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I N T R O D U ç Ã O 

o Escopo 

o nosso projeto de monografia foi concebido origina.!. 

mente como um estudo da evolução dos cursos de higiene e 

saúde pública criados pelo Governo Federal em 1925 com o ob 

jetivo de formar médicos sanitaristas, ou seja, preparar es 

pecialistas destinados a dirigir e administrar os serviços 

de saúde pública do país. Interessava-nos examinar as mu 

danças ocorridas com relação a aspectos formais do processo 

de reprodução e inculcação de conhecimentos e técnicas pe~ 

tinentes a essa especialização, ocupando-nos para tanto dos 

programas e conteúdos curriculares, dos agentes transmisso 

res e receptores que interviram nesse processo e dos deter 

minantes institucionais de sua implementação e evolução po~ 

terior. 

Ao aceitarmos,em principio,a data formal de instaura 
-çao desses cursos - abril de 1926 - como ponto de partida 

para a investigação, assumíamos que os a~.tecedentes recolhi 

dos na revisão bibliográfica realizada sobre o tema eram su 

ficientes para trilhar os caminhos do estudo pretendido. 

Contudo, no decorrer da pesquisa nos deparamos com um pr~ 

blema que foi adquirindo proporç6es cada vez mais signific~ 

tivas e de cuja solução sentimos que depGndia o 

prosseguimento da coleta de dados. 

próprio 

De forma sumária, poderíamos dizer que percebemos que a. 

indagação que nos colocamos de inicio sobre como se desen 

volveu o curso de saúde pública nos anos posteriores a sua 

inauguração, não fazia muito sentido se ~ntes não tínhamos 

claro o por que da criação do mesmo ness(~ momento da vida 

nacional. Em outras palavras, avaliamos que era indispens~ 

vel analisar previamente as condiç6es de emergência e inS&~U 

ração desse processo de ensino à luz dos fatores políticos, 
I 

ideológicos e institucionais que combina(;amente lhe deram 

lugar. 

, 

I 

j 
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Uma revisão mais cuidadosa das fontes de que dispúnh~ 

mos nos revelou que, em conjunto, os antecedent~s sobre o 

tema podiam se resumir nas colocações seguintes: 

A modernização dos serviços de saúde pública propici~ 

da pela Reforma Sanitária de 1920 teria lançado as bases p~ 

ra um modelo institucional urbano consoante com a intenção 

de seu promotor, o Dr. Carlos Chagas, de articular as ações 

do Instituto Oswaldo Cruz e do Departamento Nacional de Sa~ 

de Pública - DNSP (dos quais Chagas era conjuntamente dire 

tor) , para influenciar na solução dos grandes problemas de 

desenvolvimento nacional e a elevação do padrão de saúde do 

povo. Para isso, tornava-se necessário criar no Brasil um 

curso de especialização em saúde pública para m~dicos, apr~ 

veitando para tanto o concurso da Fundação Rockefeller no 

financiamento da vinda de professores e na concessão de boI 

sas para estudar nos Estados Unidos, instituição essa que 

tamb~m promoveu entre n5s a adoção de determinado modelo de 
. - 't~' (1) organlzaçao sanl arla. 

o surgimento do Departamento Nacional de Saúde Pública 

teria sido, por sua vez, um esforço notnvelmente bem sucedi 

do de traze~ para o interior do aparelho estatal toda uma 

geração de jovens sanitaristas at~ então situados mais ou me 

nos à margem do processo decis5rio relativo à questão sani 

tária, o que significou por um lado, a aproximação daqueles 

com as elites políticas e, por outro, facilitou a sua conso 

lidação como grupo de intelectuais, (2) passando a config~ 
rar, enfim, um movimento ideo15gico hoje lembrado como o 

movimento sanitarista cujo líder indiscutível teria sido igua! 

mente Carlos Chagas. 

(1) 

(2) 

Essa esplanaçio, compartilhada por virios autores, ~ bem sintetizada 
por SOBRINHO, Vivaldo L., !l. polltic,R. de saude pública c o movimento 
sanitário brasileiro (1920-1950). Dissertaç;o de mestrado apresenta 
da ao Instituto de Hedicina Social/UERJ. Rio de Janeiro, dezembro de 
1981, 75 p. 

COSTA, Nilson do R., Estado e pollticas des;iúde pública (1889-1930). 
Dissertação de mestrado apresentada ao Inst{t~to Universi~io de 
Pesquisas do Rio de Janeiro (lUPERJ). Rio de Janeiro, março de 1983, 
172 p. 
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Desse conjunto de informações surgiram várias dúvidas 

para as quais não encontrávamos elementos suficientes que 

nos permitissem aventar respostas satisfatórias. Sobretudo, 

inquietáva-nos a ausência de conflitos nessas transforma 

çoes ou a aparente harmonia entre os vários fatos apontados, 

além de serem apresentados de forma isolada ou descolada de 

outros eventos correlatos que poderiam estar ocorrendo no 

plano político-institucional como, por exemplo, outras 

formas em outros aparelhos do Estado. 

re 

Essa ausência de antagonismos nos chamou especialmente 

a atenção com respeito à relação entre a Fundação Rockefel 

ler, as autoridades governamentais e a cúpula sanitária; e, 

entre esta e as frações de classe dominante, face à luta 

pelo poder político e o domínio de setores da burocracia es 
-tatal. Igualmente, nao encontramos pistas a respeito da re 

lação entre os grupos da categoria mêdica inseridos no ap~ 

relho estatal e setores da medicina liberal, especialmente 

quanto à forma como estes teriam encarado o projeto moder 

nizante da área de saúde pública, aí incluida a inserção dos 

. cursos de especialização na Faculdade de Medicina. 

Tínhamos, enfim, um acúmulo de lacunas e de 

que nos parecia imprescindível tentar preencher ou 

der. Para tocar tão somente nos grandes pontos que 

mente guiaram e deram corpo à investigação, podemos 

dúvidas 

respo~ 

final 

dizer 

que a nossa atenção se centrou em torno de quatro áreas te 

máticas: 

a) Fundação Rockefeller 

Com relação à Fundação Rockefeller, procuramos saber 

qual teria sido o móbil político-ideolégico de sua instala 

ção na Anlérica Latina, tentando ao mesmo tempo obter infor 

mação a respeito da forma, os meios e o custo de sua oper~ 

çao no Brasil, bem como a possível ligação entre sua açao 

e a estrat5gia maior dos países capitalistas centrais no 
, , 
terreno sanitário. Junto com isso, procuramos buscar os 

pontos de articulação/confronto dessa instituição com as au 

. , 
[ 
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toridades nacionais, com a cúpula sanitária e com o movimen 

to sanitarista e determinar o papel desempenhado por ela na 

consolidaç~o deste, especialmente com relaç~o ã especial! 

zaç~o em higiene e saúde pública. As pesquisas prelimin~ 

res sobre esses tópicos logo nos levaram ã constataç~o de 

que nenhum estudo sistemático foi feito entre nós até hoje 

a respeito da atuaç~o da Fundação Rockefeller no pais, fa 

zendo-se necessário, portanto, examinar de forma cuidadosa 

essa área de preocupações . 

b) Departamento Nacional de Saúde Pública 

A criação do DNSP,por outro lado, tem recebido a aten 
-çao de todos os estudiosos do tema, atribuindo-lhe inclusi 

ve o pioneirismo em novas áreas de intervenção, como por 

exemplo nas políticas sociais relativas ã regulamentação 

do ~rabalho fabril de mulheres e crianças e a recuperaçao 

da mão-de-obra urbana. Todavia, não encontramos apr~ 

ciaçoes a respeito da correspond~ncia ou não entre as pro 

postas do discurso e as reais forças (humanas,financeiras, 

organizacionais, etc) com que teria contado para tanto. 

Quer dizer, tem sido aceito em geral que a reforma per se 

teria tido uma eficácia na solução - também controvertida

de determinados problemas próprios da saúde pública ou a 

ela atribuídos, sem se examinar a reforma face a outras 

prioridades pollticas, como por exemplo, a própria estrutu 

raç~o do Estado nacional republicano e a necessidade de le 

gitimação do regime vigente. 

Fazia-se assim necessário repensar se a modernização 

do aparelho sanitário correspondia a um projeto técnico-a~ 

ministrativo promovido pelos jovens sanitaristas como parte 

de sua estratégia de ascens~o e legitimação como grupo ou 

ver se, mais bem, esse projeto fa~ia parte de urna problem~ 

tica maior localizada na esfera da própria crise de legit! 

mação que vivia o regime nos cruciais anos do pós- guerra r 

sendo hipoteticamente secundário em ambos os casos a pre~ 

cupação com a elevação do padr~o de saúde do povo ou, como 
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preconizav.a o dj scurso oficial, a valorização do homem e da 

terra. 

Por último, sentimos ainda a necessidade de empreender 

uma análise institucional que também nos permitisse identi 

ficar o Zocus que certamente os sanitaristas reivindicavam 

para si na estrutura recém-criada, a fim de poder dimensio

nar as suas reais possibilidades de influenciar nos proce! 

sos decisórios relativos à formulação das políticas de saú 

de pública em âmbito nacional. 

c) A gestão do Dr. Carlos Chagas como Diretor do DNSP 

Um outro ponto muito importante para nós era conhecer 

melhor o papel político desempenhado por Carlos Chagas nes 

sa conjuntura. E isto nos parecia crucial na medida em que 

nenhuma biografia desse cientista foi até hoje elaborada, à 

par que de sua própria gestão ã frente da saúde pública(1919 

-1926)pouco se conhece além da imagem sempre transmitida 

inclusive por aqueles que disto discordam - de ter sido Cha 

gas um novo herói continuador da obra de OSvlaldo Cruz, atri 

buindo em geral a suas qualidades pessoais a explicação qu~ 

se mítica para os triunfos que teria obtido ao articular, 

com total harmonia e pleno êxito, políticos, instituições 

(nacionais e estrangeiras) e subordinados, em torno da con 

secução de planos surgidos sob sua inspiração e implementa 

dos graças a sua liderança. Sem duvidar dos grandes méri 

tos desse brilhante cientista brasileiro, parecia-nos porém 

necessário ultrapassar a visão personalista buscando eleme~ 

tos que nos permitissem melhor identificar os fatores poli 

ticos e sociais que teriam influído na Reforma. Quanto a 

atuação administrativa de Carlos Chagas, queríamos avaliar 

os recursos políticos com que ele teria contado para levar 

adiante a implantação das mudanças e os conflitos que certa 

mente teria vivido por causa das alianças que possivelmente 

teria feito para levar adiante o empreendimento, num momen 

to em que o regime enfrentava, no ocaso da República Velha, 

a crescente oposição liderada pelos tenentes • 
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d) O movimento sanitarista 

Finalmente, outra esfera de indagações tinha a ver com 

o chamado movimento sanitarista, ou seja, com o grupo de médi 

cos que surge em fins da década de 10 e se empenha em sen 

tar as bases oficiais para ampliar a difusão e reprodução 

da ciência sanitária nascida (no último quartel do século 

XIX na Europa) da medicina experimental, da etiologia do ve 

tor ou transmissor de doenças e da educação sanitária, e 

agora veiculada para nós sob o sOpY'o civilú:,ador dos Estados 

Unidos do pós-guerra. 

