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Conclusão: 
saúde internacional, erradicação de 
Aedes aegypti e o fortalecimento 
das relações interamericanas

No presente livro, analisaram-se as origens, o desenvolvimento, as 
consequências e as controvérsias suscitadas pela Campanha Mundial de 
Erradicação da Febre Amarela, lançada em 1918 pela Fundação Rockefeller, 
reformulada durante a Segunda Guerra Mundial e retomada, em 1947, sob 
os auspícios da Organização Sanitária Pan-Americana (OSP), com a nova 
designação de Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti. 
Durante os seus cerca de cinquenta anos de desenvolvimento, a campanha 
contra a febre amarela impulsionou a cooperação internacional em saúde 
nas Américas, estreitando os intercâmbios entre as nações da região.

Apesar de sua importância no cenário das relações interamericanas, a 
Campanha Continental não havia merecido a atenção dos historiadores da 
saúde internacional anteriormente. Tal situação contrasta com o destaque 
dado pela historiografia ao Programa de Erradicação da Malária, lançado em 
1955, em um contexto de acirramento das disputas entre as superpotências, 
que caracterizou a Guerra Fria; e à Campanha Mundial para a Erradicação 
da Varíola, iniciada em 1959 e encerrada com êxito em 1980. A Campanha 
Continental para a Erradicação do Aedes aegypti foi anterior aos dois 
programas da Organização Mundial da Saúde (OMS) servindo, inclusive, 
de modelo para a formulação e implementação de ambos. Embora tenha se 
desenvolvido no cenário da Guerra Fria, o seu lançamento, no pós-Segunda 
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Guerra Mundial, foi uma consequência da crescente cooperação entre as 
repúblicas americanas na área da saúde, que vinha sendo construída desde 
a década de 1920, em meio ao desenvolvimento da Campanha Mundial 
de Erradicação da Febre Amarela da Fundação Rockefeller nas Américas.

Recuperou-se a importância da Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti no cenário da saúde internacional no pós-
Segunda Guerra Mundial, relacionando as articulações que levaram ao 
seu lançamento, em 1947, e o seu desenvolvimento desse momento até 
o fim dos anos 1960, com o processo de maior articulação das repúblicas 
americanas no campo sanitário. A iniciativa foi impulsionada pelas nações 
do continente – com destaque para o papel desempenhado pelo Brasil – que 
decidiram enfrentar o problema da febre amarela conjuntamente.

Fred Soper foi um personagem-chave nesse processo de maior 
cooperação interamericana na área da saúde. Desde que foi nomeado para 
a chefia do Escritório Regional da Fundação Rockefeller, localizado no Rio 
de Janeiro, em 1927, ele procurou articular-se com os médicos e sanitaristas 
brasileiros que criticavam os métodos e as teorias que embasavam a 
implementação da Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela 
no país. O principal alvo das críticas era a teoria dos focos-chave, segundo 
a qual bastava eliminar o mosquito Aedes aegypti das maiores cidades do 
continente para que a febre amarela desaparecesse das Américas. A teoria 
não admitia a possibilidade de a doença ser endêmica nas áreas rurais do 
país, como afirmavam os brasileiros.

Paralelamente às críticas que a campanha da Fundação Rockefeller 
enfrentava no Brasil, descobertas realizadas na África, em meados da década 
de 1920, tais como a de que o macaco rhesus também era um hospedeiro do 
vírus da febre amarela e que outros mosquitos além de Aedes aegypti podiam 
transportá-lo, começaram a minar as bases práticas e epidemiológicas que 
sustentavam a campanha. Com a eclosão da epidemia do Rio de Janeiro 
em 1928-1929, esse processo de questionamento das certezas existentes 
acerca da doença atingiu o seu ápice. Diante da nova realidade, a Campanha 
Mundial de Erradicação da Febre Amarela teve que ser reorganizada, tarefa 
que coube a Soper.

