-se rapidamente nos meios médicos e sanitários do 
continente, segundo a qual nenhum programa vertical poderia ser eficaz 
ou duradouro se não fosse capaz de se articular com os serviços de saúde 
em geral e fortalecê-los (Cueto, 2007a). Horwitz, inclusive, acreditava na 
existência de uma estreita relação entre saúde e economia, uma inovação 
que ele procurou introduzir na agenda da Opas (Pires-Alves, 2011).  
Na sua opinião, as condições sanitárias de uma determinada nação ou região 
dependiam do nível de desenvolvimento alcançado por ela. Desse modo, 
as intervenções médico-sanitárias só eram capazes de reduzir a incidência 
de determinadas enfermidades até um certo limite, para além do qual se 
faziam necessárias melhorias nos indicadores sociais que, por sua vez, só 
podiam ser alcançadas com o desenvolvimento econômico.415 A Campanha 
Continental, baseada exclusivamente na erradicação de Aedes aegypti, não 
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se adequava a esse pensamento, de maneira que o melhor a ser feito era 
finalizá-la o quanto antes.

O binômio saúde e desenvolvimento estava na ordem do dia na 
virada dos anos 1950 para a década de 1960. Uma evidência disso pode 
ser encontrada na realização de uma reunião especial do Conselho 
Interamericano e Social (CIES) da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), em Punta del Leste, no Uruguai, entre 5 e 17 de agosto de 1961. 
O encontro foi marcado por demandas dos países latino-americanos por 
desenvolvimento econômico e social, que se expressaram na chamada 
“Carta de Punta del Leste”. O documento estabeleceu dois objetivos gerais: 
aumentar a expectativa de vida dos países da região em pelo menos cinco 
anos e ampliar as capacidades de aprendizagem e produção, mediante 
melhorias nas condições de saúde individual e coletiva. Entre os objetivos 
específicos estavam expandir o saneamento básico e o abastecimento 
de água encanada, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a nutrição, 
capacitação e desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde, 
fortalecer os serviços básicos de saúde, investir em investigação científica e 
controlar as enfermidades transmissíveis. A “Carta de Punta del Leste” foi 
aprovada pelos representantes de todas as nações presentes, com exceção 
de Cuba (OPS, 1992).

A “Carta de Punta del Leste” considerava a saúde como um elemento 
essencial do desenvolvimento, enfatizando a necessidade de um planejamento 
estatal para a consecução dos objetivos nacionais de bem-estar, segurança 
e democracia. No âmbito das relações interamericanas, ela daria origem à 
Aliança para o Progresso, um programa de desenvolvimento econômico e 
social da América Latina, lançado pelo presidente John F. Kennedy ainda 
em 1961, em resposta à Revolução Cubana, o que explica a rejeição do 
país ao documento.

A associação entre saúde e desenvolvimento econômico e social 
também se fez presente na elaboração do Plano Decenal de Saúde Pública 
para as Américas, lançado em 1963, em uma reunião dos ministros da Saúde 
do continente, convocada pela Opas. Na ocasião, estabeleceu-se também 
uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que 
Horwitz chamava de “Banco de Saúde”, em virtude dos investimentos que 
a agência realizou em programas sanitários no continente nas décadas de 
1960 e 1970 (OPS, 1992).

O fim dos anos 1950 e início da década de 1960 também foi marcado 
pelas críticas da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), criada 
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no fim dos anos 1940, à ideia de que o conceito de desenvolvimento equivalia 
ao de crescimento econômico e que este prescindia de mudanças estruturais. 
Os teóricos “cepalinos” problematizavam a ideia de um progresso linear 
dos países subdesenvolvidos em direção ao desenvolvimento a partir da 
adoção do modelo preconizado pelos países desenvolvidos. Eles criticavam 
também o conceito alternativo de dependência e a pertinência da aplicação 
desta teoria à análise da realidade socioeconômica dos países latino-
americanos.416 Sem entrarmos a fundo nas discussões travadas na época, 
cabe destacar o clima de intensos debates políticos e teóricos que marcou 
a virada da década de 1950 para os anos 1960 nas Américas e a atuação de 
organismos internacionais e das nações da região neste cenário. Os países 
latino-americanos canalizavam as suas demandas por desenvolvimento 
econômico e social para os Estados Unidos, de cujo governo esperavam auxílio 
político e financeiro para programas e projetos orientados por essa ideia.

Foi nesse contexto, por exemplo, que o presidente Juscelino 
Kubitschek (JK) lançou, em 1958, a Operação Pan-Americana (OPA), que 
marcaria a política externa do seu governo e consistia em uma proposta 
para que os Estados Unidos assumissem um compromisso político com o 
desenvolvimento econômico da América Latina. De acordo com o plano de 
JK, tal compromisso favoreceria os próprios interesses norte-americanos na 
região, uma vez que o subdesenvolvimento estava na raiz da instabilidade 
política do continente e facilitava a penetração de ideias comunistas. 
Inicialmente, o governo norte-americano tratou a OPA com frieza.  
A proposta do presidente brasileiro, contudo, levou à formação, no interior 
da OEA, do “Comitê dos 21”, composto de 21 repúblicas americanas, que 
ficariam responsáveis por analisar os principais problemas das economias 
do continente e propor medidas de cooperação econômica interamericana. 
O Comitê se reuniu três vezes: em Washington D.C., no fim de 1958; em 
Buenos Aires, em maio de 1959; e em Bogotá, em setembro de 1960, ocasiões 
em que foram realizados diversos estudos técnicos. Em 1960, inclusive, foi 
instituído o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), embora a 
sua criação já tivesse sido aprovada pelo governo norte-americano antes 
mesmo do lançamento da OPA (Silva, 1992; Oliveira, 2005).

A frieza com que os Estados Unidos receberam as demandas 
latino-americanas como um todo, e a Operação Pan-Americana de JK, 
em particular, relaciona-se com o cenário das relações interamericanas 
nos anos 1940 e 1950. Esse período foi marcado por uma baixa prioridade 
da América Latina na agenda da política externa norte-americana, cujas 
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preocupações se concentravam na reconstrução da Europa e do Japão.  
No campo da saúde internacional, tal cenário havia contribuído, inclusive, 
para uma maior presença dos países latino-americanos, assim como dos seus 
programas e projetos, na Opas. A situação só se alteraria nos anos finais da 
década de 1950, sobretudo a partir de 1959, com a Revolução Cubana. Esse 
evento dramático, aos olhos de Washington, reconduziu a América Latina 
ao centro das preocupações da política externa norte-americana. Tanto a 
“Carta de Punta del Leste” quanto a Aliança para o Progresso de Kennedy 
são uma expressão dessa renovada importância da região, em um contexto 
marcado pela Guerra Fria e por demandas dos países latino-americanos por 
desenvolvimento econômico. No campo da saúde internacional, esse cenário 
de reaproximação e de maior preocupação dos Estados Unidos com os países 
da América Latina se expressou na adesão do governo norte-americano à 
Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti.

Os Estados Unidos haviam apoiado a Campanha Continental quando 
do seu lançamento, em 1947, nos marcos da política da boa vizinhança. 
Naquela época, o posto de cirurgião-geral do Serviço de Saúde Pública do 
país era ocupado por Thomas Parran (1936-1948), que fora nomeado para 
o cargo pelo presidente Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) e nele 
permaneceu nos primeiros anos da administração de Harry S. Truman 
(1945-1953), ambos do Partido Democrata. Como membro do Conselho de 
Diretores Científicos da Divisão de Saúde Internacional (DSI) da Fundação 
Rockefeller, Parran estava familiarizado com as atividades de erradicação 
de Aedes aegypti e de Anopheles gambiae do Brasil. Ele também tinha sido o 
chefe da delegação norte-americana nas X e XI Conferências Sanitárias 
Pan-Americanas, realizadas, respectivamente, em Bogotá, em 1938, e no 
Rio de Janeiro, em 1942, ocasião que aproveitou para visitar o Serviço 
Nacional de Febre Amarela (SNFA), onde foi informado do êxito obtido pelas 
atividades nacionais de erradicação. Parran, como lembra Soper em suas 
memórias, conhecia bem e era um entusiasta dos programas de erradicação 
(Soper & Duffy, 1979: 370). O mesmo, no entanto, não pode ser dito do seu 
sucessor no posto de cirurgião-geral, Leonard A. Scheele (1948-1956), cuja 
gestão se voltou muito mais para o fortalecimento da pesquisa biomédica no 
campo sanitário e para a reorganização da estrutura burocrática da saúde 
pública nos Estados Unidos do que propriamente para a implementação 
de campanhas verticais de erradicação no país e no exterior.417

Assim, apesar do apoio inicial, até meados da década de 1950 os 
Estados Unidos não deram maior importância à Campanha Continental 
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para a Erradicação do Aedes aegypti e nem adotaram quaisquer medidas para 
implementá-la em seu território. A intensificação da Guerra Fria na América 
Latina nessa época, contudo, produziu alterações na política externa norte-
americana para a região, contribuindo para um renovado interesse de 
Washington na questão da febre amarela e para o tardio envolvimento do 
país na Campanha Continental.

O objetivo deste capítulo é analisar as razões que levaram os Estados 
Unidos a implementarem o seu programa de erradicação de Aedes aegypti 
em meados dos anos 1950, aderindo de fato à Campanha Continental. Para 
tanto, começarei discutindo as relações entre o país e a América Latina 
no pós-Segunda Guerra Mundial e os impactos da Guerra Fria sobre a 
política externa norte-americana para a região. Em um segundo momento, 
analisarei os preparativos realizados pelo governo norte-americano para 
testar a viabilidade da erradicação do vetor da febre amarela no país para, 
em seguida, me concentrar especificamente no Programa de Erradicação 
do Aedes aegypti dos Estados Unidos. A minha ênfase recairá sobre os debates 
e negociações que antecederam o lançamento do Programa, bem como 
sobre as controvérsias que o mesmo suscitou desde os seus primórdios.  
Por fim, farei um balanço dos esforços realizados pelos norte-americanos 
para erradicar o vetor da febre amarela do país e de suas consequências para 
a Campanha Continental que se desenvolvia no restante do hemisfério 
ocidental.

As Relações Estados Unidos-América 
Latina no Pós-Segunda Guerra Mundial: 
da “negligência benigna” ao centro das 
preocupações durante a Guerra Fria

A partir da segunda metade da década de 1950, o contexto 
internacional, marcado pela Guerra Fria, passou por transformações 
importantes. Embora a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética 
por áreas de influência continuasse, o conflito entrou em uma nova fase, 
que ficaria conhecida como “coexistência pacífica”. Tal fase teve início com 
as mudanças internas ocorridas na União Soviética após a morte de Joseph 
Stálin em 1953. O seu sucessor, Nikita Kruschev, começou um processo de 
liberalização interna, com a “desestalinização” do país. Os crimes de Stálin 
foram denunciados, os seus opositores reabilitados e o culto à personalidade, 
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que havia caracterizado o regime stalinista, condenado. Sob Kruschev, o 
governo soviético tentou deslocar o conflito entre as duas superpotências 
do plano estritamente militar para as esferas econômica e tecnológica. Fez 
parte dessa estratégia o lançamento do satélite Sputnik, em 1958, com o 
qual Moscou procurou demostrar a sua superioridade na área espacial.  
A “coexistência pacífica” pressupunha também um reconhecimento por 
parte das duas superpotências de que, dado o poderoso arsenal nuclear que 
ambas possuíam, o conflito entre elas não poderia ser resolvido pela via 
militar, pois colocaria em risco a existência de toda a humanidade (Cohen, 
1993; Gaddis, 2005).

Para a entrada da Guerra Fria em uma nova fase também contribuíram 
algumas alterações no próprio sistema internacional, sendo a principal delas 
a eclosão dos movimentos de libertação nacional nos continentes africano 
e asiático. O surgimento de dezenas de novas nações independentes na 
Ásia e na África deu origem ao chamado Terceiro Mundo, um grupo de 
países subdesenvolvidos, em sua maioria ex-colônias europeias, marcados 
pela pobreza e cuja evolução histórica e características sociais, políticas e 
econômicas não guardavam semelhanças nem com os países capitalistas 
desenvolvidos – o Primeiro Mundo – nem com os países socialistas, o 
chamado Segundo Mundo.418

O Terceiro Mundo, no entanto, não era o centro das preocupações 
dos Estados Unidos no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, como 
evidenciam o Plano Marshall419 e o Plano Colombo. Em consonância com o 
seu projeto de uma economia mundial aberta e capitalista, as preocupações 
norte-americanas, bem como os recursos do país estavam concentrados 
na reconstrução da Europa e do Japão. Como a Inglaterra era uma aliada 
fundamental nesse projeto,420 os Estados Unidos defendiam, inclusive, que 
os países europeus mantivessem as suas colônias na Ásia e na África como 
uma forma de continuarem tendo acesso às matérias-primas dessas regiões, 
consideradas um elemento primordial para a sua recuperação.421 Assim, no 
xadrez da Guerra Fria, o Terceiro Mundo ainda não era uma prioridade 
para o governo norte-americano.