As articulações politicas e os enfrentamentos ideológ~ 

cos desse movimento tem recebido igualmente atenção parcial 

da literatura sobre o tema, especialmenf:e em relação às re 

percussões internas de suas conexões com as instituições sani 

tárias internacionais atuantes na época. Igualmente, têm 

sido muito pouco estudadas as formas qUQ encontraram esses 

médicos para se afirmar tanto como circ~lo de intelectuais 

quanto como estamento t:écnico-burocrático, ai incluídas 
. - (3) -suas organlzaçoes, seus meios de divulgaçao e seus meca 

nismos de reprodução, sendo que destes iiltimos, a especiall 

zação sistemática em saúde pública se cc)nstitui numa peça 

fundamental que, igualmente, até hoje, não recebeu devida 

atenção. Em suma, esta área de interes~3e levou-nos a em 

preender uma linha adicional de pesquisa que, junto com as 

anteriores, poderia dar-nos respostas mais satisfatõrias 

quanto a nossa inquietação inicial de c,:mfigurar melhor o 

contexto no qual surgiu a especializaçã0 sanitária no pais. 

Das colocações acima fica evidente que o escopo de no~ 

so projeto original sofreu uma mudança J'undamental ao deci 

dirmos aprofundar o estudo dos fatores que envolveram o sur 

gimento do ensino da saúde pública no Brasil e passar a en 

carã.lo como a culminação de um importal1te processo polit! 

co anterior. E isto deve ser frisado p()rque consideramos 

(3) A organização por excelência dos sanitaristL's foi a· Sociedade Brasi 
leira de Higiene (1923), examinada de perto por COSTA, N., ~. cit~.!
e LUZ, N. et. <11.. t1crliclnn e __ onlcm pQliti.\:J.brasjJpjra (1889-:-l9JD), 
Rio de Jan~iro, Groa1. 198~. 218 E. De nos:, parte, procuramos_inda 
gar a rcspC'ito de outras associ3çoes por vez Cura existentes ã epocIT. 
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que a·especialização e, por excelência, o mecanismo que vai 

permitir aos grupos profissionais em geral e, em nosso ca 

so, aos médicos interessados em ocupar cargos técnicos na 

burocracia estatal, a transmissão, a reprodução e a instit~ 

cionalização de um determinado modelo político - ideológico 

por eles compartilhado e a partir do qual vão encarar os 

problemas sociais de caráter coletivo e formular as bases 
-para a açao. 

Concretizando as colocações a.cima, essa mudança de per~ 

pectiva nos levou a considerar a especialização sanitária 

iniciada em 1926 não como o ponto de partida senão, pelo 

contrário, como o ponto ao qual deveríamos chegar após ter 

analisado numa forma quase elíptica, por assim dizer, os a~ 
-tecedentes que deram lugar a esse processo e que, como nao 

poqia deixar de ser, veio para ficar, radicando neste fato 

a importância da contribuição que possa trazer esta monogr~ 

fia. 

Os propósitos e objetivos 

o propósito mais amplo desta monografia é o de contri 

buir para o estudo das políticas de saúde pública no Brasil 

e para sua memória histórica, na confiança de que assim es 

tamos aportando um grão de areia ao importante labor que 

nesse sentido vem desenvolvendo a Escola Nacional de Saúde 

Pública, à qual pertencemos. 

Em termos profissionais, a investigação desenvolvida 

visou não somente enriquecer-nos no plano intelectual e co~ 

nitivo mas, também, servir como espaço de reflexão sobre a 

nossa ex~eriência pessoal no campo da administração pública. 

Com efeito, temos estado devotados por mais de vinte anos 

ao desempenho de tarefas administrativas em instituições de 

variada n~tureza e em diversos contextos. Uma experiência 

rlessa largura fida inevitavelmente marcada pela rotina do 

cotidiano afazer burocrático o que, unido ao conteúdo for 

malístico da preparação profissional que normalmente recebe 
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mos na area da administração, conduzem, em geral, a uma re 

dução de vistas em relação aos fatores políticos, econômi 

cos, sociais e ideológicos que, historicamente,intervêm nas 

grandes transformações institucionais pelas quais passa o 

Estado na nossa formação social, capitalista e dependente. 

Nesse sentido, esta monografia representa um esforço 

ingente por superar a alienação à qual está implacavelmente 

submetido o funcionário público. E a ela tentamos fugir ao 

voltar-ma-nos justamente para a dimensão política dos fenô 

menos burocráticos, ao enfocar criticamente os processos ge 

rais e particulares que contraditoriamente envolvem deci 

soes e atores marcantes na história administrativa do país; 

ao dar relevo, enfim, à questão da luta pelo poder no seio 

da burocracia pública. 

Com relação ao nosso objeto de estudo, a série de fa 

tos novos que na saúde pública da República Velha dos anos 

20 veio à tona, suscitou em nós o interesse por tentar a 

realização de um trabalho cujo resultado não fosse a sim 

pIes exposição descritiva e linear de acontecimentos for 

mais e legais - como soe acontecer com excessiva freqüência 

nos estudos de administração- mas sim contribuir com novos 

dados para a reinterpretação dinâmica e crítica 

mesmos fatos. 

daqueles 

o resul tado final desse esforço é a monografia con!!,.. 

truia.a por nos ao término de demorado trabalho de pesquisa 

e que ora apresentamos sob a forma de uma exposição que vi 

sa tematizar o movimento sanitário no Brasil na década dos 

anos 20, tornando corno marcos de referência as propostas im 

perantes no plano internacional a respeito das políticas re 

lativas a administração e ensino em saúde pública e, no pl~ 

no interno, a Reforma Sanitária promovida pelo Governo Fede 

ral em 1920-23 e, complementarmente, a R~forma do Ensino de 

1925, no seio da qual teve lugar a instàuração do primeiro 

curso de higiene ~ saúde pública destinado a formar médicos 

sanitaristas no país. 
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o método e os materiais 

A elaboraç~o deste trabalho prescindiu, de forma cons 

ciente, de um modelo hipotético-dedutivo que viesse expl~ 

car um dado padr~o histórico de acontecimentos. Na verda 

de, o objetivo visado foi o de interpretar e tornar inteli 

glveis alguns aspectos importantes da saúde pública numa de 

terminada conjuntura histórica brasileira que, de outra for 

ma, talvez permanecessem dissociados uns dos outros. As 

ligaç5es entre esses aspectos s~o obtidas, em termos gerais, 

pelo realce dado à dimens~o pOlltico-ideológica comum aos 

discursos explicitados pelos principais agentes envolvidos 

no projeto modernizante da saúde pública, tanto no plano 

continental como no nacional, o que nos permite, por sua 

vez, colocar em evidªncia, através dos discursos dissiden -

tes; as contradiç5es que tal projeto traz em seu bojo. 

Em outras palavras, podemos dizer que esta pesquisa 

nao foi orientada por uma teoria sistemática e geral que ex 

plicitasse os conceitos utilizados, mas pelo livre emprego 

destes na interpretaç~o imaginativa e pessoal de uma quant~ 

dade considerável de documentos dos primeiros 30 anos deste 

século. 

No entanto, a seleç~o e a interpretação de dados -nao 

sao atividades que de forma neutra ou imparcial o pesquis~ 

dor realiza. Muito pelo contrário, ele sempre se posiciona 

poli ticamente diante dos fatos que assum(~ desvendar. Nesse 

sentido, e no que a nós concerne, postulilmos com García (4) 

que os fenômenos sociais n~o podem ser explicados em termos 

da adoç~o de inovaç6es que prov~m do exterior sob a influªn 

cia do imperialismo ou, pela simples imitação de modelos 

mais avançados. Mais do que isso, concordamos com esse au 

tor em que as mudanças que o~orrem no Est:.ado se explicariam 

-_.~---

(4) GARCIA, Juan César."La medicina estatal em América Latina/I, (1880-
1930)". Revista Latinoamcricana de Sn1ud (1): 73-104, México, D.F. 
Ed. Nuev-;}:magcm. julio de 1981. 
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pela dinâmica interna de cada formação social e (como no 

caso concreto do movimento sanitário que nos propomos a 

examinar) ao consideramos como fazendo parte de um proce~ 

so mais amplo de transformação da superestrutura jurídico

política. 

Quanto ao material bibliográfico utilizado, além da 

relevante e, diríamos, pioneira contribuição de García, a 

pesquisa sobre Campanhas sanitárias e sua ·tnstitucionaZização~ fi 

nalizada na Escola Nacional de Saúde Pública em 1979,abriu 

uma nova e rica linha de estudos e trabalhos monográficos 

que adotamos como fonte fundamental de referência sobre a 

história da saúde pública no Brasil. (5) 

Com relação a essa produção, devemos salientar que 

ela foi utilizada não no sentido de polemizar com os diver 

sos. autores mas procurando,sobretudo,complementá-la mediante 

o aprofundamento de determinadas questões que consideramos 

não só importantes como também passíveis de abrirem novos 

campos de preocupação acadêmica. 

(5) PICALUGA, I., RIBEIRO, A.C. e COSTA, N., Campanhas sanitárias e 
sua institucionaliza.ção. Relatório de pesquisa. Rio de Janeiro, 
PESES)ENSP)FIOCRUZ)FINEP, 1978, mimeo. 

SOBRINHO, Vivaldo de L., A política de.sa~qe pública e o mov~rnen 
to sanitário brasileiro (1920-1950), op. ci~: 

LUZ, Madel T. et. aI., Med icina e orde~.9.J í tica brasi leira (1850-
1930), op. (Cit. 

--=-_. -_o -
COSTA, Nilson do R. , Estado e políticas de saúde pública (1889-
1930)J...2.Q.:. cito 

BODSTEIN, Regina CeIe de A., Condiçõ~~~aúde e prática saniti 
ria no ~io de Janeiro, 1890-1934,. Dissertação de mestrado apresen 
tada ao Instituto de ci~ncias l~manas e Filoso~ia/UFF, Niterói, -
julho de 1984, 188 p. 