Ao longo da década de 1930, Soper procedeu a uma reestruturação 
completa da Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela 
da Fundação Rockefeller, em um momento de transição política muito 
importante na história do Brasil, que foi a passagem da Primeira República 
(1889-1930), caracterizada por um federalismo exacerbado e por uma 
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grande autonomia dos estados, para o governo Vargas (1930-1945), que 
deu início a um processo de centralização político-administrativa e de 
modernização do Estado brasileiro calcado, entre outros elementos, no 
combate em nível nacional às principais enfermidades que afligiam a 
população brasileira. Nesse cenário, Soper assumiu a direção do Serviço 
Cooperativo de Febre Amarela (SCFA), reorganizando as suas atividades 
com base em duas novas técnicas laboratoriais que emergiram naquele 
momento: a viscerotomia e o teste de proteção em camundongos. Tais 
inovações permitiram que se resolvesse um dos principais problemas 
que havia atrapalhado o desenvolvimento da Campanha nos anos 1920, 
qual seja, o correto diagnóstico da febre amarela, na medida em que, na 
ausência de evidências clínicas características, como o vômito preto, ela 
era frequentemente confundida com outras doenças, como a malária, por 
exemplo. Com base nessas duas ferramentas que surgiram no começo dos 
anos 1930, o SCFA, sob a direção de Soper, começou a realizar testes de 
imunidade em todo o continente, de modo a mapear a extensão da febre 
amarela nas Américas.

Por meio da coleta de sangue das pessoas, foram identificadas as 
localidades onde havia imunidade e, consequentemente, onde existia 
a doença. Paralelamente, a viscerotomia permitiu que se colocasse nas 
mãos de leigos a responsabilidade de coletar amostras de fígado de vítimas 
fatais de febre amarela. As amostras, recolhidas no continente inteiro, 
eram enviadas para o Laboratório de Febre Amarela do Rio de Janeiro e, 
posteriormente, também para o Laboratório de Bogotá, para que a causa 
mortis fosse confirmada. Esse processo possibilitou averiguar qual era, de 
fato, a extensão da doença na América do Sul. Mais do que isso, criou um 
entrelaçamento muito forte entre os países do continente, que passaram a 
cooperar entre si com uma intensidade cada vez maior em torno da questão 
da febre amarela.

Assim, no começo da década de 1930, a Campanha Mundial de 
Erradicação da Febre Amarela da Fundação Rockefeller entrou em uma 
nova fase, que se estenderia até o início dos anos 1940 e se caracterizaria 
por atividades de mapeamento, investigações entomológicas para descobrir 
novos mosquitos que também pudessem transmitir a doença, assim como 
outras espécies de macacos que poderiam ser hospedeiros do vírus. Esse foi 
um período de reorganização da Campanha lançada em 1918, de montagem 
de uma nova estrutura, de experimentação de técnicas inovadoras, calcadas 
nas descobertas sobre a doença realizadas nos anos anteriores, enfim, de todo 
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um planejamento sanitário e geopolítico de enfrentamento da doença. Tais 
atividades, como procurei mostrar, atestam a continuidade da campanha 
na década de 1940, inclusive nos anos da Segunda Guerra Mundial, sob a 
liderança dos médicos e sanitaristas brasileiros do SNFA, já que a Fundação 
Rockefeller voltara suas atenções e recursos para o continente europeu e o 
norte da África, para onde Soper havia sido enviado em 1942.

Durante o mapeamento da extensão da doença realizado nos anos 
1930, duas descobertas importantes foram feitas, alterando os rumos 
da Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela da Fundação 
Rockefeller. A primeira delas foi a identificação, em 1932, de uma 
modalidade silvestre da enfermidade no Vale do Canaã, no Espírito Santo, 
uma localidade onde casos de febre amarela foram diagnosticados, mas 
onde Aedes aegypti não havia sido encontrado. Pesquisas realizadas na região 
a partir de então apontaram que existia um reservatório natural do vírus 
da doença nos macacos que habitavam as florestas da América do Sul, o 
que inviabilizava sua erradicação. O foco das atividades de combate à febre 
amarela deslocou-se, então, para Aedes aegypti, vetor urbano da enfermidade. 
Em 1933-1934, a espécie foi erradicada pela primeira vez de algumas cidades 
brasileiras, demonstrando que tal objetivo, em uma escala maior, era 
factível. A Campanha se dividiu: nas cidades, não apenas as litorâneas, como 
era feito anteriormente, o objetivo passou a ser a erradicação do mosquito, 
uma forma de impedir a eclosão de epidemias urbanas; e nas áreas rurais a 
estratégia adotada foi a administração de uma vacina, desenvolvida naquele 
mesmo período, capaz de proteger a população dessas regiões da doença e 
impedir que ela fosse levada para as cidades através de fluxos migratórios. 
Vacinação e erradicação de Aedes aegypti passaram a constituir, então, o 
binômio sobre o qual se assentavam as esperanças de que a febre amarela 
fosse erradicada do continente.