A América Latina, incluindo o Brasil, também era parte desse 
Terceiro Mundo que emergia e cuja voz se tornaria cada vez mais 
importante no plano das relações internacionais. As demandas por saúde 
e desenvolvimento advindas da região, contudo, pareciam não sensibilizar 
a administração de Eisenhower (1953-1961) em seus primeiros anos. 
Apesar de, no contexto da Guerra Fria, o continente se inserir na área 
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de influência dos Estados Unidos, não foram poucos os atritos entre a 
superpotência regional e os seus aliados no hemisfério, sobretudo na 
esfera econômica. O término da Segunda Guerra Mundial havia agravado 
os problemas crônicos que assolavam a América Latina. Nesse cenário, os 
países latino-americanos esperavam que os Estados Unidos destinassem 
recursos e implementassem políticas voltadas para o desenvolvimento 
econômico da região. O governo norte-americano, no entanto, demostrava 
pouco interesse pelos problemas do continente. A desativação do Escritório 
do Coordenador de Assuntos Interamericanos (OCIAA), em 1946, e do 
Instituto de Assuntos Interamericanos (IAIA), em 1953, constituem-se em 
evidências dessa falta de interesse. Ademais, enquanto a Europa recebeu 
19 bilhões de dólares do Plano Marshall, o Programa Ponto IV422 destinou 
à América Latina, no mesmo período, menos de 2% desse total, ou seja, 
apenas 150 milhões de dólares. O governo norte-americano entendia que 
o subdesenvolvimento da região era um problema interno, que deveria ser 
superado mediante a adoção de políticas econômicas austeras e da criação 
de um ambiente político-institucional propício ao capital privado, fosse 
ele nacional ou estrangeiro. Essa era a receita de Washington para que os 
países latino-americanos, diante da insuficiência de recursos, alcançassem 
o seu desenvolvimento econômico (Rist, 2002).

No campo da saúde internacional, a baixa prioridade da América 
Latina na política externa norte-americana nos primeiros anos da Guerra 
Fria, somada ao passivo de derrotas e fracassos que os Estados Unidos 
acumulavam na área, abriu um importante espaço de atuação para médicos 
e sanitaristas do continente, contribuindo para a ascensão de muitos 
deles a postos-chaves nas novas organizações de saúde que estavam sendo 
criadas e para a disseminação de suas ideias. A eleição do chileno Abraham 
Horwitz para a direção da Opas, em 1958, está diretamente relacionada 
a esse cenário.

A política externa dos Estados Unidos para a América Latina na 
década de 1950 caracterizou-se, então, pelo que Child (1980) designou 
de “negligência benigna”. Nesse período, a Guerra Fria ainda não era 
uma ameaça real, mas sim latente na região, o que justifica a sua baixa 
prioridade na agenda da política externa norte-americana. A ação 
limitada de Washington em relação ao Terceiro Mundo como um todo, e à 
América Latina em particular, só se alteraria no fim dos anos 1950, com o 
recrudescimento da Guerra Fria no continente.
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O impacto decisivo foi dado pela Revolução Cubana, em 1959, 
que redefiniu as relações internacionais interamericanas, contribuindo 
para a reinserção da região no rol das preocupações estratégicas do 
governo norte-americano. Uma série de medidas de cunho econômico 
e social implementadas pelo governo revolucionário (reforma agrária, 
nacionalização de empresas norte-americanas, entre outras), bem como 
a crescente aproximação de Cuba com o governo soviético, contribuíram 
para deteriorar as relações entre o país e os Estados Unidos. A própria 
eclosão da Revolução Cubana convenceu os policy makers de Washington a 
reconsiderarem a política de “negligência benigna” em relação à América 
Latina. A revisão dessa política se intensificou com a eleição de John F. 
Kennedy para a presidência dos Estados Unidos em 1961. A Revolução 
Cubana e o seu progressivo alinhamento com o modelo socialista soviético 
convenceram o governo norte-americano de que o subdesenvolvimento 
contribuía para a instabilidade do continente e favorecia a disseminação 
de ideias comunistas entre a população da região. Desse modo, os 
Estados Unidos chegaram à conclusão de que os países pobres fatalmente 
sucumbiriam ao comunismo se não recebessem ajuda para superarem a sua 
situação de pobreza. Nesse contexto, o desenvolvimento econômico passou 
a ser visto como um meio de conter o avanço dessa ideologia.

Antes mesmo da ascensão de Kennedy ao poder, alterações na política 
externa norte-americana para a América Latina já podiam ser observadas. 
Em 1958, o então vice-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, 
visitou vários países da região. Tais visitas, embora tivessem um caráter 
de “missões de boa vontade”, acabaram se revelando um verdadeiro fiasco, 
em virtude das grandes manifestações populares antiamericanas que Nixon 
enfrentou, principalmente no Peru e na Venezuela. Em fevereiro de 1960, 
o próprio Eisenhower veio ao Brasil em busca de diálogo, inclusive sobre a 
ruptura do país com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A mudança de 
rumo do governo dos Estados Unidos ficou ainda mais evidente na reunião 
de Bogotá, também realizada em 1960, quando as propostas apresentadas 
pela delegação brasileira, baseadas na Operação Pan-Americana (OPA) 
lançada por JK dois anos antes, foram bem-aceitas pela delegação norte-
americana, dando origem à “Ata de Bogotá”, um extenso documento no qual 
era preconizada a adoção de medidas concretas que contribuiriam para o 
desenvolvimento econômico e social da região (Rabe, 1988).

Assim, com o recrudescimento da Guerra Fria na América Latina 
e o consequente temor de um avanço do comunismo, o continente, longe 
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de ser apenas uma periferia, tornou-se central para a rivalidade entre 
as superpotências e para a possibilidade de um confronto nuclear. Nesse 
contexto, os Estados Unidos voltaram as suas atenções para a região e 
reorientaram a sua política externa de modo a atender às demandas 
latino-americanas, inclusive na área da saúde. O envolvimento do governo 
norte-americano nas atividades da Campanha Continental, através da 
implementação de um programa nacional de erradicação de Aedes aegypti, 
era uma delas.

Críticas do México, Problemas no Caribe e a 
Pressão Latino-Americana: do projeto-piloto 
de Pensacola à adesão dos Estados Unidos  
à Campanha Continental 

Embora tivessem apoiado e se comprometido com a Campanha 
Continental quando do seu lançamento, em 1947, até meados da década 
de 1950 os Estados Unidos não haviam implementado qualquer medida 
destinada a erradicar Aedes aegypti de seu território. Tal postura irritava 
Soper, para quem o governo norte-americano agia de forma egoísta ao não 
honrar a “obrigação moral” que tinha com os demais países das Américas. 
Na opinião do diretor emérito da Opas, as conquistas obtidas pelos 
países latino-americanos no combate ao vetor da febre amarela estavam 
ameaçadas em virtude do risco de uma invasão de mosquitos provenientes 
do norte do continente. “Como um cidadão americano”, Soper escreveu 
certa vez, “eu fico repetidamente envergonhado quando os meus amigos 
latino-americanos me perguntam o que o meu país está fazendo e eu tenho 
que dizer: ‘bem, apenas deem tempo a eles, deem-lhes tempo’”.423

Na realidade, o governo norte-americano acreditava que a erradicação 
de Aedes aegypti, tal como preconizada por Soper, era uma meta desnecessária 
e inatingível. Havia décadas que nenhum caso de febre amarela era 
diagnosticado nos Estados Unidos e, ao contrário da América do Sul, não 
existiam reservatórios do vírus da doença nas áreas de floresta do país. 
Desse modo, as autoridades sanitárias norte-americanas preferiam manter 
a doença sob controle por meio da administração da vacina 17D que, desde 
os anos 1940, tinha sido aplicada a milhões de pessoas.424 Além disso, os 
Estados Unidos exigiam certificados de vacinação dos viajantes oriundos 
de países onde a enfermidade existia e mantinham um estoque de vacina 



281

para uma situação de emergência, como a eclosão de uma epidemia. Em 
suma, os norte-americanos alegavam que não existiam motivos para se 
preocupar com a febre amarela, pois, caso a enfermidade fosse diagnosticada 
no país, a vacina 17D e o DDT seriam suficientes para controlar qualquer 
surto epidêmico antes que a doença fizesse a sua centésima vítima. Eles 
afirmavam também que, em virtude dos custos elevados – calculados na 
época em algo em torno de 30 milhões de dólares – a erradicação total 
da espécie não era possível para todas as repúblicas americanas (Soper & 
Duffy, 1979).

Soper, embora não negasse os benefícios da vacinação, insistia que 
ela não substituía a erradicação de Aedes aegypti. Entre os seus argumentos 
estava o de que a proteção oferecida pela vacina só fazia efeito cerca de 
uma semana após a inoculação e que, nesse intervalo, uma pessoa vacinada 
ainda podia transmitir o vírus da doença a um indivíduo não imunizado se 
o mosquito existisse na região. Ele estava convencido de que os Estados 
Unidos ainda iriam lamentar a decisão de não erradicarem Aedes aegypti, pois 
a febre amarela, cedo ou tarde, retornaria à costa do país e, dada a presença 
do inseto, os norte-americanos se veriam às voltas com uma epidemia de 
grandes proporções antes que a vacinação ou o DDT fossem capazes de 
controlá-la. Soper também argumentava que o sucesso do plano norte-
americano estava condicionado à capacidade dos países latino-americanos, 
sobretudo aqueles com uma grande população rural e bolsões endêmicos 
do vírus, de vacinar todas as pessoas que habitavam as áreas próximas às 
florestas e que, portanto, encontravam-se em situação de risco. O problema, 
na sua opinião, era que tal meta, já tentada sem sucesso pelo Brasil e por 
outros países do continente, estava além das capacidades financeiras e 
administrativas da América Latina (Stepan, 2011).

Controvérsias à parte, o fato é que, por volta de meados da década 
de 1950, enquanto as atividades de erradicação de Aedes aegypti progrediam 
no México e nas Américas do Sul e Central, os Estados Unidos ainda não 
tinham sequer esboçado um programa de erradicação do vetor da febre 
amarela em seu território, nos moldes daqueles que eram implementados 
por diversas repúblicas americanas desde 1947. Nesse quadro, à medida 
que os países latino-americanos se aproximavam da meta de erradicar 
o mosquito, aumentava a pressão para que o governo norte-americano 
aderisse de fato à Campanha Continental.

Em 1956, por exemplo, diante da possibilidade de o México ser 
reinfestado por Aedes aegypti, o secretário de Saúde e Assistência do país, 
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Ignacio Morones Prieto, propôs ao cirurgião-geral, Leonard A. Scheele 
(1948-1956), a organização simultânea de campanhas contra o mosquito 
nas áreas de fronteira e nos portos do Golfo do México. Scheele, contudo, se 
esquivou da proposta. Como consequência, Prieto interrompeu o programa 
de erradicação de Aedes aegypti, que era conduzido no país em conjunto 
com a Opas desde 1949, afirmando ser virtualmente impossível evitar 
que mosquitos provenientes dos Estados Unidos invadissem o território 
mexicano através da densamente povoada fronteira entre os dois países.  
O programa de erradicação só seria retomado no México, em 1958, pelo novo 
secretário de Saúde José Álvarez Amézquita, em virtude do aparecimento 
de novos casos de febre amarela no país (Amézquita, 1963; Torres-Muñoz, 
1963).

Pouco tempo depois de se recusar a apoiar o México em seus 
esforços para erradicar Aedes aegypti, Leonard A. Scheele, no entanto, 
deixou o cargo de cirurgião-geral. O seu sucessor, Leroy Edgar Burney 
(1956-1961), seria o responsável por dar início aos preparativos para a 
implementação de um programa de erradicação do mosquito nos Estados 
Unidos. O aumento da pressão latino-americana pelo envolvimento do 
país nas atividades continentais de combate ao vetor da febre amarela, 
em um cenário marcado pelo recrudescimento da Guerra Fria na América 
Latina e por crescentes demandas dos países da região por programas 
de desenvolvimento econômico e social, certamente pesou na decisão do 
governo norte-americano de reconsiderar a sua posição inicial. Em 1957, 
então, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos (U.S. Public Health 
Service – USPHS) organizou um projeto-piloto quadrienal para determinar 
a viabilidade da erradicação de Aedes aegypti no país. O projeto foi dirigido 
pelo Centro de Doenças Transmissíveis (Communicable Disease Center – 
CDC), órgão vinculado à Secretaria de Saúde, Educação e Bem-Estar e ao 
USPHS,425 e se concentrou na cidade de Pensacola, no estado da Flórida 
(Schliessmann, 1964).

No início, o projeto de Pensacola foi organizado de acordo com os 
mesmos critérios operacionais estabelecidos pela Opas no México e na 
América Central. As atividades consistiam na inspeção local e na aplicação 
de inseticida em todos os recipientes suspeitos de conterem criadouros de 
Aedes aegypti. Em um primeiro momento, tratou-se de abarcar toda a cidade, 
que, posteriormente, foi dividida em três zonas: primária, secundária e 
periférica. Em 1960, o plano de operações foi alterado de forma radical com 
a introdução de equipamentos motorizados para a pulverização, que eram 
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utilizados para aplicar inseticida em todos os criadouros potenciais e nas 
superfícies nas quais se supunha que os mosquitos pousassem, localizados 
nas áreas ao redor das habitações. Como nos anos de 1958 e 1959 foram 
detectados poucos criadouros, abandonou-se o trabalho de inspeção das 
casas.426 Os responsáveis pelo projeto também não se preocuparam em 
identificar os locais de repouso de Aedes aegypti no exterior das residências 
e tampouco realizaram a captura de mosquitos adultos para verificar os 
índices de infestação larvária. Em 1961, contudo, ano em que as atividades 
foram encerradas, a avaliação geral era que o método adotado tinha sido 
bem-sucedido na tarefa de erradicar o mosquito nas zonas primárias e na 
maioria das secundárias.427

Enquanto o projeto de Pensacola era desenvolvido na Flórida, realizou-
se, em 1959, em Washington D.C., a XI Reunião do Conselho Diretor da 
Opas, a primeira após a saída de Soper da direção da Organização. Nessa 
ocasião, os delegados das repúblicas americanas reiteraram o apelo feito 
na Conferência Sanitária de Porto Rico, ocorrida no ano anterior, para que 
os países ainda infestados por Aedes aegypti intensificassem as atividades 
antimosquito, “de acordo com as decisões tomadas na XI Conferência 
Sanitária Pan-Americana (1942)”. Eles também aprovaram a Resolução 
XIII – “Status da erradicação do Aedes aegypti nas Américas” – que declarava 
Honduras e a Guatemala livres do vetor da febre amarela.428