VIEIRA, Paulo E. Gadelha, Assistência me.çliC';) no Ri-º--,.d~..Qneiro, 
(192 0-1937 L. R e f orl)).1 s in s t i tl)C 10nai ~Jr .... ill.1.2..f orma ~;'LJJi.LDr ã tj!:i1. 
rn~dica. Dissertaç;o de mestrado apresentada ao Instituto de Medi 
cina Social/UERJ, 1982, 500 p. 

Quanto ao tr~balho de GARCIA, foi publicado originalmente em duas 
partes; a primeira, op. cito c a segunda, no exemplar de maio de 
1982 cl3 mesma pub1icaç"ão-:-Para a versão em português ve'r: GARCIA; 
J.C., "Estado e politicas de S<1údc na Amêric;; Latina". Em ABRASCO/ 
PEC/ENSP, '~cxt(~~l_~_ Apoio .. Ci§ncias Sacia is __ ':.l.... Rio de Janeiro, 
julho de 1984. p. 13.97. 
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Quanto às referências bibliográficas relativas ao con 

texto brasileiro, nos guiamos principalmente pelas contri 

buições da História Geral, da CiviUzação Brasil,eira ('6) e pelas 
(7 ) 

obras de Edgar Carone . Por outro lado, ao nao utilizar 

mos uma teoria geral explicativa do objeto de estudo, para 

a abordagem dos assuntos compreendidos nas grandes areas 

temáticas já mencionadas nos apoiamos na interpretação de 

autores que, na nossa perspectiva, melhor nos ajudavam 

compreender os fenômenos analisados. 

a 

No que diz respeito às fontes documentais, nos servi 

mos fundamentalmente de coleções periódicas; todavia, a con 

sulta a relatórios oficiais e textos especializados bem co 

mo a realização de algumas entrevistas foram imprescindi 

veis para o aprofundamento de tópicos especificos. 

Com relação às coleções que trabalhamos em detalhe, va 

le a pena citá-las aqui nominalmente porque per se permitem 

explicitar melhor o universo temático e temporal prescrut~ 

do embora esses títulos não esgotem, como já dissemos, 

fontes periódicas consultadas. (8) 

Elas são: (9) 

· A Fol,ha Médica (1922-1935) 

• Anais dos Congrecsos Brasil,eiros de Hig7:ene (]923-1929) 

Arquivos de Higiene do DNSP (1927-1932) 

Bol,et{n de l,a Oficina Sanitaria Panamericana (1922-1950) 

· Brasil, Médico (1925-1930) 

as 

(6) Da Hist3ria Geral da civilizaçio Brasileira foi-nos especialmente 
útilO Tom~III;-V~2;r'Sodedade einstituiçõ~s (1889-1930). 

(7) CARONE, E., l}. Rep~blica-Yelha~. Instituições e classes sociais 
(1889-l930), Sao Paulo, DIFEL, 4- ed., 1978: 

~_::----=""_, A Repú~lica Velha lI. Evoluçio ~olitica (1889-1930), 
Sao Paulo, DIFEL, 3- ed., 1977. 

(8) Vide Bibliografia. 

(9) Cabe mencionny qucjoutrns coleções correlatas muito importantes nno 
consultadas por nós dc forma sistemática mas qlJe seria imprescindi
vel utilizar em futuras pesquisas s~o, por extmplo, as Mcm~rias do 
Instituto Os\v.11do Cruz; Anais da Faculdade de ~fedicina do Rio de Jn 
nei ro; ~ll'lrs---da Aeade;-ia -Nacional de Med icin;: l~ da Sociedade de Me 
dicina do Rio de Janeiro, alem da produção p<11'lista similar. 
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· Diário de Medicina (1924~1926) 

· O Jornal (1918d928) 

• Revista de Higiene e Saúde PÚblica (1924~932) 

· Saúde (1918-1920) 

· The Rockefeller Foundation Annual Report (1916-1936) 

Dessas publicações, cabe destacar o Diário de Medicina 

que, embora de breve existência, foi um precioso achado que 

nos permitiu mapear os assuntos mais controvertidos ventila 

dos na imprensa carioca durante boa parte da gest~o Chagas 

e que nos levou a entrever alguns dos conflitos de poder 

existentes no seio da burocracia pública bem como os con 

frontos ideo16gicos e doutrinãrios no interior da medicina, 

notadamente entre os médicos clínicos e aqueles engajados 

na medicina estatal e, ainda, entre higienistas (da velha 

esco?a) e sanitaristas (seguidores da corrente norte-america 

na) . 

E diríamos mais ainda. A pr6pria linha editorial des 

se jornal, de estilo irônico e polemiza00r, foi por nos far 

tamente aproveitada para ilustrar boa p2rte dos antagoni~ 

mos existentes à época, levando-nos inclusive a privilegiar 

por vezes uma forma de exposiç~o mui to l.:ais incidental ou 

epis6dica do que formalmente narrativa, pois primou o nosso 
-interesse em transpor um discurso que, se dissecado, corria 

mos o risco de esterilizã-lo na sua vívJda riqueza. 

Ainda em relaç~o às fontes consultadas, vale a pena 

mencionar a entrevista que nos conceder; o Prof. Carlos Cha 

gas Filho, quem nao somente nos forneceu valiosas informa 

ções hist6ricas mas também colocou a nossa disposiç~o o 

acervo de artigos de jornal de época relativos à atuaç~o p~ 

blica de seu distinto pai. 

Os conteúdos 

Com relaç~o i cxposiç5o dos resultados da nossa pesqu! 

sa, cabe mencionar que ela foi estruturada em seis 

..... 

_lOTECA MAwlC ;lFrurilOlJE SIMOI_ 
fUiDACAO G~WLIO VARGAS 

C(lpít~ 

> f 
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los subdivididos em seções, cujos títulos foram escolhidos 

com a dupla e ·deliberada intenção de mostrar o espírito não 

convencional que inspirou a tematização do nosso objeto de 

estudo assim como para servirem de epígrafe dos respectivos 

conteúdos, dos quais faremos a seguir um rápido sumário. 

o Capitulo I situa o sanitarismo numa perspectiva mun 

dial e na conjuntura do capitalismo industrial liderado a 

partir do pos-guerra pelos Estados Unidos. Mencionamos nes 

se contexto a rede de instituições preocupadas com assuntos 

de higiene e saúde pública e para a qual cunhamos a expre~ 

são conexão sanitáY'ia internacional~ destacando a atuação dese~ 

volvida por esta na América Latina e no Brasil em especial, 

sob a doutrina do pan-ameY'wanismo. 

Ponto central de nosso interesse e, por um lado, dete~ 
-tar a presença do Brasil nessa conexao e, por outro,os de.§. 

dobramentos da ação da Fundação Rockefeller no nosso 

terna este que é retomado com profundidade diversa ao longo 

de toda a exposição, passando assim a se constituir num ei 

xo em torno do qual é examinada a configuração do movimento 

sanitarista. 

o Capítulo 11 examina a reaçao nacionalista brasileira 

ao pan<XmeY'icanismo~ como ponto de partida para o aprofu~ 

damento das propostas dos médicos naciontilistas no campo s~ 

nitário e os resultados concretos delas derivados no plano 

político-institucional em fins da década dos anos 10, e em 

cuja transição para a década seguinte desponta Carlos Cha 

gas como figura política de influência, passando a consti 

tuir-se a atuação deste profissional num outro fio condutor 

de nossa exposição. 

o Capítulo 111 está integralmente destinado a analisar 

o projeto oficial de reforma da repartição sanitária fede 

ral e a dimensão de sua real concretização, tanto no plano 

legal corno no organizacional. Para tanto, refletimos teo 

ricamente a respeito da modernização racional-legal do Esta 

do nacional na qual se inseriria a citada reforma e o alcan 

ce político e prático da mesma. 
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O·Capítulo ~V é uma seleção de sete tópicos que prete~ 

dem ilustrar de forma incidental - posto que nao aprofund~ 

mos nenhum deles - as polêmicas levantadas na época ares 

peito da atuação ou eficiência dos serviços sanitãrios. Com 

efeito, particularizando alguns pontos escolhidos, (10) pr~ 
tendemos dar uma visão panorâmica da ligação explícita ou 

implícita existente entre os fatos político-contigentes e a 

utilização da política sanitãria como instrumento de inter 

vençao, barganha ou cooptação. Despontam ademais na nossa 

análise alguns problemas estruturais do setor saúde, dos 

quais cabe destacar a produção científica em condições de 

dependência, ilustrada, entre outros exeQplos, pela campanha 

da febre amarela levada a cabo com a participação da Funda 

ção Rockefeller. 

o Capítulo V examina de forma extremamente sumãria a 

Reforma do Ensino de 1925 mirando dar relevo à articulação/ 

divergência entre os diversos setores da medicina em torno 

da mesma e as condições pelas quais foi possível introduzir 

na escola médica a medicina dita científica e o ensino esp~ 

cializado em saúde pública. 

o Capítulo VI e último é, praticamente, uma retomada 

do capítulo inicial fechando, por assim dizer r um círculo 

na breve fase da história da saúde pública brasileira por 

nós analisada. Com efeito, aqui abordanos mais de perto as 

propostas e experiências internacionais em matéria de ensi 

no em saúde pública e higiene bem como S2US antecedentes no 

Brasil. A este respeito, enfocamos a p~rticipação mais ime 

(10) 
~ 

Evidentemente, nao esgotamos a infinidade de assuntos que poderiam 
ter sjdo tratados. Cabe mencionar, entretanto, que um prohlema ex 
tensamente debatido em meados da década de ~~O foi a assistência me 
dica púhlica e sua absoluta carência frente a um surto de varíola 
ocorrido no Rio de Janeiro. A importância do assunto c sua perti 
nência em rc1aç;o ~s condiç;cs de vida e sa~de da populaç;o confI 
guravam, nos nossos olhos, um tema tão vasto, que houvemos de oprnr 
por não ahordá-10 em nenhuma dessas duas dir..;:msões. 

! 

I , 
t 

I 
( 
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I 

I 

I 
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diatade higienistas e sanitaristas num processo que vai 

envolver, assim mesmo, outros eventos tais como a fundação 

de órgãos de associação e de divulgação próprios e a criação 

do curso de especialização - cujo diploma de conclusão será 

pré-requisito de acesso aos cargos públicos no setor saúde. 

Â luz desses fatos e da composição das forças que estão na 

sua base, avaliamos finalmente em que medida estariam dadas 

as condições para a definitiva institucionalização do movi 

menta sanitarista no Brasil, num momento em que os ventos re 

volucionários começam a soprar cada vez mais forte • 
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CAPíTULO I 

A CONEXÃO SANITÁRIA INTERNACIONAL 

E A BENEMÉRITA FUNDAÇÃO ROCKEFELLER 

1. Todos nos somos fiZhos de vlashington 

A década dos anos 20 marca a consolidação de uma re 

de de organizações internacionais que até os dias de ho

je não parou de estender-se para abarcar todas as instân 

cias da atividade humana em escala planetária. 