Nesse cenário, começaram a surgir as primeiras propostas visando 
à erradicação de Aedes aegypti das Américas. A primeira delas foi feita pela 
delegação boliviana durante a XI Conferência Sanitária Pan-Americana, 
realizada em 1942, no Rio de Janeiro. Na ocasião, no entanto, foi aprovada 
apenas uma recomendação para que os demais países do continente 
implementassem medidas destinadas a erradicar o vetor da febre amarela 
inspiradas no trabalho que já vinha sendo realizado em países como o Brasil, 
o Peru e a Bolívia. Apesar da comprovação de que Aedes aegypti podia ser 
eliminado e da bem-sucedida campanha de erradicação de Anopheles gambiae 
do Nordeste brasileiro, no fim da década de 1930, a ideia de que doenças 
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como a febre amarela e a malária podiam ser eliminadas através da extinção 
dos seus vetores ainda não estava consolidada para os médicos e sanitaristas 
do continente. Tal realidade, no entanto, rapidamente se alteraria.

Nos anos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Soper liderou 
importantes campanhas contra o tifo e a malária em países como o Egito, 
a Argélia e a Itália. As atividades de combate à malária, inclusive, foram 
orientadas pela ideia de erradicação do mosquito transmissor da doença 
em cada região, com base no modelo que havia sido implementado no 
Nordeste brasileiro alguns anos antes. O sucesso de tais campanhas 
reabilitou o conceito de erradicação, que orientaria importantes programas 
internacionais de saúde no pós-guerra, com destaque para a Campanha 
Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, o primeiro deles.

O processo de reconstrução da Campanha Mundial de Erradicação 
da Febre Amarela da Fundação Rockefeller no pós-Segunda Guerra 
Mundial, sob a nova denominação de Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti, foi liderado por uma rede transnacional de 
médicos e sanitaristas latino-americanos, composta por muitos brasileiros, 
o que conferiu ao Brasil um peso importante. Não pode ser considerada 
uma simples coincidência o fato de Heitor Praguer Fróes, então diretor 
do Departamento Nacional de Saúde (DNS), ter proposto a Campanha 
Continental em 1947, poucos meses após a eleição de Soper para a direção 
da OSP, depois de mais de vinte anos de trabalho e residência na América 
do Sul; de Geraldo Horácio de Paula Souza ter sido o responsável por 
apresentar a proposta de criação do que viria a ser a OMS; e de Marcolino 
Candau ter sido eleito o segundo diretor-geral da OMS. Esses médicos e 
sanitaristas conformavam uma rede transnacional, formada nos anos 1920 
e 1930, no contexto das atividades desenvolvidas pela Fundação Rockefeller 
nas Américas.

Com a reconfiguração do campo da saúde internacional no pós-
Segunda Guerra Mundial, os principais personagens dessa rede assumiram 
postos-chaves nas organizações internacionais que estavam sendo criadas, 
bem como em órgãos da estrutura nacional de saúde de seus respectivos 
países. A filosofia de erradicação em geral, e dos vetores em particular, 
tornou-se, então, a pedra angular das campanhas sanitárias desenvolvidas 
nesse contexto. A primeira delas foi a Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti. Com ela, a rede transnacional de médicos e 
sanitaristas que havia atuado sob a direção de Soper nos anos 1930 procurava 
dar continuidade à Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela 
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da Fundação Rockefeller, em um esforço continental sem precedentes na 
história da saúde internacional nas Américas.