No ano seguinte, na XII Reunião do Conselho Diretor, realizada 
em Havana, a erradicação de Aedes aegypti também foi certificada em El 
Salvador.429 Durante o encontro, o diretor da Opas, Abraham Horwitz, 
relatou ao cirurgião-geral Leroy Edgar Burney os progressos alcançados pela 
Campanha Continental e conclamou o governo norte-americano a adotar 
medidas destinadas a erradicar o vetor da febre amarela do território do 
país, incluindo Porto Rico e as Ilhas Virgens.430 Os delegados presentes à 
Reunião na capital cubana também lembraram aos países que já tinham 
erradicado o mosquito “da necessidade de manutenção de uma estrita 
vigilância em terra, ar e portos de modo a prevenir uma reinfestação”.431

A XIII Reunião do Conselho Diretor da Opas, realizada mais uma vez 
em Washington D.C., em outubro de 1961, declarou o Chile e a Costa Rica 
livres de Aedes aegypti e estabeleceu uma data-limite para a erradicação do 
vetor da febre amarela das Américas. De acordo com decisão tomada nessa 
ocasião, os países do continente ainda infestados pelo mosquito deveriam 
finalizar a campanha em um período de cinco anos, de maneira a estarem 
aptos a relatar a erradicação da espécie na XVII Conferência Sanitária 
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Pan-Americana, que se realizaria em 1966, também em Washington D.C.432 

Miguel Bustamante, subsecretário de Saúde e Assistência do México, 
aproveitou a oportunidade para pressionar uma vez mais o governo norte-
americano, acusando-o de não estar cumprindo com as suas obrigações 
concernentes à Campanha Continental.433 A revolta se justificava diante 
da grave ameaça representada por uma possível reinfestação do país a 
partir de suas fronteiras com os Estados Unidos, em um momento no qual 
o programa de erradicação de Aedes aegypti no México, retomado em 1958, 
após uma breve interrupção, encontrava-se em um estágio avançado.434 
O delegado norte-americano na Reunião, em resposta às acusações do país 
vizinho, assegurou aos representantes mexicanos que seria feito um esforço 
para iniciar o programa de erradicação de Aedes aegypti em seu país.435

Diante da promessa, em 21 de dezembro de 1961, Horwitz enviou 
uma carta ao novo cirurgião-geral, Luther L. Terry (1961-1965), que havia 
sido nomeado para o cargo por Kennedy, em janeiro, comunicando-o da 
decisão do XIII Conselho Diretor da Opas de definir o ano de 1966 como 
data-limite para a erradicação de Aedes aegypti do hemisfério ocidental. 
Horwitz também expressou a preocupação das repúblicas americanas 
que já tinham erradicado a espécie diante do perigo de uma reinfestação 
proveniente dos Estados Unidos e de seus territórios.436

As críticas da delegação mexicana durante a XIII Reunião do 
Conselho Diretor da Opas e a pressão de Horwitz sobre os Estados Unidos 
surtiram um efeito imediato. Em janeiro de 1962, o secretário de Estado 
assistente Harlan Cleveland comunicou ao cirurgião-geral Luther L. Terry 
que a erradicação do mosquito vetor de febre amarela do país devia ser 
considerada com toda a seriedade, “no interesse das boas relações com 
a comunidade de Estados Americanos”.437 Nesse mesmo mês, a Opas 
patrocinou uma viagem de estudos ao México, República Dominicana, 
Colômbia, Venezuela e Argentina para Harvey B. Morlan e Milton E. 
Tinker, do CDC, e John H. Hughes, da Divisão de Quarentena Internacional 
do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. O objetivo era que 
eles se familiarizassem com a campanha de erradicação de Aedes aegypti 
implementada naqueles países, de maneira que pudessem contribuir para 
a organização de um programa semelhante nos Estados Unidos.438

Com base nas observações realizadas pelos três entomólogos norte-
americanos, em julho de 1962, James Watt, cirurgião-geral assistente e 
chefe da Divisão de Saúde Internacional do gabinete do cirurgião-geral do 
USPHS, elaborou um memorando intitulado “Reação das nações latino-
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americanas ao fracasso dos Estados Unidos em erradicar o mosquito da 
febre amarela, Aedes aegypti” (“Reaction of latin american nations to U.S. 
failure to eradicate the yellow fever mosquito, Aedes aegypti”), no qual 
ressaltava que as autoridades sanitárias da região “perguntaram a respeito 
dos planos para uma campanha de erradicação de Aedes aegypti nos Estados 
Unidos e expressaram a esperança de que as operações pudessem ter início 
em um futuro próximo”. Watt afirmava ainda que, durante a viagem, os 
funcionários do USPHS foram questionados acerca do real interesse do 
governo norte-americano em implementar uma campanha nestes moldes 
e sobre o atual estágio do planejamento para o início do programa. Tais 
questionamentos foram feitos, principalmente, por Andres Martinez 
Marchetti, subsecretário de Saúde da Argentina, Miguel Bustamante, 
subsecretário de Saúde e Assistência do México, e por Arnaldo Gabaldon, 
ministro da Saúde e do Bem-Estar Social da Venezuela, estes dois últimos 
com atuação destacada na Opas no período em que Soper esteve à frente 
da Organização.439

A renovada preocupação do Departamento de Estado com as 
demandas latino-americanas e a tentativa de estabelecer uma cooperação 
mais estreita com os países da região inserem-se no quadro de uma 
reorientação da política externa norte-americana para a América Latina, 
que começou a se processar nos anos finais da década de 1950, ainda sob a 
administração do republicano Eisenhower, e atingiu o seu ápice no governo 
do democrata John F. Kennedy (1961-1963). A nova orientação se expressou, 
como vimos anteriormente, na Aliança para o Progresso, e foi motivada pelo 
temor de que a Revolução Cubana inspirasse movimentos semelhantes em 
outros países das Américas.

Nesse contexto de recrudescimento da Guerra Fria no continente, 
a erradicação de Aedes aegypti foi incluída na lista de temas que seriam 
discutidos na reunião entre os presidentes dos Estados Unidos John F. 
Kennedy e do México Adolfo López Mateos, agendada para junho de 1962, 
na Cidade do México. O período que antecedeu o encontro foi marcado 
por uma intensa troca de memorandos e correspondência entre altos 
funcionários do Departamento de Estado e do USPHS, de modo a dar 
subsídios para o presidente e os seus assessores enfrentarem a discussão 
que se travaria na capital mexicana.440 O programa da reunião, contudo, 
sofreu uma redução e a questão não chegou a ser discutida. Entretanto, 
o secretário de Saúde e Assistência do México José Álvarez Amézquita 
conversou sobre o problema com Kennedy, que teria lhe respondido que se 
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tratava de uma questão de difícil solução, na medida em que os custos de 
um programa de erradicação de Aedes aegypti nos Estados Unidos poderiam 
chegar a 125 milhões de dólares. Diante do montante mencionado por 
Kennedy, Amézquita teria se oferecido para assumir, por metade desse 
valor, a responsabilidade pela erradicação do mosquito do território norte-
americano (Soper & Duffy, 1979).

Naquela altura, em meados de 1962, 15 países das Américas já haviam 
sido certificados pela Opas como livres de Aedes aegypti: Belize, Bolívia, Brasil, 
Costa Rica, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana Francesa, 
Honduras, Nicarágua, Panamá (incluindo a Zona do Canal), Paraguai, Peru e 
Uruguai. Além desses, as atividades de erradicação do vetor da febre amarela 
encontravam-se bastante avançadas no México e na Argentina e transcorriam 
de maneira satisfatória em Cuba e na Venezuela (OPS, 1963a).441

Os problemas da Campanha Continental nessa época concentravam-
se na costa do Caribe, onde a situação piorara nos últimos cinco anos.  
A Jamaica, o Haiti, a República Dominicana e a Martinica tinham 
suspendido os seus programas de erradicação, enquanto outras nações 
da região, como o Suriname e as Ilhas Cayman, sequer haviam iniciado 
as atividades de combate ao mosquito. Além disso, países que já haviam 
conseguido erradicar Aedes aegypti, como a Guiana Francesa, sofriam uma 
reinfestação de seu território. A questão no Caribe complicou-se ainda mais 
quando foi constatado, primeiramente em Trindade e, posteriormente, em 
Porto Rico, que os novos invasores pareciam ser resistentes ao DDT, ao 
dieldrin e a outros inseticidas.442

Além de questões biológicas, a erradicação do vetor da febre amarela 
no Caribe também era complexa em virtude de fatores econômicos e 
administrativos. Em 1962, a Opas tinha iniciado uma nova fase de suas 
atividades na região com a designação de um entomólogo profissional para 
trabalhar no seu Laboratório de Testes de Aedes aegypti (PAHO Aedes Aegypti 
Testing Laboratory), sediado em Kingston, na Jamaica. O Laboratório 
foi estabelecido em cooperação com o Ministério da Saúde jamaicano 
e com a Universidade das Índias Ocidentais (University College of the 
West Indies), sediada em Mona, nas cercanias de Kingston. Os seus três 
objetivos principais eram: determinar a suscetibilidade de Aedes aegypti 
encontrado nos países e territórios do Caribe ao DDT e demais inseticidas; 
avaliar a eficácia de novos inseticidas para serem usados nas operações de 
erradicação do mosquito no Caribe, particularmente naqueles países onde 
a espécie se mostrou resistente ao DDT; e estudar a ecologia do vetor da 
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febre amarela no campo, de modo a identificar os seus pontos vulneráveis, 
nos quais o inseto podia ser atacado com maior facilidade. Essa medida 
visava, em última instância, identificar os principais criadouros do mosquito 
na região.443

As dificuldades experimentadas pelos programas de erradicação de 
Aedes aegypti no Caribe aumentaram a pressão para que os Estados Unidos 
ingressassem na Campanha Continental. Ainda em julho de 1962, a Opas 
manifestou-se oficialmente sobre a questão, afirmando que, naquele 
momento, os principais focos do mosquito no continente encontravam-
se em determinadas regiões do território norte-americano e em alguns 
países caribenhos. De acordo com a Organização, a permanência de tais 
focos representava dois perigos. O primeiro deles era que os países ainda 
infestados pelo vetor assistissem à eclosão de epidemias de febre amarela, 
caso o vírus da doença fosse introduzido na população. A segunda ameaça 
dizia respeito à possibilidade de uma reinfestação dos países vizinhos, dos 
quais Aedes aegypti já tinha sido eliminado.444

De acordo com Soper, em meados de 1962 os Estados Unidos 
respondiam por 7,1% da área total infestada pelo vetor da febre amarela 
nas Américas. Ele afirmava também que, àquela altura, o mosquito já 
tinha sido erradicado ou estava em vias de ser em 99% da área infestada 
fora dos Estados Unidos. Desse percentual, 68% já havia sido certificada 
como negativa pela Opas; 19,4% tinha sido declarada negativa pelos 
governos locais, que aguardavam a certificação da Organização; e, nos 
11,6% restantes, os governos continuavam com os programas de erradicação 
de Aedes aegypti. Apenas em 1% da área infestada no continente não eram 
conduzidas atividades de erradicação. Dessa parte não tratada, 88,6% 
ficavam nos Estados Unidos (Soper & Duffy, 1979).

Foi em meio a esse cenário de críticas abertas ao governo norte-
americano que ocorreu, entre 21 de agosto e 3 de setembro de 1962, em 
Minneapolis, no estado de Minnesota, a XVI Conferência Sanitária Pan-
Americana. Na sessão plenária, os delegados das repúblicas americanas 
aprovaram uma resolução conclamando os governos daqueles países em que 
o vetor da febre amarela tinha sido erradicado a manterem ativos os seus 
programas de vigilância sanitária, de modo a evitar uma reinfestação. Eles 
também solicitaram que os países ainda infestados pelo mosquito dessem a 
mais alta prioridade à disponibilização de fundos, pessoal e material para a 
finalização da campanha de erradicação. A resolução apelava ainda para que 
o diretor da Opas empreendesse todos os esforços possíveis para intensificar 
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e acelerar a Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, de 
modo a alcançar a meta o mais rápido possível.445

Diante dessa situação e das crescentes pressões das repúblicas 
americanas pelo ingresso dos Estados Unidos na Campanha Continental, 
Luther L. Terry, cirurgião-geral do USPHS e chefe da delegação norte-
americana na Conferência de Minneapolis, reconheceu os progressos 
alcançados pelos países da América Latina e do Caribe na erradicação 
de Aedes aegypti, dizendo que tal situação era “encorajadora”. Ele afirmou 
também que o governo do seu país “tinha planos em andamento para a 
erradicação do vetor urbano da febre amarela naquelas áreas dos Estados 
Unidos onde ele existia, assim como em Porto Rico e nas Ilhas Virgens”. 
E prosseguiu: “Os Estados Unidos têm orgulho de se juntar aos outros 
países das Américas na busca das metas da saúde”. Em seguida, outro 
membro da delegação norte-americana, o médico epidemiologista Charles 
L. Williams Jr., funcionário do USPHS, que seria eleito vice-diretor da Opas 
na Conferência,446 declarou que o seu país estava comprometido com a 
erradicação de Aedes aegypti do território continental, bem como de Porto 
Rico e das Ilhas Virgens. Ele afirmou também que, “no começo, a campanha 
será organizada de tal maneira a minimizar o perigo de reinfestação de 
áreas que já alcançaram a erradicação” e que “os Estados Unidos estão 
determinados a erradicar o mosquito do seu território” (OPS, 1963b: 246).447

Assim, a XVI Conferência Sanitária Pan-Americana, realizada em 
Minneapolis, em 1962, marcou a adesão formal do governo norte-americano 
aos esforços envidados pelas repúblicas americanas em prol da erradicação 
de Aedes aegypti das Américas. Finalmente, depois de decorridos 15 anos do 
lançamento da Campanha Continental, os Estados Unidos se envolviam 
de fato nas suas atividades.