Esse desenvolvimento, que se inicia em meados do se 

culo XIX na Europa Central como parte da estratégia de 

expansao do capitalismo industrial, toma corpo na área da 

saúde sob o impulso da ~~eaça de pandemias que pairavam 

sobre as relações internacionais de comé-rcio e a ocupa

çao e exploração colonial. Assim, a prineira Conferência 

Sanitária Internacional,reunida em Paris em 185l,teve por 

objetivo traçar medidas de combate ã cólera que não in

terferissem no tráfego de mercadorias e pessoas. Com pro

pósitos similares, em 1907 é organizada em Paris a Ofici

na Internacional de Bigiene Pública, que será a anteces

sora do Comitê de Higiene da Liga das N~ções criada em 

1920, segundo Molina, como parte do esforço para reorde

nar o mundo após a l~ Guerra Mundial, (1) e que vai tr~ 
balhar em estreita colaboração com a Liga das Sociedades 

da Cruz Vermelha. 

Passando a liderar uma rede de <tgências que den~ 

minaremos c.ol1exão .6anaáJúa -L11:tvmaUol1a1., a:' União Panameri-

cana constituiu em Washington em 1902 a Oficina Sani

tária Internacional, que passa a dtnominar-se Oficina 

Sanitária Pan-Americana em 1923 e que mais tarde 

~ 1 ) HOLINA, Gusd.vo, Introducción a la salld pública, Medellín, 
Universidad de Antioquia, ENSP, 1977, l- 35 
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chegaria a converter-se na Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), já dentro do sistema de agências especia

lizadas das Nações Unidas. 

A Oficina Sanitária Pan-Americana foi criada, seguE: 

do García, como wn mecanismo para que os Estados Unidos 

pudessem lograr implantar certas medidas relativas ã sa

nidade marítima. ( 2) No planejamento, criação e direção 

dessa repartição tomaram parte ativa os diretores do Ser 

viço de Saúde Pública e dos Hospitais de Marinha dos Es

tados Unidos, sendo que,pelo menos ati após a 2~ Guerra 

Mundial, os diretores da Oficina foram os próprios dire 

tores gerais (Surgeon-General) do Serviço de Saúde públi 

ca da República do Norte ou altos funcionários dessa re
partição. (3) 

25 

Embora essas instituições apareçam como entes inde

pendentes, na verdade, no seio de seus conselhos e assem 

bl~ias estão representados os interesses coloniais euro

peus e os financeiros dos Estados Unidos, o que levará a 

uma luta pela hegemonia da qual, após.a l~ Guerra Mundial, 

este país sairá vitorioso. Colocados na vanguarda do ca

pitalismo mundial, os Estados Unidos vão conseguir impor 

rapidamente uma só doutrina às açoes sanitárias interna

cionais e impulsionar a adoção de organizações nacionais 

de saúde naqueles países cujas 

manifestam interesse pela saúde 

burguesias 

pública e 

com bons olhos uma aliança com os norte···americanos. 

veem 

O grupo de executivos da alta administração sanitá

ria norte-americana que detem postos diretivos na Ofici

na Sanitária i o mesmo que representa os Estados Unidos no 

Comitê de Higiene da Liga das Nações; que presta assesso-

2) GARCÍA, Juan C.,"La medicina estatal em América Latina/1 
(1880-1930)': ..'.?E...cit. p. 8q. 

( 3) Por exemp1o,o Dr. Hugh S. Cumming, Diretor do Serviço de 
SaGdc pGblic~ dos Estados Unidos, permaneceu no cargo 
de diretor da Oficina Sanit5ria panamericana de 1922 
até 1947, quando ê substituído pelo Dr. Fred L. Soper, 
ficando todavia como diretor emérito at5 sua morte. 
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ria ou participa, diretamente das atividades da Comissão 

Internacional de Saúde da Fundação Rockefeller e que a~ 

siste aos países na formulação de códigos sanitários e na 

definição de linhas de atuação e organização em saúde públ ~ 

ca e formação de pessoal. Esses mesmos funcionários, ain 

da, são os que se encarregam de sondar (direta ou indire 

tamente) nos países latino-americanos as instituições,os 

grupos ou as pessoas favoráveis ao patrocínio de assistên 

cia técnica e ao maior estreitamento das relações inter

nacionais em matéria sanitária. 

O Comit~ de Higiene da Liga das Nações, cujas fun

çoes foram definitivamente fixadas em 1923, integrou-se 

na conexao sanitária internacional j á liderada e financiada 

em parte pelos Estados Unidos, desenvolvendo funções s~ 

milares às da Oficina Sanitária Pan-Americana, mas com o 

interesse voltado para os problemas que afetavam os paí

ses europeus esuas possessoes e colônias na África e Ásia. 

As principais atividades desenvolvidas pelo Comitê 

na década de 20 estavam relacionadas, de uma forma ou de 

outra com: a) medidas para o controle de endemias; b) 

padronização de certos produtos de laboratório e seus 

processos; c) cooperação com outras organizações inter

nacionais em questões médicas ou sanitárias; .1.) intercâ.::!! 

bio entre governos e técnicos para a pron~ção da saúde 

pública; e) coleta e disseminação de informações epidemio 
( 4) lógicas e estatísticas vitais para uso internacional. 

O Comitê de Higiene estava inicialmente formado por 

5 pessoas individualmente convidadas, tomando-se formal

mente por base suas qualidades técnicas e não suas nacio 

nalidades. Em torno dos anos 20 foram convidados a parti 

( 4) A Folha Hédica 7 (7) de 1.4.26 e 7 (9) de 1.5.26. Artigo 
"Organizações Sanitárias Internacionais ll

• Doravante, a refe
r~ncia a este pcri6dico será feita pelas iniciais FM 

. \ 

l 
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cipar, mas nao aceitaram, os brasileiros Belisário Pena 

e Afrânio Peixoto. (5) Logo depois foi escolhido Carlos 

Chagas como· representante dos países latino-americanos, 

permanecendo no cargo até sua morte em 1934. 

Mesmo que a representação brasileira no Comitê de 

Higiene tenha continuado em anos posteriores e que pe 

lo menos até os anos 27 e 28 Léon Bernard, Presidente 

desse Comitê, tenha dado grande apoio a Carlos Chagas 

para levar adiante um projeto - que não vingou - de trans 

formar o Brasil num centro continental de irradiação da 

doutrina sanitária, já se fazia sentir a definitiva repa~ 

tição do mundo em áreas de influência do capitalismo, de 

forma que a idéia de que os interesses do Comitê estavam 

só voltados para os problemas europeus levou os sanita

ristas latino-americanos a paulatinamente desligar-se do 

mesmo e engajar-se definitivamente na Oficina Sanitária 

Pan-Americana, cuj a sede era e continua sendo em hlashincJton. 

Sendo também a Oficina Sanitária financiada quase que 

integralmente pelos Estados Unidos, isso permitiu que o 

poder formal e real ficasse em maos de altos funcionários 

da saGde pGblica desse paIs, possibilitando dessa forma 

completar, junto com a Fundação Rockefeller e o apoio dos 

governos latino-americanos, a sua estratégia de implant~ 

çao de medidas uniformes no campo sanitário no continente~ 6 ) 

5 

( 6 ) 

Cf. DINIZ, Alberto, O dinamismo patrioticamente combativo de 
Belisário Pena, Esboço biografrco, Rio de Janeiro, 1949, p .. 
28 

Com algumas exceções, como o caso do Dr. João de Barros Bar 
reto que foi Vice-diretor da Oficina em 1942, essa situação
continuou até o pós-guerra, quando se cria o sistema das Na 
ções Unidas e se reorganizam regionalmente as organizações 
sanitárias mundiais, dando maior participação aos países nos' 
desígnios da nova OPAS, embora até hoje a influência dos Es 
tados Unidos se mantenha pois de fato financiam 60% dos gas
tos da organização e dct~m o cargo de vice-diretor em maos 
de um norte-americano. 

I 
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É considerada como a Primeira Conferência Internacio 

nal dos Estados Americanos a realizada em Washington em 

1880, apesar de que muitas outras houve desde que em 1820 

Simón Bolívar tentou levar adiante o seu frustrado sonho de uni 

dade illrericana. Com a criação da Oficina Sanitária Interna

cional em 1902 dá-se início as conferências sanitárias 

que prosseguem a preocupaçao anterior do Governo dos Es

tados Unidos como a sanidade marítima até que, na sexta 

dessas reuniões, realizada em Montevidéu em 1920, expan

de-se o foco de interesse da Oficina. 

Com efeito, nessa oportunidade, além de mudar de no 

me e de resolver publicar um Boletim mensal, a Oficina 

começa a investir mais decididamente na area da adminis

tração sanitária, preconizando que esta é uma responsab! 

lidade do Estado, ao qual cabe nao somente estabelecer, 

normatizar e financiar serviços nacionais de saúde, mas 

também colocá-los sob o comando de médicos especializados 

em questões de higiene e saúde pública. Em decorrência 

dessas resoluções, as preocupações com a organização de 

ministérios de saúde e a formação de um estado maior para 

dirigí-los vão convergir na série de reuniões inauguradas 

em 1926 para Diretores de Serviços Nacionais de Saúde)nas 

quais será colocada persistentemente a necessidade de os 

governos criarem Escolas de SaGde Pública e de instituírem 

a carreira de oficial de saGde pGblica ou sanitarista. Ex 

periências nesse sentido já vinham sendo tentadas em va -

rios países latino-americanos mas ainda não se tinha lo

grado padronizar e sistematizar o ensino e formalizar o 

cargo na administração pública. Assim, esses foros inteE 

nacionais e os nacionais que em toda parte se inauguram 

no decurso dos anos 20, como a Sociedade Brasileira de 

Higiene (1923),servirão para disseminar mais rapidamente 

uma doutrina uniforme com respeito aos assuntos acima. 



Detendo-nos' brevemente na questão dos serviços de 

saúde pública, faremos uma descrição das atividades que 

lhes eram atribuídas, principalmente porque após a rati 

ficação do Código Sanitário de 1920 o empenho maior da 

Oficina sera com a horrogeneização dos serviços, os quais 

seguiram, de uma ou outra forma, organização similar na 

América Latina, nao escapando o Brasil cuja reforma san! 

tária foi feita em 1920 e paulatinamente implementada ao 

longo da década com encargos parecidos aos que serao vis 

tos nos parágrafos subseqüentes. 