A atuação dessa rede de atores transnacionais conseguiu imprimir 
um rumo próprio às discussões travadas no campo sanitário nas Américas 
naquela época, destoando, assim, do que era o programa da saúde 
internacional no pós-Segunda Guerra Mundial. Uma evidência disso é 
a postura dos Estados Unidos de não implementar imediatamente um 
programa nacional de erradicação de Aedes aegypti, nos marcos da Campanha 
Continental da OSP. Outra evidência foi o fato de os sanitaristas latino-
americanos terem vencido a disputa com a direção da OMS e conseguido 
garantir a continuidade da existência da OSP e a sua autonomia.

O Programa de Erradicação do Aedes aegypti dos Estados Unidos só 
teve início em 1964. Apenas cinco anos depois, contudo, em 1969, o governo 
norte-americano decidiu encerrá-lo, o que contribuiu para o abandono da 
Campanha Continental sem que a meta de erradicação do vetor da febre 
amarela das Américas fosse alcançada. Pior do que isso, muitos países que 
já haviam conseguido eliminar o inseto, sofreram uma reinfestação de seus 
territórios, inclusive o Brasil. Assim, após mais de vinte anos de Campanha, 
a febre amarela permanecia como um flagelo para o continente, ao qual, a 
partir dos anos 1970, se somaria a dengue, uma outra enfermidade também 
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Não deixa de ser interessante que os Estados Unidos tenham 
contribuído decisivamente para que a meta de erradicar o mosquito Aedes 
aegypti das Américas, acordada pelas repúblicas americanas em 1947, não 
fosse alcançada. A febre amarela era uma doença que preocupava o governo 
norte-americano desde o século XIX. Diante da ameaça que a enfermidade 
representava para o país, em 1889 foi convocada uma conferência sobre 
quarentena, que se realizou na cidade de Montgomery, capital do estado do 
Alabama, entre 5 e 7 de março. Nessa ocasião, foi aprovada uma resolução 
afirmando que todas as nações tinham a obrigação de adotar medidas 
para erradicar de seu território qualquer foco da doença, na medida 
em que constituíam uma ameaça para os demais países. O documento 
solicitava também, “ao nosso Departamento de Estado que, pela devida via 
diplomática, transmita esta opinião aos governos considerados contrários 
à opinião expressa”.504

Alguns anos depois, o cirurgião-geral do Serviço de Hospitais da 
Marinha dos Estados Unidos se referiu especificamente à febre amarela em 
seu informe anual, afirmando que “a imunidade a esta terrível pestilência 
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só será alcançada mediante uma ação sanitária inteligente em nossos portos 
do sul (...), e também exigindo a nossos vizinhos que seus portos sejam tão 
pouco perigosos para a população dos Estados Unidos como o são os desta 
nação para eles” (U.S. Navy Hospitals Services, 1896: 428).

De forma mais moderada, mas igualmente enfática, em 1901 Walter 
Reed e James Carroll sugeriram que se persuadisse as autoridades sanitárias 
do México e das repúblicas das Américas Central e do Sul para “que se 
somem a nós na adoção de métodos melhores para a eliminação desta 
epidemia tão prevalecente” (Reed & Carroll, 1901: 129).

No Segundo Congresso Científico Pan-Americano, realizado em 
Washington D.C., entre 27 de dezembro de 1915 e 8 de janeiro de 1916, 
William C. Gorgas, então cirurgião-geral do exército dos Estados Unidos 
e delegado do país no Congresso, apresentou um trabalho sobre a febre 
amarela e, na qualidade de chefe da Seção de Saúde Pública e Ciência 
Médica, designou um comitê para preparar uma resolução a respeito 
(Swiggett, 1917). O artigo 40 da ata final do Congresso trazia um apelo às 
repúblicas americanas onde existia a febre amarela ou se suspeitasse de sua 
existência para que promulgassem “a legislação para a sua erradicação que 
melhor permita alcançar este resultado”. O mesmo valia para as colônias 
europeias nas Américas, que também seriam convidadas a tomarem 
medidas para eliminar a doença (Scott, 1916).