Soper acreditava que o renovado interesse do governo norte-
americano na erradicação de Aedes aegypti relacionava-se com a necessidade 
cada vez maior “de encontrar soluções internacionais e regionais ao que, 
em um dado momento, foi considerado um problema inteiramente local”. 
De acordo com ele, “a decisão sobre se os Estados Unidos deveriam ou não 
erradicar o vetor da febre amarela já não podia mais se basear, de maneira 
exclusiva, nos seus próprios interesses sanitários”. Era necessário que o país 
levasse em consideração também os interesses das nações que já tinham 
erradicado o mosquito e podiam sofrer uma reinfestação procedente do 
território norte-americano (Soper & Duffy, 1979).
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Em seu livro sobre o CDC, Etheridge (1992: 122), por sua vez, afirma 
que “a decisão de erradicar o Aedes aegypti dos Estados Unidos foi política, 
uma questão de política externa. As nações latino-americanas queriam isso”. 
De acordo com a autora, Soper desempenhou um papel importante nesse 
processo ao pressionar ativamente o governo norte-americano a aderir ao 
programa de erradicação continental, com o qual o país tinha assumido 
um compromisso formal.

No contexto da “Aliança para o Progresso” do presidente Kennedy, 
a decisão do governo norte-americano de aderir à Campanha Continental 
para a Erradicação do Aedes aegypti, em um momento no qual a febre amarela 
não existia nos Estados Unidos, foi de fato política. As relações do país com 
a América Latina atravessavam um período conturbado, no qual a política da 
boa vizinhança, construída cuidadosamente desde os anos da Segunda Guerra 
Mundial, sofria questionamentos por parte dos países da região. A Revolução 
Cubana, em 1959, constituiu-se, ao mesmo tempo, em uma evidência nesse 
sentido e em um ponto de inflexão, a partir do qual Washington intensificou 
um processo, que tivera início alguns anos antes, de reorientação de sua 
política externa para o continente. A implementação de um programa 
norte-americano de erradicação de Aedes aegypti visava agradar aos países 
latino-americanos e dar uma resposta às pressões da Opas, mas também 
atendia aos interesses dos próprios Estados Unidos, constituindo-se em 
uma verdadeira política da boa vizinhança para a febre amarela, como Soper se 
referiu a ele certa vez.448

Desse modo, o contexto da Guerra Fria e a vigência de uma política 
externa para a América Latina calcada em uma cooperação mais estreita com 
os países da região influenciaram diretamente na decisão dos Estados Unidos. 
Internamente, contudo, o governo norte-americano teria que lidar com alguns 
obstáculos e adversidades de ordem econômica, política e legal em seu intento 
de implementar um programa nacional de erradicação de Aedes aegypti.

As Discussões nos Estados Unidos  
em Torno de um Programa Nacional  
de Erradicação do Aedes aegypti

A adesão dos Estados Unidos à Campanha Continental, consumada 
durante a Conferência Sanitária Pan-Americana de Minneapolis, em 
1962, ocorreu quando as discussões sobre o orçamento do país para o ano 
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seguinte já haviam se encerrado no Congresso. Assim, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o ano 1963 não previa a destinação de recursos federais 
para atividades de erradicação de Aedes aegypti do país. Um programa 
nacional com essa finalidade teria que esperar, então, até o ano 1964 para 
ser implementado.449

A implementação de um programa nacional de erradicação, contudo, 
estava em sintonia com a política externa do governo Kennedy, calcada em 
maior aproximação com as repúblicas americanas. Assim, o presidente, 
de modo a criar um consenso em torno do programa, buscou estabelecer 
um diálogo com os parlamentares. Em sua mensagem ao Congresso, em 
7 de fevereiro de 1963, Kennedy tratou do problema da febre amarela 
nas Américas e da Campanha Continental, adiantando que a proposta de 
orçamento do governo federal para o ano 1964 previa a alocação de fundos 
para o início das atividades de erradicação do mosquito no país:

Um problema de particular significância no Hemisfério Ocidental é a 
febre amarela. Muitos países das Américas têm conduzido campanhas 
para erradicar o mosquito transmissor da febre amarela, mas a 
reinfestação tem se tornado um sério problema, particularmente 
na região do Caribe. Nós prometemos a nossa participação para 
erradicar essa doença, eliminando o mosquito dos Estados Unidos, e o 
orçamento para o ano de 1964 prevê recursos para iniciar tal esforço. 
Isto vai colocar este país em conformidade com a política há muito 
estabelecida pela Organização Pan-Americana da Saúde de eliminar 
a ameaça da febre amarela deste Hemisfério.450

De fato, na proposta orçamentária para o ano 1964, a Secretaria de 
Saúde, Educação e Bem-Estar solicitava ao Congresso recursos da ordem de 
US$ 30.429.000 para o CDC,451 dos quais US$ 5.000.000 seriam utilizados 
para dar início às atividades do Programa de Erradicação do Aedes aegypti 
dos Estados Unidos.452 O órgão solicitava também a criação de 763 novos 
cargos, seiscentos dos quais ficariam diretamente vinculados ao Programa.453 

Apesar da recomendação expressa de Kennedy, ambas as propostas foram 
rejeitadas pela Comissão de Orçamento da Câmara dos Representantes.454 
Os parlamentares consideraram que a febre amarela não era um problema 
de saúde pública urgente para o país naquele momento. Com isso não haveria 
recursos para iniciar um programa de erradicação de Aedes aegypti nos Estados 
Unidos em 1964. A discussão, contudo, ainda teria que passar pelo Senado.

A Secretaria de Saúde, Educação e Bem-Estar questionou a decisão, 
argumentando que a mesma deveria ser reconsiderada à luz do dispendioso 
programa, àquela altura quase completo, voltado para a erradicação de Aedes 
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aegypti de todo o hemisfério ocidental.455 Em outras palavras, a Secretaria 
estava chamando a atenção dos parlamentares para as consequências da 
não aprovação de recursos para um programa nacional de erradicação do 
mosquito, a principal delas a insatisfação das repúblicas americanas com 
a decisão, em um contexto no qual o governo norte-americano procurava 
conter o avanço das ideias socialistas no continente. Como resultado, o 
relatório da Comissão de Orçamento sequer chegou a ser apreciado pelo 
plenário da Câmara dos Representantes. Ele foi remetido à Comissão 
homônima do Senado, junto com a proposta orçamentária original do CDC, 
para que a discussão recomeçasse. Os senadores eram a última esperança 
daqueles que defendiam a implementação de um programa de erradicação 
de Aedes aegypti nos Estados Unidos em 1964. Uma decisão desfavorável do 
Senado sobre a alocação de fundos para o programa empurraria a discussão 
para o ano seguinte. Um parecer favorável, por outro lado, obrigaria a 
Câmara dos Representantes a rediscutir a questão.

Diante do impasse, organizações da sociedade civil passaram a 
pressionar os senadores por uma decisão favorável à disponibilização de 
recursos para o programa. Em abril de 1963, o Comitê Nacional de Cidadãos 
para a Organização Mundial da Saúde (National Citizens Committee for 
the World Health Organization), por exemplo, enviou cartas para alguns 
senadores, solicitando que eles reconsiderassem o parecer contrário da 
Comissão de Orçamento da Câmara dos Representantes e enfatizassem a 
importância do programa de erradicação tanto nas Comissões do Senado 
quanto no plenário.456

Em julho foi a vez do cirurgião-geral Luther L. Terry escrever 
diretamente ao vice-presidente dos Estados Unidos Lyndon Johnson 
reclamando da decisão da Câmara dos Representantes de não aprovar a 
requisição de fundos para um programa de erradicação de Aedes aegypti dos 
Estados Unidos, conforme havia sido solicitado pela Secretaria de Saúde, 
Educação e Bem-Estar e pelo próprio presidente Kennedy em sua mensagem 
ao Congresso, em fevereiro daquele ano. Na carta, Terry afirmava que a 
adoção de quaisquer medidas paliativas contra o vetor da febre amarela ao 
longo da fronteira do México com o Texas, conforme proposto por alguns 
especialistas, não teria eficácia porque “o México era apenas um de uma lista 
cada vez maior de países que se sentiam ameaçados com a reinfestação pelo 
Aedes aegypti a partir dos Estados Unidos”. Na sua opinião, “enquanto o Aedes 
aegypti pudesse voar através das fronteiras internacionais (...) a única solução 
satisfatória do problema é enfrentar a necessidade de erradicar o mosquito”.457
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Apesar da pressão do Executivo e do Comitê Nacional de Cidadãos 
para a OMS, logo que as discussões sobre o tema tiveram início no 
Senado, o senador democrata William Proxmire, do estado de Wiscosin, 
propôs a redução do orçamento do CDC dos US$ 30.429.000 propostos 
pela Secretaria de Saúde, Educação e Bem-Estar para US$ 25.405.000, 
mediante o corte de US$ 24.000 das despesas previstas com os auxílios 
de pesquisa e dos US$ 5.000.000 que deveriam ser empregados no início 
das atividades do programa de erradicação de Aedes aegypti dos Estados 
Unidos, de Porto Rico e Ilhas Virgens. O senador afirmava que a febre 
amarela não existia nos Estados Unidos e que, por esse motivo, ela não 
se constituía em um problema de saúde pública para o país. Ele também 
sustentava que a vacina 17D era suficiente para lidar com eventuais casos 
da doença e que o programa de erradicação – e os recursos a ele destinados 
– só se justificavam no âmbito das relações internacionais com os países 
da América Latina, “como uma contribuição aos nossos amigos de outros 
países”. Proxmire salientou que a sua proposta baseava-se no relatório da 
Comissão de Orçamento da Câmara dos Representantes, o que evidenciava 
uma predisposição de parte dos senadores de seguir as recomendações 
contrárias ao programa contidas no documento.458

A possibilidade do programa de erradicação de Aedes aegypti dos 
Estados Unidos não contar com os fundos necessários à sua implementação 
pelo segundo ano consecutivo chamou a atenção de Fred Soper, que em 1962 
havia sido nomeado Consultor Especial da Divisão de Saúde Internacional 
do Gabinete do Cirurgião-Geral do USPHS. Em agosto de 1963, ele enviou 
uma carta ao senador Proxmire, na qual refutava uma a uma as justificativas 
do parlamentar para a não alocação de recursos para o programa nacional 
de erradicação. Contra o argumento de que a febre amarela não existia 
nos Estados Unidos, Soper afirmou que, embora nenhuma epidemia tivesse 
ocorrido no país desde a primeira década do século XX, 26 casos da doença 
haviam sido reportados desde então pelo USPHS, dos quais 23 foram 
interceptados em navios procedentes de outros países por funcionários da 
Divisão de Quarentena Internacional.

O número reduzido de casos devia-se, de acordo com ele, aos esforços 
empreendidos pela Fundação Rockefeller e, posteriormente, pela Opas, para 
combater a febre amarela urbana nos países latino-americanos, mediante 
a erradicação do vetor da doença. Tais esforços tinham sido capazes de 
prevenir a eclosão de epidemias nas maiores cidades e portos do continente 
impedindo, assim, que a enfermidade atingisse os Estados Unidos, até 
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mesmo no crítico período compreendido entre 1947 e 1955, quando a doença 
estava se movimentando, em sua forma silvestre, através do Caribe em 
direção ao México. Na opinião de Soper, àquela altura, meados da década 
de 1960, a situação havia-se invertido: agora eram os demais países das 
Américas que tentavam prevenir a reinfestação de seus territórios por 
mosquitos procedentes dos portos norte-americanos. Assim, ao contrário 
do que afirmava o senador, a febre amarela nunca havia deixado de ser um 
problema para os Estados Unidos, mesmo no longo período de ausência de 
epidemias, uma vez que o país realizava um intenso comércio internacional, 
sobretudo com os países da América Latina. Desse modo, prosseguia 
Soper, o governo norte-americano deveria ter sido o primeiro a ingressar 
na Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti o que, no 
entanto, só estava ocorrendo naquele momento, depois de transcorridos 
16 anos do seu lançamento.459

Soper também não compartilhava da excessiva confiança do senador 
na vacina 17D como recurso suficiente para combater eventuais epidemias 
de febre amarela. Ele afirmava que as finalidades da vacina eram outras, 
quais sejam: prevenir epidemias causadas pelo deslocamento de pessoas 
portadoras do vírus da doença de um país para outro e proteger a população 
que habitava áreas infestadas. Além disso, a eficácia da vacina estava 
condicionada ao seu correto manuseio e armazenagem, bem como à 
capacidade dos agentes de saúde de realmente administrá-la. Para Soper, 
como a população norte-americana não era vacinada contra a febre amarela, 
uma campanha de vacinação teria que ser organizada às pressas após o 
diagnóstico de algum caso da doença em uma dada comunidade, acarretando 
um inevitável atraso na imunização das pessoas expostas à enfermidade.460

Por fim, quanto à afirmação do senador de que a erradicação de Aedes 
aegypti dos Estados Unidos só se justificava como parte do programa de 
ajuda externa do país, Soper retrucou que tal sugestão pressupunha que os 
recursos disponibilizados para o programa de erradicação seriam aplicados 
em outros países, o que não era verdade. Ele destacava que tais recursos, 
uma vez aprovados pelo Congresso norte-americano, seriam empregados 
integralmente na erradicação do vetor da febre amarela de nove estados do 
sul do país, de Porto Rico e das Ilhas Virgens. Soper terminou a sua carta 
para o senador Proxmire salientando que a contínua recusa dos Estados 
Unidos em fazer a sua parte no esforço continental contribuía para que as 
autoridades sanitárias dos países latino-americanos perdessem a confiança 
no governo norte-americano.
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Como um cidadão dos Estados Unidos, enquanto diretor da Opas, 
eu fui repetidamente questionado sobre a razão pela qual os Estados 
Unidos, que sempre foram tão solícitos em oferecer ajuda para 
programas em outros países, eram o único país que não poderia se 
dar ao luxo de gastar dinheiro para erradicar o mosquito da febre 
amarela do seu próprio território. Mais de um ministro da Saúde 
sugeriu que outros países das Américas deveriam se unir e oferecer 
assistência técnica, especialmente na forma de técnicos treinados, 
de modo a permitir que os Estados Unidos iniciassem esta tarefa. 
Mais recentemente, o ministro da Saúde do México manifestou a 
sua disposição de cooperar com pessoal treinado na organização da 
erradicação do Aedes aegypti deste lado da fronteira.461