A divisa dos nGrte-americanos era a seguinte: wn dos 

métodos mais eficazes para fazeY' mudar wn maZ hábito por outro bom, 
( 7) 

e o das demonstrações objetivas. 
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Pois bem. Após a segunda ocupaçao militar de Cuba p~ 

los Estados Unidos em 1906-9, implanta-se naquele país uma 

medicina estatal forte que levará à criação do Ministério 

de Higiene modelado segundo os interesses norte-americanos 

B que sera tornado corno exemplo pela Oficina Sanitária para 

exortar os países a fazerem o mesmo.' 

E mais, ela criou o cargo de comissionado viajante, 

que foi pela primeira vez ocupado pelo Dr. John D. Long, 

Vice-diretor Auxiliar da Oficina e Cirurgião Geral Auxi

liar do Serviço de Saúde Pública dos E. U. A. O Dr. Long 

dedicou-se a percorrer América Latina com a missão de mu 

dar os nossos maus costwnes em matéria sanitária mediante 

assessoria aos governos para fazerem a reforma sanitária. 

De sua passagem pelo Chile em 1925 resultou o primeiro 

efeito de impacto dessa demonstração: a inclusão na Con~ 

tituição chilena de um artigo específico estabelecendo 

que é dever do Estado velar pela saúde pública e o bem es 

tar higiênico do país e destinar recursos financeiros su

ficicntes para manter um serviço nacionul de saúde. 
( 8 ) 

7) Boletin de la Organizaci5n Sanitaria Internacional. 
3(2): 35, febrero 1924. 

8 ) Tbidem.4 (8), agosto, 1925. O nombramento de J. D. Long e 
sua missão no Chile foi comentada tambt~m por GARCIA, J. C., 
"La medicina estatal en América Latin,!2",op.cit.,p.107. 
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$egundo O próprio Long, os principios da saúde pu

blica se logram mediante administrações sanitárias que 

não percam de vista duas medidas: o saneamento dó meio 

b · h" d' d' -t'd ( 9 ) am lente e a 19lene o ln lVl uo. 

Com relação ao saneamento do meio, a organização de 

ve-se dar em torno de seções preocupadas com água, esgo

to e lixo; estat1sticas demográficas; inspetorias de ali 

mentos e leite, de construções e habitações, de ilumina

ção, ventilação, etc.; laboratórios de saúde pública; ca~ 

panhas de quarentena e vacinação; hospitais e sanatórios 

de isolamento para doentes crônicos, agudos e contagio

SOSi assistência médica gratuita aos indigentes. 

Quanto ao indivíduo, o destaque é dado à educação em 

saúde pois trata-se de levar o evangelho da boa higiene a 

todos os lares com a cooperação das escolas públicas e as 

instituições filantrópicas, beneficientes e de caridade. 

Cabe ainda aos serviços um terceiro grupo de preocu

pações que tem a ver com a higiene especializada, como a 

materno-infantil, a escolar, a industrial, a mental. 

O instrumento para a implementação dessas atividades 

e, no primeiro caso, a conhecida policia sanitária sendo 

que para o resto deve existir a policia da herança, ente~ 

dida como o meio do qual se utilizam a Eugenia e a Homi

cultura para evitar a degeneração da espécie e as pertu~ 

bações no desenvolvimento e produtividade do homem. ( 10) 

Essa organização de saúde deverá ter, sobretudo, 

abundantes recursos de toda ordem, tanto poder quanto se 

ja possível, ampla~ faculdades para intervir, dirigir, in~ 

pecionar e, especialmente, firme autoridade para coorde

nar os diferentes níveis de governo. Será, em suma, wn ór

gao extremamente centralizado mas que saiba dar autonomia 

àquelas unidades administrativas mais adiantadas do país 

que tenham grandes indústrias ou explorem recursos natu

rais. (11 ) 

9) Bolctín de la OSP., 4(1):5, enero, 1925 

10) Ibidem 2(6):240, junio, 1913 
---J 

11) Ibidem, 4(1):8, enero, 1925.Esta política, aliás, 
sera plenWllCntc aplic:lda pelo Brasil, cujo DNSP pouca ou ne -
nhuma ingerência terá em são Paulo, acontecendo exatamente ° 
contrário em relação aos atrasados Estados do Norte-Nordeste. 
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Finalmente, a repartição sanitária estará a cargo, 

como j á se dis se, de um estado ma1/or formado de médicos 

especializados em higiene e safide pfiblica e com dedica

çao integral. Isto significa que após a especialização 

nos Estados Unidos ou no país (quando houver Escola de 

Higiene) estará proibida ao médico toda forma de exercí 

cio profissional, norma essa a qual deverá submeter-se 

formalmente antes de receber a bolsa. (12 ) 

31 

Se no nível prático a política da Oficina Sanitária 

se traduz, grosso modo nas diretrizes acima apontadas, 

é preciso notar que ela faz parte da estratégia mais ~ 

pIa dos Estados Unidos de intervir decididamente na ade

sao dos países sul-americanos às novas propostas> tendo 

em vista o progressivo aprofundamento das relações capi

talistas de dependência econômica estabelecidas com a 

periferia, estratégia essa da qual o aspecto sanitário 

era fundamental na época sob estudo. 

Tal como mencionado mais acima, a preocupaçao ini

cial dos Estados Unidos era obter que os países da Améri 

ca Latina lhe fornecessem dados sobre as condições sani

tárias de portos e territórios e aplicassem a- quarentena 

como medida de prevenção. Mas como isso não fosse sufi

ciente para agilizar o comércio de exportação/importação 

pela via marítima, esse país decidiu criar a Oficina Sa

nitária como um desdobramento do pan-americanismo por 

ele preconizado e que abordaremos mais adiante. 

A idéia, muito claramente colocada no primeiro nume 

ro do Boletim, (13) era que a Oficina fosse um centro de 

inteligência sanitária que se espalharia (e de fato o fez) 

pelo continente com o objetivo de rompeíP as reservas mentais 

e despertar a franqueza e a sinceridade dos pa1ses 

12 

13 

Ibidem, 

Ibidem, 

3(2):57, febrero, 1924 

1(1): 5-10, mayo, 1922. 

de modo a 
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possibilitarem a coleta de dados epidemiológicos in loco 

e permitir impor sempre por meios licitas (sic) a adoção do 

modelo norte-americano de saúde pública em relação a cód~ 

gos sanitários, organização de serviços, normas hospit~ 

lares, classificação de causas de morte e doenças, etc. e, 

sobretudo, o saneamento dos portos de mar. 

J2 

Taticamente, essa espécie de CIA sanitária propunha-se 

a utilizar destacados higienistas de cada país para que 

atuassem, junto com os norte-americanos, como verdadeiros 

agentes de informação e de pressão sobre os governos. R~ 

vestidos esses higienistas de alta reputação científica, 

supunha-se que seriam capazes de manter autonomia bastan

te em relação aos governos nacionais como para eles mesmos 

escolherem confrades não contaminados pela política para 

delegados às Conferências Sanitárias Internacionais e te

rem suficiente peso político como para forçar os governos 

a converter em leis as resoluções delas emanadas. Mais ain 

da, previa-se que essa conversa0 e a efetiva aplicação das 

leis fossem objeto de vigilãncia dentro de cada pais por 

parte desses agentes, que seriam verdadeiros agregados sa

nitários internacionais adscri tos ao corpo consular militar 

dos Estados Unidos ou do pais de sua nacionalidade no ex

terior. 

Vários sao os pressupostos ideológicos subjacentes a 

essa proposta. Um deles é que a saúde públlca é um artigo 

de primeira necessidade que pode comprar-se desde que a li 

berdade de comércio internacional seja acompanhada de li

berdade sa~itária. A íntima cooperação entre as autorida 

des sanitárias das repúblicas americanas permitiria dar 

segurança ao livre intercâmbio de mercadorias, segurança 

essa que é transcedental do ponto de vista monetário e o 

meio mais eficaz para salvar os milhões de dólares neces 

sárlos para manter a cordialidade entre os povos e a paz 

universal, sempre ameaçadas pela pobreza e a miséria cau 

sada pela falta de saúde das populações. 

- , r 
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Esses pressupostos, que vem ao encontro da ideologia 

do pan-americanismo, baseiam-se na premissa da identidade 

entre os interesses dos Estados Unidos e os das repúbli

cas latino-americanas, tal como fora explicitada pelas 

mais altas autoridades daquele país nos discursos pronu~ 

ciados por ocasião da l~ Conferência Pan-Americana de Di 

retores Nacionais de Saúde Pública celebrada em Washing

ton em 1926. (14) 

Trata-se, em primeiro lugar, de estabelecer as dif~ 

renças que separam as jovens nações do Novo Mundo da ve

lha Europa Ocidental para, em seguida, traçar o perfil de 

tudo aquilo que nos dá unidade e similitude. Essa ident! 

dade se daria basicamente pelas peculiaridades comuns à 

América do Norte, Central e Sul em relação a clima, geo

grafia, condições epidemiológicas e tipos de governo. De~ 

ta forma, de nosso anseiocomum de prosperidade e progres

so decorreria naturalmente a comunidade de interesses e 

métodos em matéria sanitária, para melhor alcançar essa 

aspiraçáo comt~ e maior de progresso e prosperidade para 

todas e cada uma das repúblicas. 

Consoante com esta igualdade que nos é atribuída, é 

perfeitamente cabível e viável estandari,zar internacio

nalmente as políticas, os programas, as organizações e os 

procedimentos em saúde pública à imagem e semelhança do 

que faziam e fazem os nossos grandes irmãos do Norte sem, 

no entanto, ,transferir para cá as relaç&2s capitalistas 

de produção existentes nos Estados Unidos! 

Voltando à questão dos membros da cúpula da Ofici

na Sanitária, a Conferência de 1920 foi importante também 

para o Brasil pois deu início a sua presença permanente 

( 14) Ibidem , 6 (3):172-177, marzo, 1927. 
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nessa organização, quando Carlos Chagas, o mais eminen

te cientista da época, foi escolhido para representar o 

país. 

A diretoria eleita nessa ocasião teve a seguinte com 

posição: 

Diretor de honra: Pablo García Medina, Diretor Geral 

de Saúde Pública, Colômbia. 

Diretor: 

Vice Diretor: 

Secretário: 

Vogais: 

Hugh S. Cumming, Cirurgião-Geral do 

Serviço de Saúde Pública, E.U.A. 

J. H. White, Cirurgião Geral Auxi

liar do Serviço de Saúde Pública, 

E.U.A. 

Julio Bianchi, Ministro da Guatemala 

nos E.U.A. 