Como podemos ver, há muito a febre amarela era considerada 
uma ameaça pelos Estados Unidos. O país, no entanto, não cumpriu 
com a sua parte no pacto continental para a erradicação da doença das 
Américas, firmado pelas repúblicas americanas no pós-Segunda Guerra 
Mundial. Essa aparente contradição revela a complexidade da questão 
da hegemonia de um suposto modelo sanitário norte-americano, sobretudo 
no que concerne às pesquisas e atividades relacionadas à febre amarela.  
A filantropia internacional da Fundação Rockefeller, por exemplo, estaria 
a serviço de tal modelo, constituindo-se em uma cortina de fumaça que 
esconderia os reais objetivos da organização e dos Estados Unidos, quais 
sejam, desenvolver atividades sanitárias capazes de garantir os lucros 
das empresas agropecuárias norte-americanas e afirmar a supremacia 
política e ideológica do país no cenário imperialista. Essa visão, em geral 
reducionista, recorre a argumentos de matriz econômica para explicar as 
práticas e objetivos da Fundação Rockefeller, tratando as suas relações com 
as instituições latino-americanas, e entre os seus especialistas e os médicos 
e sanitaristas da região, como uma via de mão única.
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Grosso modo, de fato existe um consenso acadêmico sobre o modelo 
de saúde internacional desenvolvido pela Fundação Rockefeller. Trata-se de 
uma organização não governamental operando simultaneamente e de 
maneira uniforme em múltiplos territórios em busca da afirmação de uma 
medicina curativa e preventiva e da edificação de instituições sanitárias no 
interior dos aparatos estatais de saúde. Sua agenda era determinada por 
seus dirigentes e imposta de cima para baixo aos países anfitriões. Nesse 
sentido, os programas sanitários da organização eram verticais, na medida 
em que tinham como alvo doenças específicas, não se preocupando com o 
contexto político e socioeconômico que concorriam para o seu aparecimento. 
A Fundação Rockefeller também fomentou um consenso transnacional ao 
treinar profissionais da saúde de países centrais e periféricos em programas 
sanitários homogêneos e orientados pela bacteriologia.505

Nesta obra, eu me dediquei a problematizar a ideia da existência a 
priori de um modelo de saúde pública norte-americano, elaborado e disseminado pela 
Fundação Rockefeller, que teria pautado o campo sanitário e as instituições 
médicas na América Latina. Não discordo de que determinados métodos e 
princípios operacionais se tornaram dominantes não apenas nos programas 
sanitários da Fundação Rockefeller, como também naqueles implementados 
por outras organizações internacionais dedicadas à saúde pública, como a 
OSP e a OMS. O que questiono é o papel central da Fundação Rockefeller na 
formulação e consolidação de tais características. Como procurei destacar, 
no momento do lançamento da Campanha Mundial de Erradicação da Febre 
Amarela – primeiro programa internacional voltado para a eliminação 
total de uma enfermidade e que serviria de base para as campanhas de 
erradicação lançadas no pós-Segunda Guerra Mundial – padrões, métodos, 
princípios operacionais e formas de relacionamento com os países onde 
as atividades seriam implementadas não estavam dados e, muito menos, 
consolidados. Pelo contrário, ao longo deste livro tive a oportunidade de 
analisar descobertas, inovações, novos métodos e técnicas, ideias, crises, 
inflexões e correções de rumo que pautaram os cerca de cinquenta anos 
de desenvolvimento da Campanha contra a Febre Amarela nas Américas.

Quando a Fundação Rockefeller lançou a Campanha Mundial de 
Erradicação da Febre Amarela, em 1918, e passou a desenvolver as suas 
atividades nas Américas, cada uma das repúblicas americanas já apresentava 
a sua própria história de epidemias e sofrimentos causados pela doença, 
que havia motivado pesquisas sobre as causas e formas de tratamento.  
Os médicos e sanitaristas latino-americanos que foram recrutados 
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localmente para trabalhar com a Divisão de Saúde Internacional (DSI), por 
sua vez, tinham, em sua maioria, toda uma trajetória de estudos e participação 
em campanhas nacionais contra a doença, que antecedia a chegada dos 
especialistas da organização filantrópica norte-americana. Desse modo, longe 
de terem sido simplesmente influenciados pela visão de mundo biomédica 
homogênea dos seus supervisores da Fundação Rockefeller, eles atuaram com 
o intuito de fazer com que os especialistas norte-americanos se adequassem 
aos modelos e práticas de saúde pública existentes em seus respectivos países 
e procurassem se articular com as tradições médico-sanitárias locais como 
forma de atingirem os objetivos dos programas.