O senador Proxmire respondeu a carta de Soper três dias depois. Ele 
destacou que baseou a sua proposta no relatório da Comissão de Orçamento 
da Câmara dos Representantes, cujos membros, diante da constatação de 
que a última epidemia de febre amarela no país tinha ocorrido em 1907, 
embora Aedes aegypti nunca tivesse deixado de existir no território norte-
americano, relacionaram a implementação do programa de erradicação com 
a manutenção de boas relações com os países das Américas Central e do 
Sul. Ele também salientou a existência de “uma excelente vacina contra a 
doença”. O senador afirmava, contudo, que tinha consciência – e a carta de 
Soper o convenceu ainda mais – que Aedes aegypti ainda era um importante 
problema nos Estados Unidos e na América Latina. Ele argumentou, porém, 
que “este problema também tinha que ser considerado do ponto de vista 
dos contribuintes da nação”. Nesse sentido – prosseguia – “o X da questão 
não era se a febre amarela deve ou não ser eliminada da face da terra, mas 
sim se esta nação pode pagar 45 milhões de dólares em cinco anos por tal 
empreendimento”.462

A resposta do senador Proxmire evidencia que Soper teria que lidar 
com um elemento com o qual não se havia defrontado antes, nem no 
Brasil na década de 1930, nem no Egito ou na Europa nos anos da Segunda 
Guerra Mundial: o jogo democrático. Para conseguir que um programa de 
erradicação de Aedes aegypti fosse implementado nos Estados Unidos, ele 
teria que dialogar com os atores políticos e com a comunidade médico-
sanitária do país em busca de aliados, convencê-los da importância de 
sua proposta, submetê-la às instâncias parlamentares e aguardar pelas 
deliberações. Em suma, Soper teria que se articular em meio a todo um 
cenário democrático que se descortinava a sua frente.
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O primeiro obstáculo apontado pelo senador Proxmire para a 
implementação de um programa nacional de erradicação de Aedes aegypti era 
o volume de recursos que o mesmo exigia. Independentemente do debate 
sobre a febre amarela ser ou não uma ameaça para os Estados Unidos, ele, 
assim como muitos norte-americanos, inclusive no campo da saúde pública, 
acreditava que o país tinha outras prioridades sanitárias. Essa era a opinião, 
por exemplo, da maioria dos funcionários do próprio CDC, que havia 
conduzido o projeto-piloto de Pensacola e que ficaria responsável também 
pelo programa nacional de erradicação, caso o Congresso disponibilizasse 
recursos para a sua implementação. Os médicos e sanitaristas do CDC 
opunham-se a qualquer iniciativa cujo objetivo fosse erradicar o vetor 
da febre amarela do país, argumentando que os recursos orçamentários 
destinados à saúde pública seriam melhor empregados em outros projetos 
(Etheridge, 1992).

A opinião contrária de grande parte dos médicos e sanitaristas norte-
americanos à implementação de um programa de erradicação de Aedes aegypti 
no país não era, no entanto, compartilhada por seus pares latino-americanos. 
As diferentes visões sobre a questão ficaram evidentes em setembro de 
1963, quando Washington D.C. sediou a XIV Reunião do Conselho Diretor 
da Opas. Nessa ocasião, o México recebeu da Organização o certificado 
de país livre de Aedes aegypti, coroando uma luta de mais de quarenta anos 
das autoridades sanitárias e políticas do país contra o mosquito, iniciada 
ainda nos anos 1920, pela Fundação Rockefeller.463 O Secretário de Saúde 
e Assistência mexicano José Álvarez Amézquita aproveitou a oportunidade 
para presentear o cirurgião-geral Luther L. Terry com “os últimos dois 
mosquitos Aedes aegypti do México”, cuidadosamente envolvidos em plástico 
(Etheridge, 1992: 122). A mensagem era clara: o México havia conseguido, 
com muito esforço, erradicar o vetor da febre amarela de seu território e 
esperava que os Estados Unidos fizessem o mesmo o quanto antes, de modo 
a evitar uma possível reinfestação do país.

Em meados de 1963, além do México, outros 16 países e territórios das 
Américas também tinham erradicado o vetor da febre amarela e recebido 
a certificação da Opas.464 A Argentina, por seu turno, estava próxima de 
completar a tarefa e ser adicionada à lista.465 Naquela altura, os problemas se 
concentravam, como mencionamos anteriormente, na costa do Caribe, onde 
a resistência de Aedes aegypti aos inseticidas de ação residual representava 
um sério obstáculo para o sucesso da Campanha Continental, além de 
colocar em risco o sucesso obtido em outros países, dada a possibilidade  
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de uma reinfestação. O tema foi discutido na XV Reunião do Conselho 
Diretor da Opas, realizada na Cidade do México, em 1964, na qual foi 
aprovada uma resolução instruindo o diretor a intensificar os estudos que 
estavam sendo realizados para a solução do problema da resistência, de 
maneira a completar a erradicação do mosquito no continente tão logo 
fosse possível.466

A resistência do mosquito Aedes aegypti aos inseticidas, verificada 
no Caribe, e a presença do mosquito no território americano alarmavam 
as autoridades políticas e sanitárias mexicanas, na medida em que 
representavam uma ameaça para o país e para os próprios Estados 
Unidos. O México, embora tivesse erradicado o vetor da febre amarela, 
tinha um reservatório do vírus da doença em suas áreas de floresta. Nos 
Estados Unidos, por outro lado, a situação era inversa: o vírus não existia 
no território do país, mas Aedes aegypti sim. Nesse quadro, a possibilidade 
de mosquitos provenientes do território norte-americano reinfestarem o 
México, acarretando uma epidemia de febre amarela de grandes proporções 
e, em seguida, retornarem aos Estados Unidos carregando o vírus da 
doença e ocasionando, igualmente, um surto epidêmico, era real e capaz 
de trazer consequências desastrosas para toda a região. Assim, além das 
questões políticas, relacionadas ao estabelecimento de boas relações com 
os países latino-americanos em um contexto de Guerra Fria, o governo 
norte-americano tinha também, diante de si, uma virtual ameaça médico-
sanitária.

O perigo latente se tornou real quando, ainda em setembro de 
1963, o México passou a sofrer uma reinfestação de Aedes aegypti ao longo 
de suas fronteiras com os Estados Unidos, colocando em xeque o controle 
minucioso que as autoridades sanitárias do país realizavam nessas áreas.467 
Nesse quadro, intensificou-se a pressão política sobre o Congresso norte-
americano para a aprovação de recursos para um programa de erradicação 
de Aedes aegypti dos Estados Unidos, tanto internamente, por parte de setores 
da sociedade civil, do gabinete do cirurgião-geral, do USPHS e do próprio 
governo federal, quanto externamente, por parte do México e das demais 
repúblicas americanas. Como resultado, a Comissão de Orçamento do 
Senado deu parecer favorável à alocação de recursos para as atividades de 
erradicação do mosquito dos Estados Unidos. A discussão retornou, então, 
à Câmara dos Representantes, onde, em setembro de 1963, a Comissão de 
Orçamento da Casa – aquela que apenas seis meses antes havia rejeitado o 
pedido de U$ 5.000.000 para atividades de combate ao mosquito – aprovou, 
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diante da crescente pressão política, o montante de US$ 2.800.000 para 
iniciar a tarefa de erradicar Aedes aegypti do território do país em um 
programa planejado para durar cinco anos.468 Não era a quantia que os 
defensores do programa queriam, mas, pelo menos, dispunha agora de 
recursos para iniciar as suas atividades.

O Programa de Erradicação do Aedes 
aegypti dos Estados Unidos (1964-1969)

Aprovado o financiamento para o programa, a direção do CDC 
aceitou o desafio de erradicar o vetor da febre amarela do território norte-
americano em um período de cinco anos, apesar da oposição da maioria dos 
seus funcionários à iniciativa. Um Departamento de Erradicação do Aedes 
aegypti (Aedes aegypti Eradication Branch) foi criado, então, ainda em 1963, e 
Donald Schliessmann, engenheiro sanitário da agência, foi nomeado chefe 
do novo órgão (Schliessmann, 1964).

Em novembro de 1963, Soper visitou o CDC para uma reunião sobre 
as atividades de erradicação a serem implementadas. O seu objetivo era 
despertar o interesse dos funcionários da agência pelo programa, que 
teria início no ano seguinte. Os técnicos do CDC, contudo, passaram boa 
parte da reunião apontando as dificuldades de se ter como meta de um 
programa sanitário a erradicação de uma espécie. Diante das críticas e 
questionamentos, Soper observou que “parecia que os trabalhadores [do 
CDC] em alguns estados estavam esperando utilizar o dinheiro do aegypti 
para o desenvolvimento de programas de saneamento ambiental em geral”. 
Ele também identificou um problema relacionado à jurisdição necessária 
para a execução do programa. O plano do CDC previa um controle direto 
sobre as atividades de erradicação a serem realizadas em cada estado, através 
dos diretores estaduais da agência. Entretanto, havia uma exigência para 
que as operações obedecessem a contratos assinados previamente com os 
governos locais. Tais operações seriam largamente baseadas na aplicação do 
DDT nos focos de reprodução dos mosquitos, localizados nas áreas externas 
das residências, através de poderosos pulverizadores. Soper enfatizou a 
necessidade da realização de inspeções e pulverizações também no interior 
das casas para a identificação e eliminação de criadouros domésticos de Aedes 
aegypti. Ele criticou o próprio planejamento do programa, na medida em 
que o mesmo, embora se baseasse em pulverizações externas, não previa 
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atividades para a identificação das áreas de repouso do mosquito ao ar livre. 
Na sua opinião, tal medida era fundamental, pois permitia identificar os 
locais onde o inseto ainda existia em uma baixa densidade.469 Schliessmann, 
contudo, embora admitisse a possível existência de locais de reprodução 
do mosquito no interior das habitações, acreditava que a verificação dos 
criadouros domésticos deveria aguardar os resultados da aplicação inicial 
do DDT nas áreas externas. Com relação à localização das áreas de repouso 
do mosquito ao ar livre, ele não considerava esta uma tarefa importante. 
Ao contrário de Soper, o diretor do Departamento de Erradicação do Aedes 
aegypti do CDC acreditava que, se o mosquito fosse atacado nas regiões onde 
era mais comum, ele não seria capaz de sobreviver em uma baixa densidade 
(Schliessman & Magennis, 1964; Schliessmann, 1967).

Ainda nos marcos dos preparativos para o início das atividades, em 
dezembro de 1963 o cirurgião-geral Luther L. Terry solicitou à direção 
da Opas que indicasse um consultor para assessorar o CDC na fase de 
planejamento e nas operações iniciais do programa.470 A escolha de Horwitz 
recaiu sobre o médico brasileiro Vicente P. Musa, consultor regional da 
Organização para a Erradicação do Aedes aegypti, com passagem pelo Serviço 
Nacional de Febre Amarela (SNFA) e pelo Serviço de Erradicação do Aedes 
aegypti da Colômbia. A sua função seria planejar e organizar o programa no 
país, bem como avaliar as atividades de campo que seriam desenvolvidas.471

Com a ajuda de Musa, o CDC estabeleceu um cronograma das 
atividades a serem realizadas nos cinco anos de duração do Programa 
de Erradicação do Aedes aegypti dos Estados Unidos. O primeiro ano 
seria destinado ao trabalho de base organizacional, ao recrutamento  
e treinamento de pessoal e à aquisição de insumos básicos, materiais e 
equipamentos. Paralelamente, o Departamento de Erradicação do Aedes 
aegypti do CDC desenvolveria campanhas de educação sanitária e de 
limpeza ao longo da área de operação. Naquelas localidades onde o período 
de reprodução do mosquito era mais extenso, um trabalho de inspeção de 
maior abrangência seria realizado, seguido pela pulverização das áreas 
infestadas e suas adjacências. Ao longo do segundo ano, seriam realizadas 
duas inspeções, seguidas de pulverização. No terceiro ano se repetiriam 
as atividades do segundo. No quarto ano, apenas uma inspeção das áreas 
infestadas (cerca de dois terços do território) seria realizada, com menos 
pulverizações, em virtude da redução da esfera de ação. O quinto ano seria 
dedicado à inspeção e pulverização das regiões onde ainda havia Aedes 
aegypti. Ao longo dos cinco anos de vigência do programa, seria realizada 
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uma vigorosa vigilância, com o objetivo de prevenir a reinfestação daquelas 
áreas das quais o mosquito havia sido erradicado.472

Em 1964, às vésperas da implementação do programa, os técnicos do 
CDC realizaram um minucioso trabalho de reconhecimento da distribuição 
do mosquito vetor da febre amarela nos Estados Unidos. A pesquisa 
confirmou que apenas algumas localidades de nove estados do sudeste do 
país – Texas à Flórida, incluindo áreas relativamente pequenas da Carolina 
do Norte, Luisiana, Arkansas e Tennessee – estavam infectadas, assim 
como os territórios de Porto Rico e Ilhas Virgens (Morlan & Tinker, 1965). 
O governo norte-americano considerou, então, que, dada a distribuição 
de Aedes aegypti pelo território do país, a erradicação da espécie exigia um 
planejamento específico e uma supervisão cuidadosa em cada uma das 
regiões onde ela havia sido diagnosticada. Desse modo, o Programa de 
Erradicação do Aedes aegypti dos Estados Unidos deveria ser conduzido pelo 
CDC, em cooperação com as autoridades estaduais e locais dos estados 
e territórios que abrigavam o inseto.473 No total, o planejamento geral 
do programa previa a organização de medidas anti-aegypti em setenta 
localidades que, conforme se acreditava, constituíam o principal foco de 
infestação. Uma vez limpas essas áreas, seria realizada uma expansão em 
direção às pequenas comunidades periféricas. O plano era que, no máximo 
até fevereiro de 1965, as atividades de erradicação fossem estendidas para 
os outros estados infectados, com exceção do Arkansas e do Tennessee 
(Schliessman & Magennis, 1964).