J. Llambías, Argentina 

Carlos Chagas, Diretor Geral do De

partamento Nacional. de Saúde Pública, 

Brasil. 

Juan Guiteras, Diretor de Saúde Pú

blica, Cuba. 

Luiz Razetti, Secre~ário Perpétuo da 

Academia de Medicina da Venezuela. 

A presença de Chagas nessa instituição internacional 

marca a sua atuação como Diretor dos serviços sanitários 

do Brasil (1919-26), cargo desde o qual tenta colocar em 

prática a doutrina preconizada pela Oficina Sanitária e os 

princípios da medicina científica proclanlados pela Comis

sao Sanitária da Fundação Rockefeller. 

Todavia, por razoes que por ora nao nos propomos el~ 

cidar, Chagas permaneceu mais pr6ximo do Comit~ de Higie

ne do que da Oficina Sanitária, (15) tendo sido substitui-

( 15 ) Uma possível explicação desse contato maior de Chagas com 
a Europa do que com os Estados Unidos pod~ria ser o fato 
de que, al~m da pr6pria formação dos cientistas de Mangui 
nhos ser basicé'mcnte alemã e francesa, os centros acadêmI 
cos da França e Alemanha desde o início demonstraram inte 
resse pelas pesquisas de Chagas sobre a tripanosomíase
americana, dando publicidade a suas descobertas e tradu -
zindo' os seus trabalhos, coisa que nio aconteceu por parte 
dos 11 orte-americanos. 
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do desde a 7~ Conferência, em dezembro de 1924, pelo Or. 

Raul de Almeida Magalhães, Secretário Geral do DNSP. 

Em todo caso, é preciso salientar que esse engaja

mento do Brasil na conexão sanitária internacional não surge 

tão somente da pressão específica dos Estados Unidos nes 

se setor e nem só do interesse convergente da burguesia 

nacional interessada nos aspectos sanitários e no controle 

do aparato estatal respectivo. 

Também faz parte desse movimento mais amplo 

de mudança interna produzida pelo deslocamento da elite 

diplomática brasileira dominada pelos produtores de açucar a 

liada da Inglaterra, para a nova elite do café, que vendia a 

maior parte do seu produto aos Estados Unidos e ambicio

nava agradar o seu melhor fregué"s , como diz Burns, quem co~ 

clui que assim como o poder pol{tico se deslocou, nos últimos deci.. 

nios do século XIX, de uma elite para outra, assim se deslocou o po~ 

to focaZ do intcres8c internacional do Brasil. (16) 

As relações amistosas entre o Brasil e os Estados 

Unidos já tinham tido em fins do século XIX e inícios do 

século xx resultados favoráveis a essa aproximação, por 

exemplo, na adoção do modelo constitucional de 1787 da

quele paísi no apoio da marinha norte-~~ericana a Floria 

no Peixoto quando da intentona de derrubá-lo i na adesão à 

doutrina Monroe; no apoio ao Brasil na demarcação das fro~ 

teiras e numa série de outros fatos e gestos de recíproco 

entendimento que ficaram claramente demonstrados quando 

do solitário apoio dado pelo Brasil à intervenção dos Es

tados Unidos na América Central na virada do século e que 

culminaram, no terreno diplomático, na instalação em 1905 

das respectivas embaixadas, tornando-se assim o Brasil o 

primeiro país da América do Sul a ser sede diplomática dos 

Estados Unidos e,este país, a primeira sede do Brasil no 

exterior. 

( 16 BURNS, Bradford E., liAs relações internacionais do 
Brasil durante a Primeira Repúb1ica ll

• Em História 
Geral da Civilização Brasileira, Tomo IH 110 Brasil Repu -
blicano", 29 valo "Sociedade e Instituições (1889-1930) 11, 
são Paulo, DIFEL, 1978, p. 378. 
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o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, 

Joaquim Nabuco, vai ser o principal promotor da doutrina 

que vinha desenvolvendo a Sociedade pan-Americana criada 

por aquela nação e que serviu de modelo para outras org~ 

nizações internacionais como a Oficina Sanitária Pan-Ame 

ricana. 

Essa doutrina era a do pan-americanismo, interpretada 

por Normano como uma ilusão destinada a evitar discussões 

políticas e criada e explorada pelos Estados Unidos para 

exercer a pressão econômica sobre as nações da América 

Latina, convertendo-se em gerente delas e reduzindo-as 

à condição de subsidiárias. (17) Mas, a ela entregou-se to 

talmente Nabuco chegando inclusive a justificar a posição 

do Brasil dizendo que a América do Norte era o nosso guia 

na t ur aI j á que nós, o povo da América, somos todos de certo modo 

fi7Jios de fttashington. (18) 
O pan-americanismo, entendido como u..--n movimento hemis-

férico destinado a promover o espírito de cooperação e boa 

vontade em substituição ao ressentimento e a desconfiança 

entre os povos americanos (leia-se dos povos latino-ameri 

canos contra os Estados Unidos), teve também no Barão do 

Rio Branco e Rui Barbosa os seus mais denodados defenso-
(19) 'd d'l' - , d' 1 - , 'b ~ res. Por melO e l 1genclas lp 08atlcas, contrl Ul 

ram para elevar o Brasil à qualidade de líder das nações 

latino-americanas, posição essa que se .viu grandemente r~ 

forçada ao término da l~ Guerra Mundial, da qual o Brasil 

foi o único país latino-americano a participar. Com efeito, 

após a assinatura do Tratado de Versalhes,criou-se a Liga 

das Nações da qual o Brasil foi enérgico promotor, sendo 

membro eleito do Conselho durante o período que mediou en 

tre 1920 e 1926. 

( 17) NORMANO, J. F., A luta pela América do Sul, são Paulo, Ed. 
Atlas, 1944. Citado por VALLA, Victor V., A penetração nor 
te-americana na economia brasileira (1898-1928), Rio de 
Janeiro, Ao Livro Têcnico, 1978, p. 54. 

18) Citado por VALLA, V. V., op. cit., pág. 54-55. 

19) BUI\NS, B.E., op.cit., p. 399 
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Na verdade, o Brasil aspirava a converter-se em mem

bro permanente do Conselho mas as potências européias lhe 

frustraram as esperanças. Ao respeito, Burns conclui que: 

Aborrecido pelas atitudes de superioridade e desinteresse manifesta

das pelos europeus, o Brasil retirou-se da Liga em 1926, voltando-se 

à diplomacia do hemisfério, em que continuou desempenhar papel 

dominante. (20) 

Voltando ao ponto de partida deste capítulo, podemos 

observar que o terreno para a decidida adesão do Brasil 

à doutrina sanitária estava já pronto e as condições in

ternas eram de todo propícias para liderar na América La

tina a subscrição dos Códigos Sanitários Internacionais e 

a remodelação dos serviços sanitários de forma a acolher 

um modelo de organização mais apropriado à nova divisão 

internacional do trabalho, às aspirações políticas inte~ 

nas ·da elite dominante de maior centralização do Poder Fe

deral e às necessidades sanitárias no sentido de poder com 

bater as principais endemias de forma mais eficiente e 

eficaz. 

Em resumo, estava pronto o terreno para que outros ap~ 

relhos ideowgicos dos Estados Unidos pudessem vir ao Brasil 

para reforçar, sob a figura da assistência técnica, a im

plantação de um modelo sanitário inspirado na experiência 

norte-americana e que tinha como um dos seus principais 0E 
jetivos aumentar a qualidade e a quantidade da força de 

trabalho urbana. É evidente que esse modelo iria entrar 

em contradição, no plano econômico, com o nível de dese~ 

volvimento das forças produtivas internas; no plano poli 

tico, como a acirrada luta pelo poder entre frações de 

classe dominante e, no plano ideológico, com a corrente 

nacionalista que se opunha à intervenção estrangeira co

mo parte de sua estratégia maior de combater a industria

lização. Mas, esses obstáculos serão de l~a ou outra for

ma vencidos, concorrendo para tanto a aliança estabelecida 

entre os sanitaristas mais novos e a Comissão Sanitária da 

Fundação Rockefeller e a decisiva particjpação do Brasil 

na Oficina Sanitária panamericana . 

(20) Ibidem., 
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2. A benemérita Fundação Rockefeller 

No seu trabalho sobre a saúde, o imperialismo, a malá 

ria e a ação da Fundação Rockefeller, Franco-Agudelo refere 

se às origens dessa instituição dizendo que tudo brotou do 

petróZeo. (21 ) Em seguida, o autor faz um suscinto relato da 

forma como John D. Rockefeller fundou uma refinaria, consti 

tuiu em 1870 a Standard Oil Company, acumulou um capital que 

em 1900 era de 150 milhões de dólares, venceu concorrentes 

no mundo todo e fundou o National City Bank, tudo isso de 

forma tão rápida, que até preocupou as õutoridades govern.§. 

mentais, levando isso à divisão do império em empresas con 

sorciadas, cuja rede acumula hoje um terço da soma total de 

lucros obtidos por todas as companhias norte-americanas, de 

qualquer tipo, no mundo inteiro. ( 22 ) 

De nossa parte, cabe acrescentar que a fabulosa fortuna 

acumulada por John D. Rockefeller em condú;:ões únicas na história 

do pais, e não poucas vezes por meio de procedimentos que, se na sua épo

ca estavam perrnitidos, não seguiam estando de acol~do com a consciência 

sociaZ ou com as exigências da Zei, (23 ) permi Liu ao milionário 

criar uma série de fideicomissos para fins filantrópicos dos 

quais a Fundação Rockefeller era uma parte, emt.0ra fundamental. 

Tais fideicomissos foram fundados a partir das seguintes alo

cações em dólares da época: ( 24 ) 

I ' 
( 21)' FRANCO-AGUDELO, Saul, "The Rockefeller Foundation' s Antima1aria1 

Program in Latin America: Donating or Dominating?". Em Internationa1 
'Joürna1of Hea1th Servites, 12(1):51-57, 1983. A citaç~o ~ da pig.52. 
Ver a versão em portugues deste artigo em ABRASCO/PEC/ENSP, Textos de 
Apoio - Ciências Sociais 2. Rio de Janeiro, julho 1984, p. 101-131. 

( 22) Ibidem, ' p. 53. 

( 23) FOSDICK, Raymond B., La Fundación Rockefe11cr, México, D.F., Crija1bo, 
1957, p. 19. Versão da edição original do autor The Story of The 
Rockcfe11er Foundation. New York, Harper & Brothers, 1952. Salienta
mos que Fosdick ingressou na instituição em 1913, exercendo o cargo 
de Presidente de 1936 a 19 l5.8. 