Isso ocorreu, em grande medida, porque o modelo através do 
qual a Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela deveria se 
desenvolver não estava estabelecido a priori, existindo um espaço importante 
para a negociação e adaptação aos diferentes contextos locais. Como vimos, 
paralelamente ao desenvolvimento da Campanha nas décadas de 1920 e 
1930, pesquisas realizadas na África e nas Américas, em sua maioria por 
pesquisadores da própria Fundação Rockefeller, puseram em xeque os 
principais pressupostos práticos e epidemiológicos que a embasavam. Mais 
do que isso, longe de ter sido desenhada de maneira vertical, a Campanha 
foi organizada de forma a catalisar praticamente toda e qualquer demanda 
no terreno da saúde pública dos países latino-americanos. Tais demandas 
podiam ser motivadas pela possibilidade de utilizar os recursos da Fundação 
Rockefeller para a construção de instituições médicas e sanitárias ou, como 
no caso do Brasil, para impulsionar o desenvolvimento de políticas de saúde 
pública de caráter nacional.

O Brasil foi o país em que as negociações e adaptações ocorreram de 
maneira mais clara. Quando os especialistas norte-americanos chegaram 
ao país, na década de 1910, acreditando que tinham encontrado um método 
científico e eficiente capaz de erradicar a febre amarela das Américas, o 
Brasil já se caracterizava por toda uma tradição de pesquisa e atividades 
de combate à doença, que remontava ao século XIX, a um período anterior 
à introdução da microbiologia no país e à própria institucionalização da 
medicina tropical como especialidade médica (Benchimol, 1999). Tanto 
que o país foi o último a receber a Campanha, o que só aconteceu quando 
o combate à febre amarela já estava bem encaminhado no restante da 
América do Sul. O diálogo estabelecido com as autoridades brasileiras foi 
pautado, mais do que em qualquer outro país do continente, pela ideia 
de cooperação. A febre amarela era a base de todo o prestígio da saúde 
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pública brasileira, do mito de Oswaldo Cruz. Desse modo, as atividades 
da Fundação Rockefeller no Brasil foram marcadas por constantes atritos 
com médicos e sanitaristas brasileiros que, de posse de uma tradição já bem 
consolidada de combate à enfermidade, não aceitaram passivamente que 
os especialistas norte-americanos aportassem no país com novas técnicas e 
medidas profiláticas, como se nada tivesse sido feito antes nessa área pela 
ciência nacional.

O fato de não existir um modelo sanitário norte-americano pronto e 
acabado no momento em que a Fundação Rockefeller começou a atuar nas 
Américas não quer dizer, no entanto, que a hegemonia no campo da saúde 
pública no continente não tenha sido perseguida pela organização. Desde 
os anos 1920, os norte-americanos tentaram desbancar as até então bem 
arraigadas tradições médico-científicas francesa e alemã (Sá et al., 2009). 
Data da mesma época e está relacionada com esse esforço a criação da 
Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins,506 em 
Baltimore, no estado de Maryland, em 1917, cuja primeira turma se formou 
em 1918. A instituição formaria a maior parte do corpo de especialistas da 
Fundação Rockefeller – conhecidos como the Rockefeller boys – que passou a 
atuar nas Américas a partir de então. Esses jovens médicos eram imbuídos 
de um sentimento missionário que, por vezes, se misturava ao gosto pela 
aventura e o exótico.507 A leitura de suas cartas e dos diários que eram 
obrigados a manter, no qual registravam todas as suas atividades, revela 
que, no geral, eles mantinham relações de trabalho amistosas com os 
representantes dos governos latino-americanos e com os médicos locais 
contratados pela Fundação Rockefeller que, a partir dos anos 1920, também 
passaram a receber bolsas para estudarem na Johns Hopkins.508