O plano inicial do CDC era atacar o mosquito em todos os estados 
infestados de uma só vez. Entretanto, a necessidade de estabelecer convênios 
com os governos estaduais e locais e a escassez de recursos fizeram com 
que as atividades do programa tivessem início, em fevereiro de 1964, 
apenas nas Ilhas Virgens, em Porto Rico, no sul da Flórida e no Texas, 
regiões onde a infestação por Aedes aegypti era alta. Paralelamente, foram 
realizados levantamentos para apurar de maneira mais acurada as áreas de 
infestação do país. Conforme o programa progredisse e fundos adicionais 
fossem disponibilizados, as atividades seriam estendidas para outras áreas 
receptivas à febre amarela (Schliessman & Magennis, 1964).474

Em suas memórias, Soper atribuiu o caráter estadual do programa 
de erradicação de Aedes aegypti a uma estratégia deliberada do CDC, que 
“decidiu desde o princípio que não realizaria nenhum esforço especial para 
obter dos diversos governos estaduais os meios realmente indispensáveis 
para a tarefa da erradicação”. Nesse sentido, de acordo com ele, “o programa 
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se constituiria apenas em mais um programa sanitário dentre aqueles 
implementados pelos estados e com os quais o CDC colaborava” (Soper 
& Duffy, 1979: 375). Aos olhos de Soper, deixar a responsabilidade pelo 
programa para os estados significava a descentralização de suas atividades 
e o seu consequente enfraquecimento. Ele entendia o programa nacional 
de erradicação de Aedes aegypti como uma política de estado, centralizada 
pelo governo federal, tal qual o modelo implementado no Brasil e em outras 
repúblicas americanas. A complexidade do sistema político federativo dos 
Estados Unidos, no qual os estados gozam de grande autonomia, no entanto, 
impedia que o programa fosse executado da forma como Soper planejara.

As atividades do programa nacional de erradicação, previsto para 
durar cinco anos, basearam-se naquelas desenvolvidas anteriormente 
no projeto-piloto de Pensacola (1957-1961) e conjugavam os seguintes 
aspectos operacionais: o emprego rotineiro do DDT nas áreas identificadas 
como positivas para Aedes aegypti e cercanias, por meio dos poderosos 
pulverizadores acoplados a caminhões; vistorias ao redor das residências 
durante a estação de reprodução do mosquito, realizadas por inspetores 
sanitários munidos de pulverizadores manuais e treinados para identificar 
focos; pesquisas constantes sobre a susceptibilidade do mosquito Aedes aegypti 
ao DDT e sobre procedimentos alternativos de controle; estabelecimento 
de regulações para prevenir a dispersão indiscriminada do inseto, tanto 
em viagens interestaduais e internacionais quanto para fins de pesquisa; 
campanhas públicas de informação e conscientização, destinadas a obter 
a cooperação dos governos e dos proprietários locais para as atividades de 
eliminação dos focos de reprodução do mosquito.475

Donald Schliessmann, diretor do Departamento de Erradicação do 
Aedes aegypti do CDC, afirmou que iria usar os métodos mais democráticos 
que pudesse nas operações supracitadas. Entretanto, como observou 
Etheridge (1992) “cooperação e boa vontade eram tão vitais quanto o 
inseticida para a conclusão bem-sucedida da tarefa”.

Em 1965 – segundo ano operacional do Programa de Erradicação do 
Aedes aegypti nos Estados Unidos – as atividades foram estendidas ao Havaí, 
Alabama, Geórgia, Mississipi e Carolina do Sul. Paralelamente, forças 
móveis especiais foram enviadas àqueles estados onde o índice do mosquito 
era reduzido, tais como o Arkansas, a Carolina do Norte e a Luisiana.  
No total, o Programa estava sendo implementado em quase um quarto 
do país nessa época, com cerca de 40 milhões de pessoas e 19 milhões de 
casas sendo objeto de inspeção e tratamento (Paho, 1962). No auge de suas 
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atividades, ele chegou a contar com trezentos funcionários federais, que 
trabalhavam, em sua maioria, na sede do CDC, em Atlanta, na Geórgia. 
Outros milhares de agentes de saúde pública atuavam na esfera estadual, 
em regime de contrato temporário com o governo federal. A maioria deles, 
no entanto, conforme já destacamos, não acreditava no sucesso do Programa 
e, muito menos, que os mosquitos transportados dos Estados Unidos para 
os países vizinhos eram a causa dos surtos epidêmicos de febre amarela que 
voltavam a ser reportados em diversas regiões das Américas.476

O Programa de Erradicação do Aedes aegypti dos Estados Unidos tinha 
duas diferenças se comparado àqueles implementados, desde 1947, em 
outras repúblicas americanas, nos marcos da Campanha Continental da 
Opas. A primeira delas, como Soper já havia apontado, era a inexistência 
de quaisquer atividades destinadas a identificar e eliminar os focos de 
reprodução dos mosquitos no interior das residências. Ao contrário do que 
era feito nos países latino-americanos e caribenhos, o programa norte-
americano previa a aplicação sistemática do DDT apenas nos criadouros 
de Aedes aegypti localizados no exterior das habitações. Essa limitação se 
relaciona com a questão da propriedade privada, muito importante nos 
Estados Unidos, constituindo-se mesmo em um dos pilares da sociedade 
norte-americana. Ao contrário do que acontecia nos demais países 
das Américas, os cidadãos norte-americanos não franqueavam as suas 
residências aos agentes de saúde. Existia, então, um impedimento de ordem 
moral, ideológica, quase religioso, um ethos norte-americano que limitava o 
escopo do programa, comprometendo o seu desenvolvimento.

A segunda diferença era a falta de informações detalhadas sobre as 
atividades de erradicação. Os informes periódicos sobre o desenvolvimento 
do Programa que o CDC encaminhava à Opas limitavam-se à apresentação 
de dados anuais mínimos, por condado, em vez de dados trimestrais, 
organizados por cidades ou povoados, conforme o padrão estabelecido desde 
o início da Campanha Continental. Tratava-se de uma simples enumeração 
dos condados investigados, daqueles infestados por Aedes aegypti e dos que 
estavam sendo submetidos a tratamento. A direção da Opas pressionava o 
governo norte-americano por informações mais acuradas, na medida em que 
a falta de detalhamento sobre o desenvolvimento do programa dificultava 
qualquer avaliação sobre os progressos que estavam sendo realizados, bem 
como sobre os problemas enfrentados (Schliessmann, 1964, 1966, 1967).

A pressão da Opas por informações mais detalhadas sobre o programa 
norte-americano de erradicação estava relacionada à proximidade da XVII 
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Conferência Sanitária Pan-Americana, na qual deveria ser anunciada a 
erradicação de Aedes aegypti das Américas e, consequentemente, o término 
da Campanha Continental. Nenhum dos dois anúncios, contudo, pôde ser 
feito. A Conferência, realizada em Washington D.C., entre 26 de setembro 
e 7 de outubro de 1966, encontrou os Estados Unidos ainda inteiramente 
envolvidos com a erradicação do vetor da febre amarela em diversas partes 
do seu território. Os delegados norte-americanos chegaram, inclusive, a se 
desculpar com a direção da Opas e com os representantes das repúblicas 
americanas presentes à Conferência por seu país não ter conseguido 
alcançar a meta no prazo acordado. Naquele momento, no entanto, os 
problemas da Campanha Continental não se resumiam aos Estados Unidos. 
Pelo contrário, a situação era insatisfatória em várias partes do hemisfério 
ocidental. Cuba, República Dominicana, Haiti, Trinidade e Tobago, Jamaica 
e Venezuela, por exemplo, também ainda não haviam conseguido erradicar 
Aedes aegypti de seus territórios.477

Como se não bastasse a impossibilidade de anunciar a erradicação de 
Aedes aegypti das Américas na Conferência Sanitária Pan-Americana de 1966, 
conforme o planejado, a Opas ainda teria que enfrentar um problema mais 
grave. Desde meados da década de 1960 vinha aumentando o número de 
países certificados como livres do mosquito que reportavam à Organização 
a reinfestação de seus territórios. Esse era o caso, por exemplo, das Guianas 
Francesa e Britânica, de El Salvador (OPS, 1967) e da Colômbia.478 Desse 
modo, se consideramos os países que ainda não tinham conseguido erradicar 
Aedes aegypti e aqueles que vinham reportando a reinfestação de seus 
territórios pelo mosquito, podemos perceber que os problemas da Campanha 
Continental concentravam-se geograficamente no norte da América do Sul, 
no Caribe, em El Salvador e nos Estados Unidos. A presença do vetor 
da febre amarela nessas regiões ameaçava seriamente os 14 países que, 
àquela altura, haviam conseguido erradicá-lo, quais sejam: Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.479

A ameaça em potencial se materializou em 1967, quando o Brasil 
reportou à Opas a reinfestação do seu território por Aedes aegypti, que tinha 
sido erradicado do país em 1958. O mosquito foi encontrado em Belém, capital 
do estado do Pará, localizado na região Norte (Franco, 1969), gerando um 
surto epidêmico que, nos anos seguintes, se alastrou para o sudeste de Goiás 
e ganhou as manchetes de importantes jornais brasileiros,480 assim como 
de periódicos da comunidade médica.481 O Brasil tinha uma importância 
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estratégica para a Campanha Continental, não apenas por sua posição 
geográfica, na medida em que faz fronteira com dez países da América 
do Sul, como também por ter sido o pioneiro no combate à febre amarela 
no continente, o propositor da Campanha Continental em 1947 e o país 
que mais enviava técnicos e especialistas para auxiliar na organização 
e implementação de programas de erradicação em diversas nações 
do continente. Entretanto, embora colaborasse com outras repúblicas 
americanas nas atividades de combate a Aedes aegypti, no plano interno 
o governo brasileiro vinha enfraquecendo o Serviço Nacional de Febre 
Amarela. Em 1956, antes mesmo da erradicação de Aedes aegypti ter sido 
alcançada no país, o SNFA foi absorvido pelo Departamento Nacional de 
Endemias Rurais (DNERu), órgão criado nesse ano pelo presidente Juscelino 
Kubitschek (1956-1960).482 Desse momento em diante, o DNERu diminuiu 
substancialmente o número de funcionários engajados na Coordenação 
do Combate à Febre Amarela, o que prejudicou as atividades de vigilância 
epidemiológica no país. Em julho de 1961, inclusive, o diretor-geral 
substituto do órgão, Aprígio Salgado, extinguiu as coordenações por doenças, 
agrupando as suas atividades em uma Divisão de Profilaxia (Severo, 1955; 
Franco, 1969; Benchimol, 2001). Seis anos depois, em agosto de 1965, o 
presidente Castelo Branco (1964-1967) promulgou o decreto n. 56.759, 
extinguindo aquele de 1932, que havia criado o Serviço Cooperativo de 
Febre Amarela, e acabando formalmente com as atividades de combate à 
doença no país.483 Como resultado, dois anos depois o Brasil sofreu uma 
reinfestação do seu território por Aedes aegypti.

Comentando sobre o decreto n. 56.759, Odair Franco (1969: 151) 
afirmou que:

O novo Decreto tratou da vacinação antiamarílica em todo o país,  
da prática de necropsias ou da viscerotomia sempre que necessárias, da 
vigilância anti-aegypti, mas não se referiu, propriamente, ao ataque 
ao vetor urbano da doença, que não era encontrado no território 
brasileiro desde 1955. Todavia, pairava sobre o Brasil a ameaça da 
reinfestação pelo Aedes aegypti trazido do exterior através do tráfego 
aéreo e marítimo.

A reinfestação de Belém sinalizava que a Campanha Continental 
atravessava um período crítico. Mais do que isso, evidenciava que Aedes 
aegypti estava se deslocando do norte para o sul do continente, pois a 
espécie havia reinfestado primeiramente o México, depois alguns países 
do Caribe, chegara à Colômbia para, finalmente, atingir a região Norte do 
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Brasil. Tal constatação fortaleceu os argumentos daqueles que acusavam o 
governo norte-americano de ser o responsável pela reinfestação que ocorria 
em várias repúblicas americanas. Contra os Estados Unidos, pesavam as 
acusações de terem ingressado tardiamente na Campanha Continental, de 
não terem erradicado o vetor da febre amarela do seu território e de não 
disponibilizarem informações suficientes sobre o desenvolvimento do seu 
programa de erradicação, que poderiam ajudar os países vizinhos a prevenir 
a reinfestação de seus territórios. Diante dessa situação, o governo norte-
americano teria que dar uma resposta às repúblicas americanas.