(24) Ibidem, p. 9 • 

l' 



• 

• 

1901 ~ Instituto Rockefe11er para Investig~ 

ções Médicas (Nova Iorque) 

1918 - Junta Geral de Educação (para atuar 

nos Estados Unidos e seus territórios) 

1913 - Fundação Rockefe11er 

1918 - Memorial Laura Spe1man Rockefe11er 

1928 - Junta Internacional de Educação 

39 

US$ 

60.673.409 

129.209.167 

182.851.430 

73.985.313 

(para atuar só no exterior) 20.050.947 

TO'l'AL .•..... 466.770.318 

Esclarecemos que esses valores foram posteriormente i~ 

crementados com doações para outros fins especificos, como 

quai1do da criação da Junta Médica da China, que se despre~ 

de da Fundação em 1928. Por outra parte, a Fundação Rocke 

fe11er absorveu os fundos do Memorial Laura Spe1man nesse 

mesmo ano, passando a contar com fundos no quantioso valor 

de US$ 241.608.359. 

Assim, a Fundação Rockefe11er brotou dessa milionária 

fonte justo antes de começar a Primeira Guerra Mundial, não 

sem antes passar pe1~ aprova~ão do Congresso dos Estados 

Unidos, onde o projeto foi objeto de demoradas e violentas 

controvérsias, em meio a censuras e hostilidades preside~ 

ciais e do público em geral contra o di71heiro manchado da fa 

mí1ia Rockefe11er. ( 25 ) 

Fosdick atribui a idéia de criar a Fundação ao Reve 

rendo Federico T. Gates, administrador dia Sociedade America 

na de Educação Batista e principal conselheiro nos negócios 

de J·ohn D. Rockefe1ler (pai e filho). A preocupação de 

Gates com o destino da imensa e crescente fortuna daqueles, 

levou-o a propor-lhes a criação de grandes empresas corpor~ 

( 25 ) Ibidem, p. 34 . 
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tivas destinadas à filantY'opia~ ciêneia~ educação e Y'eUgião. Isto 

permitiria atingir vários objetivos: centralizar as doações 

em obras de transcendência e de impacto político que imorta 

lizassem o nome Rockefeller e lmpassem a sua abalada imagem 

pública, além, evidentemente, de Y'acionalizaY' o destino dos lu 

cros dos negócios transcontinentais, desde que tais 

incluiamnão só dinheiro vivo mas também pacotes de 

sujeitas ã estreita vigilância do fisco. 
( 26) 

doações 

açoes 

A Fundação Rockefeller, que segundo Fosdick começou a 

trabalhar numa atmosfeY'a taY'ada pelo Y'eceio e a desconfiança~ seguiu 

a organização adotada pelas outras corporaçoes, ou seja, con 

tou com uma Junta de Comissários ( 27 ) ou estado maior que, 

nas suas primeiras deliberações em maio de 1913, concordou 

com Gates em que as questões de saúde pública deveriam ocu 

par o primeiro lugar nas atividades da instituição porque: 

Se a ciência e a educação são o ceY'ébY'O e o sistema neY'voso da ci 

vi Zi.zação ~ a saúde é seu cOY'ação. A saúde é o oY'gao que impu lsiona o 

fluido vital em todas as paY'tes do oY'ganismo social~ permitindo o funci~ 

YI.amento ele todos e cada um dos óY'gãos~ e medindo e limitando sua vida de 

modo efetivo . .. A enfeY'midade é o mal supY'emo da vida hUJTlana~ e e a fo!!:.. 

te pY'inC1:pal de quase todos os demais males húrnanos: pO?Y'eza~ cY'ime~ 

ignoY'ância~ vicio~ ineficiência~ taY'as heY'editáY'ias e muitos outY'os ma 
les. (28 ) 

Entretanto, a atuação de Rockefeller na área da saúde 

pública é prévia ~ criação da Fundação. Como efeito, em 

1901, o Instituto de Investigações Médicas tinha iniciado 

pesquisas destinadas a desenvolver programas rurais de saúde 

pública no sul dos Estados Unidos, no bojo da tentativa pr~ 

( 26 ) Ibidem, 36. 

(27 ) Os primeiros integrantes dessa Junta foram; John D. Rockefeller, 
pai e filho; F. Gates; H. P. Hudson, presidente da Universidade 
de Chicago (e que Rockefeller fundara); Starr J. Nurphy e Jerome 
D. Greene (advogados de Rockefeller): Mr. Eliot, presidente da 
Universidade de Harvard (que também recebeu quantiosas doações 
de Rockefeller); A. B. Hepburn, presidente do Chase National 
Bank (do grupo Rockefeller) e outros' como Simon Flexner e o Dr. 
l~ickliffe Rose, que va1 ter destacado papel na área da educação 
em saúde pública. 

( 28 ) Ibidem, 40. 
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movida pelos capitalistas do norte para apressar a incorpor~ 

ção dessa atrasada região como mercado de consumo e 

fonte de força de trabalho para o din~mico norte. ( 29 

como 
) 

De acordo com Cleaver, por tr~s dessa preoc~paçao com 

a transformação rural estava também a inquietação dos empr~ 

s~rios do norte com as enormes lutas operárias de fins do 

século XIX e a revolta anti-industrialista de fazendeiros e 
( 30 ) 

agricultores do sul. 

Assim, para evitar o recrudescimento desses levantes e 

impulsionar o crescimento, os capitalistas mais proeminen 

tes do Norte, ai incluído Rockefeller, desenharam uma série 

de ações destinadas a promover o desenvolvimento da agricu! 

tura, a reestruturação da educação e a transformação do ap~ 

rato de governo. A Comissão Sanitária Rockefeller encarre 

gou-se da ~rea da saúde pública apoiando a criação de org~ 

nizações locais de saúde e o combate à verminose e a ma 
( 31 

l~ria para aumentar a produtividade da força de trabalho. 

Principalmente durante a primeira década deste século, 

essa Comissão desenvolveu toda uma estratégia de trabalho 

baseada na demonstração da forma de contágio e combate a 

opilação, acompanhada de uma campanha educativa dirigida as 

escolas e da conscientização dos governos locais e propri~ 

t~rios a respeito da necessidade de participarem do finan 

ciarnento dessas ações, demonstrando a eles as altas e ráp! 

das taxas de retorno que com os investLllentos iniciais pod~ 

riam obter. 

Como veremos pouco mais adiante e em outras partes de~ 

te trabalho, essa era a linha, gY'osso modo, que o trabalho 

da Comissão Sanitária adotou e que foi integralmente incor 

porada ao Escritório Internacional de Saúde da Rockefeller 

em 1913, quando a recém-criada Fundação se preparava para 

estender as suas atividades para outros paIses. 

( 29) Essas incursões levam ã criação da Comissão Sanitária Rockefeller 
em 1909, que, sob a presidência de W. Rose,empreendeu os trabalhos 
em verminose. Quando da criação da Fundação, aquela é transformada 
em Comissão Sanitária Internacional (1913-1916), passando a ter o 
nome de Junta (Board) até 1927 quando, visto o alargamento das ati 
vidades da FJndação, nova reforma leva aquela a se tornar em Divi~ 
são Sanitária Internacional. 
Neste trabalho utilizaremos a denominação Escritório Internacional 
para diferenciá-lo das Comissõe~ Sanidrias que vieram a nossos 
países em busca de contatos e aqui se instalaram. 

( 30 ) CLEAVER, Harry, liA economia política da saúde pública e a malária". 
Em ABRASCO/PEC/ENSP, Textos de Apoio,~~ cit., p. 145 

( :n ) Ibidem, p. 146. 
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Na versao do representante da Comissão Sanitária da 

Rockefeller no Brasil, Dr. L. W. Hackett, o interesse fi

lantrópico dessa instituição pela higiene internacional 

fundamenta-se nos mesmos princípios da Associação Cristã de 

Hoços (ACH) pois ambas buscam desenvolver no mundo civilizado 

o espirito de ideal comum de compreensão entre os povos da terra! 32) 

Lembra também o Dr. Hackett que dentro desse mesmo 

ideal comum surgiu o acordo de mútuo entendimento entre as 

nações das Américas alcançado no 29 Congresso Científico 

Pan-Americano de 1915 visando executar um plano geral sobre o 

inventário dos recursos naturais do mundo para se obter um rendimento 

genll e a apreciação do suprimento mundial dos e1-ementos materiais que 

servem de base para o desenvolvimento, a civilização e o bem estar dos 

povos. 

Tendo em mira esse bem estar dos povos (da Rockefeller e 

dos Estados Unidos, seria melhor dizer ••• ), Hackett apres

sa-se em esclarecer quais seriam as prioridades da Funda

ção. Em contraposição a moléstias de pouca importância para 

o nosso continente, como a peste, a raiva ou o tifo exan

temático, é necessário empreender o controle internacional 

de moléstias verdadeiramente relevantes como a febre amare 

la e a malária, porque é mais barato combatê-las devido ao 

alto retorno econômico que significa tornar cultiváveis 

áreas inúteis por meio de drenagens. Sendo essa a justifi

cativa econômica das campanhas de higierie internacional, 

tão somente faltaria criar um fator coordenador que, como o Esta-

do Maior dos exércitos aliados, sob as ordens de um único chefe, possa 

movimentar as forças imensas, mas letárgicas, das várias nações. 

Com essa última frase, esse porta-voz preconiza as ba 

ses político-institucionais do empreendlmento: um serviço 

de saúde nacional, hierarquizado e centralizado que autor~ 

tariamente possa impor diretrizes e normas para combater 

essas doenças em cada país." 

(32) SaGcle 1(3) :148 de 20.9.1918. Conferência cEo Dr. L. W. Hackett so 
bre .TUigiene Internacional" na Associação Cristã de M;ços no Rio 
de Janeiro. 
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Mais do que isso, a Rockefeller ve esse serviço como 

um verdadeiro departamento ou ministério da guerra porque 

a sua função é proteger a população, neste caso, contra a 

doença: o pessoal e o aparato de quarentena e imigração de 

fendem a entrada contra inimigos externos, mas com a missão 

principal de resguardar o territ6rio dentro dos port6es da 

fortaleza mediante fortificaç6es (obras de água e esgoto). 

Quem faz tudo isso é um enorme exército sempre em estado de 

alerta composto de soldados regulares e voluntários, comanda 

do por estrategas (médicos sanitaristas) formados em colégios 

militares (escolas de higiene e saúde pública) que permane~ 

temente marcham à frente de campanhas contra doenças difini-
, , , t~ 't' (33) das, porque o lnlmlgo nunca es a lna lVO. 