Instituições semelhantes à Escola de Higiene e Saúde Pública da 
Universidade Johns Hopkins foram criadas nas universidades de Harvard, 
Roma, Londres e Toronto. Em países como Turquia, Iugoslávia, Polônia e 
Brasil foram instituídos centros de menor porte, denominados Institutos 
de Higiene. Com a criação dessas escolas e institutos em várias partes 
do mundo e a designação de seus próprios quadros para coordená-los, a 
Fundação Rockefeller punha em curso uma estratégia de adequar o ensino 
da medicina aos novos pressupostos da bacteriologia, contrapondo-se às 
tradições francesa e alemã, que até então pautavam o ensino na área 
e que os norte-americanos consideravam ultrapassadas, dada a pouca 
importância que conferiam à especialização no processo de formação de 
médicos e sanitaristas.
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O próprio domínio que o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos 
exercia sobre a OSP até o término da Segunda Guerra Mundial, com o cargo 
de diretor da Organização sendo ocupado sempre, durante esse período, 
pelo cirurgião-geral do exército norte-americano, denota uma tentativa 
por parte do país de tornar-se hegemônico no campo sanitário continental. 
Os países latino-americanos, contudo, iniciaram, já nos anos 1930, uma 
articulação em torno da questão da febre amarela, que evoluiria nas décadas 
seguintes para acordos bilaterais de combate à doença e culminaria, em 
1947, no relançamento da campanha da Fundação Rockefeller, sob a nova 
denominação de Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti. 
Desse modo, os médicos e sanitaristas norte-americanos não conseguiram a 
hegemonia no campo da saúde pública nas Américas. Pelo contrário, a partir de 
meados da década de 1920, eles começaram a rever as suas teorias e métodos 
de combate às enfermidades, principalmente a febre amarela, aproximando-
se de seus pares latino-americanos. A Campanha Mundial de Erradicação 
da Febre Amarela no período entreguerras e a Campanha Continental para 
a Erradicação do Aedes aegypti no pós-Segunda Guerra Mundial, tomadas 
em conjunto, como um único objeto de estudo, permitiram-me analisar o 
fenômeno sob um prisma privilegiado.

Desse modo, acredito que a ideia de que o campo da saúde pública nas 
Américas foi influenciado de forma decisiva pelos Estados Unidos precisa 
ser problematizada. Tal ideia se relaciona com a questão do imperialismo, 
que povoa o imaginário da região em suas diferentes vertentes (político, 
econômico, científico, cultural). A conhecida frase do presidente mexicano 
Porfírio Diaz (1884-1911) – “Pobre México, tão longe de Deus e tão perto 
dos Estados Unidos” – expressa a maneira pela qual os países da região 
veem a sua relação com os norte-americanos. Essa imagem também é 
frequentemente encontrada na obra de alguns dos maiores escritores latino-
americanos, tais como José Martí (1975, 2007), Gabriel García Márquez 
(2009), Carlos Fuentes (1994) e Pablo Neruda (2002), para citarmos apenas 
alguns. A “presença dos Estados Unidos” na América Latina, para usarmos a 
expressão de Moniz Bandeira (2007), contudo, é complexa e multifacetada, 
ainda pairando sobre ela uma intensa sombra.509

No caso do Brasil, uma das características mais marcantes encontrada 
na literatura que analisa a política externa brasileira no pós-Segunda 
Guerra Mundial é uma explicação das relações internacionais do país, até 
mesmo com os seus vizinhos latino-americanos, por um viés triangular: 
Estados Unidos/América Latina/Brasil.510 As relações internacionais do país 
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são interpretadas, com frequência, como um movimento pendular entre 
períodos de aproximação e alinhamento aos Estados Unidos e outros de 
afastamento, caracterizados pela busca de uma maior autonomia.511