O Abandono do Programa Norte-Americano 
de Erradicação e a Reinfestação das 
Américas por Aedes aegypti

Em uma tentativa de diminuir a insatisfação das repúblicas 
americanas e acalmar a direção da Opas, em 1967 o governo dos Estados 
Unidos solicitou à Organização que designasse um grupo de trabalho para 
avaliar o programa de erradicação em curso no país. O grupo foi composto 
pelos brasileiros Paulo C. Antunes e Octavio Pinto Severo, respectivamente 
diretor adjunto da Opas (1947-1951) no início da gestão de Soper e consultor 
para a Campanha Continental, e pelo uruguaio Sólon Veríssimo, também 
funcionário da Organização, todos com larga experiência em atividades 
de combate ao mosquito Aedes aegypti no continente. A presença de dois 
especialistas brasileiros na comissão realçava o papel de destaque exercido 
pelo país na Campanha Continental. Os três estiveram nos Estados Unidos 
entre 1 de abril e 11 de maio de 1968.484

Primeiramente, eles participaram da Conferência sobre a Erradicação 
do Aedes aegypti das Américas, convocada pela Opas e realizada entre 3 
e 5 de abril de 1967, em Washington D.C. A Conferência atendia a uma 
determinação da XVII Conferência Sanitária Pan-Americana, expressa em 
sua resolução XIX, que instruía o diretor da Organização a tomar todas 
as medidas necessárias para acelerar a erradicação de Aedes aegypti das 
Américas e para assegurar que a Campanha Continental fosse implementada 
simultaneamente e de maneira coordenada em todas as áreas ainda 
infestadas pelo mosquito. Entre as medidas preconizadas para alcançar essa 
coordenação, a resolução recomendava a realização de encontros frequentes 
e periódicos das autoridades sanitárias nacionais responsáveis pelo programa 
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continental de erradicação da Opas.485 A Conferência sobre a Erradicação 
do Aedes aegypti das Américas foi o primeiro desses encontros.486

Terminada a Conferência, Antunes, Severo e Veríssimo dedicaram-
se a examinar o desenvolvimento do Programa de Erradicação do Aedes 
aegypti dos Estados Unidos. Para tanto, tiveram a companhia de Horwitz 
e de Vicente P. Musa, da Opas; do subsecretário de Assuntos de Saúde e 
Ciência; de alguns membros da Secretaria de Saúde, Educação e Bem-Estar 
e do próprio cirurgião-geral, William H. Stewart (1965-1969), que havia 
substituído Luther L. Terry dois anos antes. Inicialmente, eles visitaram a 
sede do Departamento de Erradicação do Aedes aegypti, no prédio do CDC, em 
Atlanta, para se informar acerca do planejamento das operações, antes de 
procederem à inspeção de campo. Além de Atlanta e Savannah, na Geórgia, o 
grupo visitou também Jacksonville, na Flórida; Austin, no Texas; Columbia, na 
Carolina do Sul; San Juan, em Porto Rico; e as Ilhas Virgens. Em todas essas 
regiões eles se encontraram com os altos funcionários do CDC encarregados 
do programa, com os quais trocaram experiências e informações.487

O informe inédito da comissão continha uma série de críticas ao 
Programa, a mais dura delas referente à ausência de indicações concretas 
sobre se a erradicação de Aedes aegypti havia sido alcançada em algum setor 
importante. Na opinião de Antunes, Severo e Veríssimo, tal situação se devia, 
principalmente, à adoção de uma estratégia inadequada, baseada no emprego 
de novos métodos e técnicas cuja eficácia ainda não tinha sido comprovada, e 
à falta de uniformidade e flexibilidade, tanto no plano administrativo quanto 
operacional. Eles também salientaram a incapacidade do programa de 
erradicação norte-americano de realizar uma cobertura completa e eficaz das 
comunidades atendidas, “em virtude de certas condições especiais existentes 
nos Estados Unidos, tais como a oposição à inspeção no interior das casas e 
o grande número de recipientes artificiais e descartáveis apropriados para a 
reprodução do Aedes aegypti”. Com base nas observações realizadas, a comissão 
sugeria, então, a adoção de estratégias adequadas à natureza e extensão do 
problema, calcadas em métodos e técnicas recomendadas pela Opas e que 
haviam sido empregadas com sucesso na erradicação do mosquito da maioria 
dos países do hemisfério, e o estabelecimento de uma forma de organização 
que permitisse ao programa operar de maneira uniforme e com a necessária 
flexibilidade administrativa. Antunes, Severo e Veríssimo acreditavam que, 
uma vez implementadas essas mudanças, seria possível cobrir toda a área 
infestada em um curto espaço de tempo e, consequentemente, erradicar Aedes 
aegypti do território norte-americano.488
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As críticas da comissão designada pela Opas contribuíram para que, 
no verão de 1968, o Programa de Erradicação do Aedes aegypti dos Estados 
Unidos fosse transferido do CDC para a Administração de Controle do 
Meio, do Departamento de Proteção do Consumidor e de Higiene Ambiental 
(Environment Control Administration – Department of Consumer 
Protection and Environmental Hygiene). Como afirma Etheridge (1992), 
embora o Programa não tenha nascido em Atlanta, o CDC havia assumido a 
responsabilidade por sua implementação. A direção da agência, no entanto, 
jamais foi uma entusiasta de tal programa, de modo que o abandonou sem 
maiores arrependimentos. Na época em que o vínculo foi encerrado, a 
atenção dos seus funcionários estava voltada para outros projetos, em que 
as chances de sucesso eram muito maiores.

O Programa receberia mais um golpe em 1969, quando David J. 
Sencer,489 então diretor do CDC (1966-1977) – agora designado Centros 
para o Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control 
and Prevention) – solicitou um revisão geral do projeto e propôs uma nova 
abordagem para o problema de Aedes aegypti nos Estados Unidos. Em um 
artigo publicado no American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ele 
argumentou que, a menos que o programa de erradicação norte-americano 
tivesse um caráter global, ele nada mais era do que um desperdício de 
tempo e de dinheiro. Sencer, assim como a maioria dos funcionários do 
CDC, estava convencido de que, nas condições existentes no país na 
época, o mosquito Aedes aegypti não era erradicável a um custo razoável. 
Ele também não concordava com a ideia de que a eliminação da febre 
amarela dependia da erradicação do mosquito do hemisfério ocidental. 
Desse modo, em vez de tentar erradicar Aedes aegypti, uma tarefa hercúlea, se 
não impossível, na sua opinião, a proposta do diretor do CDC era priorizar 
a pesquisa básica e operacional sobre a febre amarela e a dengue – uma 
enfermidade que também tinha Aedes aegypti como vetor e que começava 
a causar epidemias devastadoras no Caribe – assim como as atividades de 
vigilância e a assistência epidêmica imediata. Sencer afirmava, inclusive, 
que muito ainda precisava ser conhecido sobre a história natural do vírus 
da dengue e também sobre se o controle da doença poderia ser alcançado 
com ou sem a erradicação do vetor (Sencer, 1969).

O artigo de Sencer mereceu duras críticas de Fred Soper e de Wilbur 
G. Dows, diretor adjunto da Divisão de Ciências Médicas e Naturais da 
Fundação Rockefeller, responsável pelo programa de arbovírus da instituição 
filantrópica (1961-1971), e diretor da Unidade de Pesquisa sobre o Arbovírus 
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da Universidade de Yale. Ambos escreveram para o editor do The American 
Journal of Tropical Medicine and Hygiene Robert Briggs Watson, professor da 
Escola de Saúde Pública da Universidade da Carolina do Norte, alertando-o 
sobre o que consideravam ser afirmações potencialmente perigosas 
sobre a febre amarela presentes no artigo de Sencer, tais como a de que 
“a vigilância deve ser tal que o primeiro caso, ou ao menos a primeira 
geração de casos, decorrentes da importação é reconhecido e o segundo 
prevenido” e que “a tecnologia necessária para este feito, no caso da febre 
amarela, está disponível, consistindo na rápida vacinação em massa e 
no controle do vetor”. Conforme argumentavam Downs e Soper, embora 
Sencer não tivesse escrito isso explicitamente, tais afirmações davam a 
entender, equivocadamente, que a tecnologia necessária para um rápido 
reconhecimento dos casos da doença também estava disponível no país.490 
A carta de Soper, inclusive, foi publicada na mesma edição do periódico que 
trazia o artigo de Sencer (Soper, 1969). Ele também escreveu para o próprio 
Sencer, afirmando que o seu artigo “questionava os conceitos e ideias sobre a 
febre amarela que ele havia formulado ao longo de sua carreira profissional” 
e que, por esse motivo, sentia-se “obrigado a comentar as suas propostas 
acerca da prevenção à febre amarela”.491 Além de Sencer, Soper também 
enviou os seus comentários para o cirurgião-geral William H. Stewart.492

Na carta enviada ao editor do The American Journal of Tropical Medicine 
and Hygiene, Soper (1969) afirmava que o que Sencer estava defendendo nada 
mais era do que um retorno à estratégia dos anos 1920, quando a Fundação 
Rockefeller combatia a febre amarela onde quer que ela surgisse ou onde os 
serviços de vigilância epidemiológica a diagnosticassem. Ele argumentava, 
contudo, que, em 1963, o CDC não tinha adotado nenhuma medida para 
combater a dengue em Porto Rico, quando cerca de trinta mil casos foram 
reportados, situação que se repetiu em 1968, quando o número de doentes 
na região excedeu a marca de 16 mil. Para Soper, a pouca disposição da 
agência em responder a essas emergências sanitárias depunha contra a 
estratégia preconizada por Sencer.

Alguns anos depois, em suas memórias, Soper abordaria novamente 
a oposição do diretor do CDC ao Programa de Erradicação do Aedes aegypti 
dos Estados Unidos, afirmando que, “confiante nos recursos técnicos 
disponíveis, Sencer defendia o critério de fazer frente à ameaça da febre 
amarela quando esta aparecesse, no lugar de tornar impossível a sua 
aparição”. Ele salientava que, embora este procedimento pudesse ter tido 
êxito, “ao custo de algumas vidas de cidadãos norte-americanos”, Sencer 
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“ignorava por completo o fato de que, em muitos lugares dos Estados Unidos, 
a população de Aedes aegypti pode exportar-se aos países vizinhos, sobretudo 
ao México, que já tinha erradicado a espécie a um custo nada desprezível” 
(Soper & Duffy, 1979: 378).

Os argumentos de Soper, no entanto, não foram capazes de impedir 
a extinção do Programa de Erradicação do Aedes aegypti dos Estados 
Unidos que, entre 1964 e 1968, havia consumido 54 milhões de dólares, 
constituindo-se em uma das mais caras campanhas de erradicação de 
insetos já lançadas pelo USPHS. A nova administração republicana do 
presidente Richard Nixon (1969-1974) considerou que o montante gasto já 
era suficiente, principalmente em um cenário em que não havia garantia de 
sucesso. Desse modo, a dotação orçamentária de US$ 16.000.000, prevista 
para as atividades do programa em 1969, foi suprimida em sua totalidade 
pelo governo federal. Como consequência, o programa foi abandonado e, 
posteriormente, encerrado.493

Em maio de 1969, o cirurgião-geral do USPHS, William H. Stewart, 
comunicou à direção da Opas que o Programa de Erradicação do Aedes 
aegypti dos Estados Unidos seria encerrado e que não existiam planos 
para retomá-lo, solicitando que a organização interamericana de saúde 
transmitisse a decisão ao governo do México.494 Dois meses antes, Soper 
havia tentado, sem sucesso, demovê-lo dessa ideia.495 A decisão do governo 
norte-americano de encerrar o programa nacional de erradicação ocorreu 
justamente quando a Opas começava a reportar seguidas reinfestações em 
pelo menos cinco países das Américas que já tinham conseguido erradicar 
Aedes aegypti: Panamá, Honduras, El Salvador, México e Brasil.496

Nos dias 11 e 12 de setembro de 1969, realizou-se, em El Paso, no 
Texas, uma reunião binacional entre os governos do México e dos Estados 
Unidos para tratar do problema da infestação do mosquito ao longo 
da fronteira entre os dois países. David Sencer foi um dos membros da 
delegação enviada por Washington para tentar acalmar as autoridades 
mexicanas, que acusavam o mosquito de ter cruzado as fronteiras do 
país, levando consigo doença e morte. Na ocasião, os delegados norte-
americanos enumeraram os principais fatores que contribuíram para a 
decisão de encerrar o programa nacional de erradicação: o seu alto custo; 
as dificuldades legais que envolviam a sua implantação, tais como a recusa 
de muitos cidadãos do país em permitir que os inspetores sanitários 
ingressassem em suas propriedades à procura de mosquitos; e a onda 
crescente de oposição ao uso do DDT em larga escala.497 Nesse mesmo mês, 
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a posição do governo norte-americano foi oficializada na XIX Reunião do 
Conselho Diretor da Opas, realizada em Washington D.C.498

A questão da oposição ao uso do DDT merece destaque. O Programa 
de Erradicação do Aedes aegypti dos Estados Unidos foi implementado em um 
período no qual as atitudes em relação ao uso de pesticidas em larga escala 
estavam se alterando rapidamente. Em 1962, Rachel Carson havia publicado 
o livro Primavera Silenciosa (Silent Spring), que se tornaria a base do movimento 
ambientalista no século XX. As críticas da autora não eram direcionadas ao 
uso de pesticidas em atividades de saúde pública, mas sim à sua aplicação 
em larga escala na agricultura o que, na sua opinião, afetava o equilíbrio 
natural, ocasionando danos duradouros e, em alguns casos, irreversíveis 
à natureza e à vida selvagem (Carson, 1962). O campo da saúde pública, 
contudo, não passou incólume pelos questionamentos presentes na obra, 
pois os pesticidas também começaram a ser vistos – inclusive pelo governo 
norte-americano – como prejudiciais à vida humana.499 Como resultado das 
controvérsias, em 1972 o DDT foi proibido nos Estados Unidos.500

Outro fator que contribuiu para o abandono do Programa foi a firme 
oposição dos entomólogos norte-americanos ao seu desenvolvimento, 
sobretudo a partir do momento em que perceberam que a palavra 
erradicação se aplicava também às colônias de insetos que mantinham em 
seus laboratórios para fins de pesquisa. Em defesa dos seus espécimes, eles 
argumentavam que ainda havia muito a aprender sobre o vetor da febre 
amarela e que as pesquisas que desenvolviam eram vitais para o sucesso do 
programa. Como exemplo, mencionavam estudos em curso sobre os hábitos 
de Aedes aegypti, que vinham revelando que o mosquito não era tão doméstico 
como se acreditava, sendo frequente a procriação da espécie a uma 
distância de cerca de um quilômetro das habitações humanas, em buracos 
de árvores e folhas de palmeira.501 Um desses entomólogos era Samuel 
W. (Sib) Simmons, então chefe do Departamento de Tecnologia do CDC, 
que defendia veementemente a realização de mais pesquisas sobre formas 
alternativas de combate a Aedes aegypti que não implicassem sua erradicação. 
Simmons sugeria a utilização de armadilhas de oviposição (ovitraps), na medida 
em que estas possibilitavam a identificação dos criadouros dos mosquitos, 
sem que fosse necessário matá-los ou capturá-los.502

As ovitraps tinham sido descritas, pela primeira vez, em 1966, por 
R. W. Fay e Donald A. Eliason, ambos funcionários do Departamento 
de Tecnologia do CDC, em um artigo no qual defendiam a utilização do 
dispositivo no Programa de Erradicação do Aedes aegypti do sudeste dos 
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Estados Unidos (Fay & Eliason, 1966). A armadilha consistia em um frasco 
preto brilhante, de boca larga, com capacidade para aproximadamente ¼ de 
litro, parcialmente cheio de água, e que continha uma paleta de madeira, 
a qual se ajustava um papel absorvente, a fim de oferecer ao mosquito 
um lugar atrativo para oviposição. As fêmeas do inseto eram atraídas 
para a armadilha por sua cor e aroma. A existência de ovos do mosquito 
depositados na madeira significava que Aedes aegypti existia na área e que 
a mesma deveria ser pulverizada (Fay & Perry, 1965; Fay & Eliason, 1966). 
A importância desse dispositivo residia na possibilidade de determinar a 
presença do inseto, independentemente dos resultados referentes às larvas. 
A dupla comprovação, ou seja, o diagnóstico da presença de Aedes aegypti 
em sua forma adulta e larvária, era de grande utilidade, pois permitia que 
se identificasse, com maior segurança, as regiões infestadas pelo vetor da 
febre amarela (Jakob & Bevier, 1969).

Para Soper, no entanto, a criação das ovitraps e a sua utilização no 
Programa de Erradicação do Aedes aegypti dos Estados Unidos explicam, em 
parte, o fracasso do mesmo, na medida em que nos ajudam a entender o 
que ocorreu nas áreas onde a redução do índice do mosquito se aproximou 
da erradicação. Na sua opinião, a invenção do dispositivo mascarou aquelas 
que seriam “as questões reais da erradicação”, quais sejam: qual é a 
melhor maneira de identificar a localização exata dos criadouros ocultos, 
não detectados pela procura por larvas nas fases finais das atividades  
de erradicação? Seriam as ovitraps capazes de localizar os focos ocultos de 
reprodução do mosquito? Os resultados negativos obtidos após utilização 
do dispositivo em uma determinada área significavam, de fato, que Aedes 
aegypti não existia ali? (Soper & Duffy, 1979).

Soper não estava convencido da utilidade das ovitraps na detecção de 
mosquitos adultos ou, pelo menos, não confiava no dispositivo para atestar 
que a espécie não existia em uma determinada região. Como argumentou:

nem a presença de ovos nem de larvas do Aedes aegypti revelam de 
onde vêm os mosquitos adultos: ou seja, os criadouros primários da 
espécie, que devem ser detectados e eliminados em sua totalidade 
para alcançar a erradicação do mosquito na área considerada. Por 
isso, o ponto débil do sistema de ovitraps reside no fato de que, embora 
indique a presença de mosquitos adultos, não revela onde os mesmos 
se originam. (Soper & Duffy, 1979: 377)
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Além das ovitraps, outra crítica de Soper ao programa de erradicação 
norte-americano dizia respeito à não inspeção das residências. Na sua 
opinião:

Um serviço eficaz de erradicação deve estar em condições de proceder 
à indagação de todos os locais compreendidos em sua área de operação, 
tanto no interior quanto no exterior. Em consequência, o pessoal deste 
programa deve estar autorizado a inspecionar, inclusive, os domicílios 
particulares. (Soper & Duffy, 1979: 377) 

Na verdade, desde 1958 Soper acusava o governo norte-americano 
de não estar disposto a tomar parte nos esforços continentais para a 
erradicação de Aedes aegypti (Soper, 1959). Os Estados Unidos foram 
a última nação das Américas a aderir à Campanha Continental e só o fizeram 
em virtude das críticas que recebiam das repúblicas americanas. Nesse 
sentido, ele considerou lamentável a decisão do seu país de interromper o 
programa nacional de erradicação e enumerou uma série de razões que, 
na sua opinião, concorreram para tal atitude: 

1. Falta de jurisdição. Nos Estados Unidos a saúde pública incumbe 
às autoridades estaduais e locais, salvo quando solicitam assistência 
do serviço federal.

2. Ausência de uma tecnologia de erradicação de eficácia demonstrada. 
Ainda que se disponha de substitutos satisfatórios do DDT, a 
erradicação exige uma grande dedicação às operações sobre o terreno 
com uma supervisão digna de segurança, uma notificação imediata e 
exata e uma análise simultânea dos resultados obtidos. A tecnologia 
deve permitir também detectar e eliminar os últimos criadouros de 
mosquitos, por difícil que seja localizar estes focos primários.

3. A inexistência do direito a entrar em todos os locais e em cada 
uma de suas partes, incluídos os domicílios particulares, ocupados ou 
não, com independência dos desejos do residente ou do proprietário.

4. O custo elevado da erradicação do Aedes aegypti, que exige um 
emprego intensivo de mão de obra.

5. o caráter sazonal das operações sobre o terreno em quase todas as 
zonas infestadas pelo Aedes aegypti no território continental dos Estados 
Unidos. As baixas temperaturas durante os seis meses mais frios do 
ano, quando a densidade do mosquito é normalmente mínima, pode 
ter exercido um efeito desmoralizador sobre o pessoal do campo. 
(Soper & Duffy, 1979: 378)
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Soper nunca perdoou o governo de seu país por não ter cumprido 
a sua parte na tarefa de erradicar Aedes aegypti das Américas quando 
teve oportunidade, como evidencia o último capítulo de suas memórias, 
intitulado “O fracasso dos Estados Unidos em erradicar o Aedes aegypti”. Nele, 
Soper classifica como “inadequada do ponto de vista técnico” a proposta do 
governo norte-americano de abandonar as atividades de erradicação para 
se concentrar na prevenção à exportação de Aedes aegypti para os países 
vizinhos. Para reforçar o seu argumento, ele cita o caso do Brasil, que 
propôs a Campanha Continental, em 1947, após se dar conta de que não era 
capaz de evitar a reinfestação do seu território através de suas fronteiras 
e portos. Na sua opinião, com o Estados Unidos não seria diferente, na 
medida em que o mosquito podia ser transportado de um lugar a outro 
em automóveis, ônibus, embarcações e aviões. O inseto se adaptava muito 
bem ao transporte internacional de certos artigos, particularmente pneus 
usados, que os Estados Unidos exportavam em grandes quantidades a vários 
países latino-americanos. Além disso, se já era complicado e custoso evitar 
a exportação do mosquito a outros países, era mais difícil ainda demonstrar 
que a reinfestação não provinha do território norte-americano. Em 1965, 
por exemplo, os investigadores da Opas haviam atribuído a reinfestação de 
El Salvador aos envios de pneus usados procedentes do país (OPS, 1966). 
Assim, de acordo com Soper, enquanto os Estados Unidos permitissem que a 
espécie continuasse existindo em seu território, a culpa pelas reinfestações 
ocorridas em outras repúblicas americanas seria sempre atribuída ao país 
(Soper & Duffy, 1979: 379).

Ele também afirmava que o abandono da erradicação de Aedes aegypti 
em prol da vigilância da febre amarela era contrário aos interesses dos 
próprios Estados Unidos. Na sua opinião, não convinha ao país “ignorar as 
obrigações mútuas assumidas, nem os solenes compromissos contraídos 
por seus delegados, devidamente autorizados ante as conferências 
internacionais de saúde”. Ao renunciar unilateralmente à erradicação de 
Aedes aegypti e substituí-la por um programa voltado para a não exportação 
do mosquito, os Estados Unidos abriam o caminho para que outros países 
adotassem o mesmo procedimento. Assim, “a obra inteira da erradicação 
continental podia desmoronar”, com a conseguinte reinfestação de todas as 
Américas e a reaparição periódica de epidemias de febre amarela urbana, 
dengue e outras enfermidades transmitidas por Aedes aegypti (Soper & 
Duffy, 1979: 380).
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Da mesma forma, Soper entendia que a renúncia por parte dos 
Estados Unidos punha em questão a sinceridade dos compromissos 
assumidos pelo país com outras campanhas internacionais de erradicação 
e a sua participação nelas. Ele considerava a Campanha Continental 
como a precursora das campanhas contra a malária e a varíola que se 
desenvolviam na época e de futuros programas de erradicação que 
romperiam deliberadamente as barreiras que impediam a solidariedade 
internacional. Nesse sentido, as autoridades sanitárias do país deveriam 
assumir a responsabilidade de levar a termo a erradicação de Aedes aegypti 
no hemisfério ocidental, de modo a assegurar a desaparição permanente da 
febre amarela urbana. Esse trabalho era, na visão de Soper, “uma apólice 
de seguros que garantia um aspecto da saúde da população urbana das 
Américas” (Soper & Duffy, 1979: 381). Seu elevado custo em esforços e 
investimentos justificava-se como um pagamento per capita em troca da 
grande população protegida e da ausência de casos de febre amarela. 
A legitimidade da Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti 
advinha do conhecimento das epidemias que ocorreram no passado e que 
poderiam voltar a eclodir se a espécie retornasse aos seus antigos criadouros 
e a muitos outros aos quais tinha acesso nas Américas naquela época.  
O perigo era iminente porque, embora o vírus amarílico tivesse desaparecido 
das zonas urbanas, o vetor da doença estava pronto para retornar da selva 
e causar estragos (Soper & Duffy, 1979).

Em carta enviada a Louis A, Riehl, professor de Entomologia da 
Universidade da Califórnia, em 19 de junho de 1970, Soper ainda se 
lamentava pelo fracasso do programa norte-americano, afirmando que: 

Uma das experiências mais frustrantes que tive na vida foi a tentativa 
de erradicar o Aedes aegypti dos Estados Unidos. Isso é particularmente 
verdadeiro na medida em que eu desempenhei um papel importante 
em conseguir aprovação para o projeto (...). Entretanto, eu estive à 
margem da campanha.503

A decisão dos Estados Unidos de finalizar o seu programa nacional de 
erradicação ocorreu em um momento no qual diversos países das Américas 
reportavam seguidas reinfestações de seus territórios por Aedes aegypti. 
Os dois fatores foram responsáveis pelo enfraquecimento da Campanha 
Continental e, posteriormente, pelo seu abandono por parte da Opas, 
sem que a meta de erradicar o vetor da febre amarela das Américas fosse 
alcançada. Assim, todo o trabalho realizado nos 22 anos de vigência da 
Campanha desmoronava diante do olhar incrédulo dos especialistas em 
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saúde pública do continente e o mosquito Aedes aegypti voltava a ser uma 
ameaça para o hemisfério ocidental.

Fred Soper, até o final de sua vida, acusou os Estados Unidos de 
terem sido os responsáveis pela reinfestação do continente americano por 
Aedes aegypti. Ele argumentava que, apesar do mosquito ter sido eliminado 
de boa parte das Américas Central e do Sul, a erradicação continental 
da espécie não foi alcançada porque o governo norte-americano não foi 
capaz de realizar o mesmo trabalho minucioso que era desenvolvido pelas 
demais repúblicas americanas. Na realidade, o combate ao mosquito e a 
pulverização do interior das residências com o DDT, nos Estados Unidos, 
esbarrou em um elemento constitutivo da sociedade norte-americana: o 
direito à propriedade. Dada a importância dessa questão, o trabalho não 
seguiu os mesmos métodos que haviam sido empregados no restante do 
hemisfério ocidental, o que impediu que Aedes aegypti fosse erradicado 
do país. Os Estados Unidos se constituíram, então, em um oásis para o 
mosquito que, a partir do território norte-americano, pôde reinfestar 
diversos países do continente, levando consigo o flagelo amarílico. Soper, 
primeiro como diretor da Opas e, posteriormente, como consultor especial 
da Divisão de Saúde Internacional do gabinete do cirurgião-geral do 
Serviço de Saúde Pública, fez várias advertências nesse sentido e, uma vez 
confirmada a reinfestação, denunciou de maneira contundente o governo 
do seu país pelo fracasso daquela que seria a grande realização da rede 
transnacional de sanitaristas da qual era o principal expoente, formada 
pelas atividades da Fundação Rockefeller no continente: a erradicação de 
Aedes aegypti das Américas.

Na verdade, a incapacidade dos Estados Unidos de implementarem 
um programa de erradicação nos moldes imaginados por Soper deveu-
se menos a uma suposta negligência do governo do país e mais às 
características democráticas da sociedade norte-americana. O Programa de 
Erradicação do Aedes aegypti dos Estados Unidos (1964-1969) foi elaborado 
com base nos métodos de combate ao vetor da febre amarela empregados 
em outros países das Américas desde 1947 e naqueles utilizados durante 
o projeto de Pensacola (1957-1961). Entretanto, na transição do projeto-
piloto para o programa nacional, o trabalho de inspeção e pulverização do 
interior das residências – fundamental para o sucesso das atividades de 
erradicação em outros países – foi abandonado. Tal fato evidencia que, na 
tarefa de erradicar o vetor da febre amarela de seu território, por si só de 
grande magnitude, os Estados Unidos ainda tiveram que lidar com alguns 
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complicadores a mais, tais como as questões de propriedade e privacidade, 
muito fortes no país. Além disso, dada a estrutura do sistema federativo 
norte-americano, a implementação de um programa de erradicação em 
nível nacional pressupunha uma estreita colaboração entre as autoridades 
sanitárias federais, estaduais, dos condados e dos municípios, o que se 
revelou uma tarefa extremamente difícil. Tais fatores, somados às críticas 
ao programa feitas pelos ambientalistas e pela comunidade médica norte-
americana, sobretudo os entomólogos, levaram a um rápido abandono 
do programa nacional de erradicação e à consequente reinfestação do 
continente, minando as bases da Campanha Continental para a Erradicação 
do Aedes aegypti.