A ênfase dada pelos pesquisadores ao papel desempenhado pelos 
Estados Unidos nas relações interamericanas nos ajuda a entender o 
reduzido número de estudos existentes sobre as relações entre os países 
latino-americanos. Acredito que tais relações podem ser recuperadas 
em áreas menos propensas a conflitos, tais como a educação, a ciência, a 
tecnologia e, principalmente, a saúde. O diálogo entre as nações da região na 
área da saúde remonta às primeiras décadas do século XX e não foi pautado 
pelos Estados Unidos. No pós-Segunda Guerra Mundial, os países latino-
americanos continuaram conversando entre si sobre questões sanitárias 
que não figuravam dentre as prioridades norte-americanas no contexto 
da Guerra Fria, tais como a erradicação de Aedes aegypti das Américas. 
O campo da saúde internacional é riquíssimo para descortinar as 
articulações entre os países da América Latina que foram deixadas em 
segundo plano em razão da ênfase sobre a centralidade dos Estados Unidos 
na política externa da região. As relações interamericanas podem ser 
recuperadas através da análise de programas e projetos na área da saúde 
desenvolvidos conjuntamente por eles, como a campanha contra a febre 
amarela nas Américas, implementada entre 1918 e 1968. A recuperação 
dessas relações é uma agenda de pesquisa importante que vem constituindo-
se recentemente e para qual eu pretendo contribuir com este volume.

As campanhas de erradicação implementadas no século XX foram 
pensadas como intervenções técnicas, verticais, realizadas em um período 
de tempo preestabelecido, conduzidas por especialistas e direcionadas 
para a eliminação de doenças no mundo inteiro, uma após a outra, sem 
se envolver com os determinantes sociais e econômicos da relação saúde-
doença. O modelo básico que orientou todas elas foi o que Stepan (2011) 
designou de “universalismo etiológico”: onde quer que a doença em questão 
fosse encontrada, presumia-se que ela tinha a mesma causa e que poderia 
ser eliminada pelos mesmos métodos, a despeito das diferentes situações 
econômicas e geográficas das populações abarcadas por tais campanhas. 
Foi dessa forma, inclusive, que, segundo a autora, a ideia de erradicação 
teria se internacionalizado.

A partir dos anos 1960, contudo, com a disseminação da ideologia do 
desenvolvimento e a intensificação da Guerra Fria, o modelo de campanhas 
verticais de combate às doenças declinou, dando lugar a campanhas 
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horizontais, que pressupunham o estabelecimento de uma infraestrutura 
sanitária paralelamente às atividades de erradicação. Assim, no fim dos 
anos 1960, as limitações e os maus resultados dos esforços empreendidos 
até então para melhorar as condições de saúde das populações dos países 
em desenvolvimento deram origem a um novo modelo de intervenção 
sanitária. O fracasso do Programa de Erradicação da Malária da OMS foi o 
fator que mais contribuiu para tal reformulação. Depois dele, as lideranças 
e organizações do campo da saúde internacional se mostraram temerosas 
de embarcar em novas campanhas de alcance global. Na década de 1970, 
então, a comunidade médico-sanitária ansiava por novos modelos para 
a saúde internacional. Foi nesse contexto que nasceram tanto a ideia de 
Atenção Primária à Saúde, quanto a noção de “saúde para todos no ano 
2000” (Cueto, 2004). A necessidade de uma redistribuição de recursos 
de assistência básicos, assim como o reconhecimento de uma gama mais 
ampla de fatores que influenciam as condições de saúde nos países em 
desenvolvimento, ganharam terreno, provocando uma ruptura em relação 
às iniciativas anteriores.

O novo enfoque da saúde internacional a partir dos anos 1970 
emergiu em um contexto de redefinição do desenvolvimento. Desde o fim 
da década de 1960, o modelo de desenvolvimento então em curso sofria 
críticas em escala mundial, oriundas tanto dos países centrais quanto 
dos periféricos. Agências voltadas para o desenvolvimento, sobretudo nos 
Estados Unidos, começaram a questionar as estratégias baseadas em uma 
rápida industrialização e em investimentos em projetos agrícolas de larga 
escala. Em seu lugar, foi dada uma ênfase cada vez maior às necessidades 
básicas das populações e a projetos de menor escala.

Como mostrei neste livro, a Campanha Continental para a 
Erradicação do Aedes aegypti figura entre os grandes programas de 
erradicação já implementados, tendo desempenhado um papel decisivo 
na definição da agenda da saúde internacional no século XX. Além de ter 
conseguido evitar a eclosão de epidemias urbanas de febre amarela nas 
Américas no pós-Segunda Guerra Mundial, ela foi a grande responsável 
por estreitar as relações entre as repúblicas americanas e por consolidar 
um processo de cooperação interamericana na área da saúde que perdura 
até os dias de hoje.