Essa analogia com a organização militar tem ainda uma 

outra implicação para a concepção desse departamento nacio

nal .da guerra contra certas doenças. Tal como a defesa, deve ser 

uma função pública isenta da interferência de um chefe po

lítico ou de uma máquina partidária vitoriosa, que influe~ 

ciam acordos, promoçoes, diretrizes e leis, tudo isso des

moralizando o trabalho antes de começar. Assim, embora a 

saúde pública sej a uma questão política no bom sentido da pa

Zavra, é essencial que se mantenha fora da poZitiqueria para 

manter um alto grau de si?rit de corps 1 de profissionalismo 
-, f' ,- , ( 34 ) tecnlCO e e lClenCla. 

Quanto ao apoio concreto da Rockefeller a tal inicia

tiva, Hackett informa que seria limitado pois essa Fundação 

foi criada apenas devido à generosidade do M:Uonário para pro-

mover o bem estmo da humanidade através do globo 1 mas cujos fins e 

recursos são muito modestos, sendo sua Th~ica aspiração con~ 

tituir-se num centro de informação e esclarecimento das mo 

léstias internacionais e servir à causa do progresso huma-
( 35) 

no. 

(33 ) THE ROCKEFELLER FOUNDATION, Annual Report - 1929, p.29 • . 
(34) ~., Annual Report - 1921, p.20. 

(35) ~aúde 1(3):148 op.~it. 
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A política do Escritório Internacional de Saúde da 

Rockefeller resumia-se inicialmente em três pontos bási

cos: 

1. Trabalhar através de agências governamentais em 

nível estadual e local, em cooperaçao com médicos, escolas 

públicas e outras agências sociais. 

A preferência dada a acordos com o governo é justifi

cada pelo fato de que a população considera como suas essas 

instituições porque as financia com os seus impostos e por

que o governo é o único que tem autoridade para impor me

didas de caráter universal e permanente. 

2. Trabalhar principalmente com base na educação pop~ 

lar, ou seja, através da persuasão e nao da coação, para 

inculcar, até nos analfabetos, medidas higiênicas essenciais 

para a saúde pública e fazer propaganda simpática às auto

ridades sanitárias, máximas representantes de um governo 

preocupado com o bem estar geral. 

3. Trabalhar com base em demonstraçóes simples e bara

tas em pequenas áreas-piloto, enfatizando constantemente 

que a perfeição continuada da técnica" leva a custos cada 

vez menores e, correlativarnente, a benefícios crescentes 

para todos. 

De acordo com o que já vinha realizando nos Estados 

Unidos, a Comissão Sanitária propunha-se a cooperar com os 

países na adoção de medidas para aliviar e controlar a un 
cinariose!36)ondea oportunidade surgisse, acompanhando essa 

campanha de tratamento e cura não só do incentivo ao desen 

volvimento de agências oficiais de saúde pública mas, so

bretudo, visando disseminar o conhecimento da medicina cien 

tífica. 

Significa isso, segundo o paradigma em voga baseado 

nos três estágios comteanos do desenvolvimento do conheci

mento, que tambêm a medicina chegou ao seu estágio positivo 

( 36) Neste texto utilizaremos as denominações dadas indistintamente 
nos documentos originais à verminose, a saber, uncin~riose, 
opilação, ancilostOl'l1ose ou ancilostomíase e, ainda, helmintose. 

.. 
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e científico. Ou seja, superou-se a explicação casual dos 

fenômenos para passar a medicina científica, como as outras 

ciências, a apoiar-se no método da observação, c~mparação 

e experimentação para comprovar os fatos e extrair deles 

leis universais. No campo da medicina, significa então que 

o médico deve utilizar os conhecimentos fornecidos pela 

anatomia, a fisiologia, a farmacologia, a bioquímica, a 

patologia, a bacteriologia e a entomologia mais a anamne

se e sua experiência profissional, para desenvolver um ra 

ciocínio lógico de comprovação de hipóteses até chegar, 

i terati vamente, à verdadeira solução dos problemas que afl~ 
. d'''d ( 3 7) gem os ln lVl uos. 

Na argumentação em torno desse novo paradigma, reconhe 

ce-se que, com alguma razão, têm sido negligenciados os fato 

res físicos e sociais e que de fato precisar-se-ia aplicar 

o e~pírito científico a compreensão racional dos mesmos. 

Nesse sentido, espera-se que no futuro a psiquiatria forn~ 

ça elementos para entender os distúrbios comportamentais e, 

no C2~pO social, as visitadoras ou assistentes sociais pr~ 

porcionem relatórios aos médicos a respeito de fatores tais 

corno relações familiares, moradia e situação econômica dos 
(38) 

doentes pobres. 

Como se verá rapidamente mais adiante, essa postura 

da Fundação vai signlficar-lhe uma abertura de novos cam-

pos paralelos de atuação, corno o ensino médico, as ciências 

naturais, a psiquiatria, a antropologia e as ciências so

ciais, reforçando por longo tempo a abordagem biologicista 

comportamentalista dos problemas da saúde e o enfoque unica~ 

sal dos fenômenos da vida e da sociedade em geral,legado esse 

dn qual até hoje não conseguimos desvencilhar-nos totalmente. 

Essa transmutação que invoca a Fundação Rockefeller no 

conceito de uma medicina dogmática e instintiva para urna 

medicina científica tem importância fundamental, em conse-

(37) Id., Annual Report - 1922, p. 16-22. 

(8) Ibidem, p. 21. 
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q~ência, para a prática médica ,pois vai questionar os funda 

mentos do exercício da medicina liberal, a par que vai pu~ 

nar pela mudança do currículo do ensino médico, tentando per 

meá-lo dos conceitos da medicina preventiva.(39) 

Extremamente importante vai ser também para a saúde p~ 

blica o novo paradigma pois, junto com questionar os prin

cípios, os meios de cura e tratamento e a infra-estrutura com 

a qual trabalha o clínico, leva-o a assumir uma responsabi

lidade social frente à doença ou os doentes. Com efeito, 

espera-se que o médico, trocando o microscópio pelo telescópio, 

seja reconhecido pelo público como o primeiro responsável 

pela boa saúde da po·pulação. Ao mesmo tempo, essa nova pos

tura implica realizar exames físicos periódicos; fazer dia~ 

nóstico precoce das doenças; prevenir contra os riscos am

bientais; controlar a dieta alimentar; recomendar exercí

cio? corporais e dar conselhos a respeito da vida pessoal 

e social. Adernais, presume-se que a aplicação de todos 

esses predicamentos levará cada vez mais a substituir medi 

camentos, hospitais e sanatórios, podendo ainda, reduzir a 

d d d . . ~. (QO) . 
eman a e serVlços clrurglcos. 

Entretanto, reconhecendo o conflito de interesses que 

essa proposta representa, pois levaria o médico à indigên

cia, propoe-se que o profissional obtenha um honorário anual 

dos seus clientes, recebendo estes em troca uma vigilância 
~ ( 41 ) 

constante sobre o seu estado de saude. 

Essa proposta preventivista veiculada, nao só pela 

Rockefeller mas também pela Oficina Sanitária, pelas pró

prias contradições que traz em seu bojo, sera motivo de 

um conflito permanente entre higienistas vs. clinicas e que, em 

boa medida, perrneia toda a exposição deste nosso trabalho. 

(39) Para uma abordagem epistemológica do conceito de medicina preven
tiva e a prática médica ver AROUCA, Antônio Sérgio da S., O dile
ma preventivista. Contribuição para a compreensão e críticadame
dicina preventiva. Tese de Doutoramento apresentada â Faculdade 
de Ciências Hédicas da UNICANP, 1975, 265 p. 

(40) TIlE ROCKEFELLER FOUNDATION, Annual Report - 1921, p. 10. 

(41) Ibidem, p. 1l. 
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Outros interesses da Rockefeller no resto do mundo 

eram desenvolvidos por agências especiais como o Escritó

rio Médico da China, cuja expansão não é clheia ao avanço 

do movimento revolucionário camponês nesse país. O Diretó

rio de Investigações em Relações Industriais, de curta du~ 

ração sob essa denominação ,destinava-se a assessorar as in

dústrias na elaboração de planos para enfrentar as reivin

dicações operárias por melhores condiçõe3 de trabalho e sa

lário, ou sej a, para atenuar o conflito entre capital e trabalho, 

por meio do bom entendimento e a boa vontade, visando garantir o pro-

b '"1 'd d -, ( 42 ) gresso futuro e a esta &&& a e econom&ca. 

O estouro da conflagração mundial em 1914 levou a Fun 

dação a instaurar a Comissão de Alivio ã Guerra, que serviu 

de base para a decidida expansão da instituição na Europa 

e o desdobrillnento de suas atividades na área da saúde e em 

outros campos. Foi relevante, por exemplo, o combate à tu

berculose nas minas de carvão da França e, sobretudo, a 

assistência técnica e financeira aos governos do leste eu

ropeu para a criação de ministérios de saúde, escolas de 

higiene e campanhas variadas de educação higiênica, vaci

nação, etc., criando em países tais como Polônia, Romênia, 

Bulgária, Tchecoeslovaquia, Iugoslavia e, em menor propor

ção na Turquia, uma verdadeira cortina sanitária contra o con 

tágio do virus vermelho que se espalhava desde a Rússia em 

revolução. 

Ainda que aparentemente nao tenha relação com os pla

nos da Fundação Rockefeller, é interessante chamar a aten

çao para o fato de que a assessoria contábil a essa insti

tuiçãofoi desde o início prestada pelo grupo Price I Waterhouse 

& Co. A expansão multinacional desta empresa e sua expressi 

va ramificação na América Latina poderia ter possivelmente 

conexão com a assistência técnica prestada por comissiona

dos da Rockefeller e da Oficina Sanitária Pan-Americanaaos 

governos, introduzindo ao mesmo tempo a necessidade de mo-

(42) Id. , Annual'Report - 1915, p. 16. 
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dernizar as técnicas contábeis e orçamentárias da adminis

tração pública e privada nos nossos países. 

Sem querer fazer aqui um histórico da Fundação Rocke

feller, vale a pena acrescentar que durante a década dos 

O( 43 ) .., - d" d anos 3 esta lnstltulçao, sempre com a lVlsa e promo-

ver o bem estar da humanidade, ampliou consideravelmente a atua 

ção do Escritório Internacional de Saúde no mundo. Inten

sificou em várias direç5es o seu trabalho na China, espe

cialmente em relação ao ensino médico e de enfermagem, ao 

movimento de educação de massa, a organização de cooperat1:. 

vas agrícolas, a pesquisa e o ensino em técnicas agrícolas, 

etc., diversificando assim de forma talvez mais ampla e 

sistemática a sua penetração nesse país do que em qualquer 

outra nação do mundo. 

Passou, por outro lado, a interessar-se no ensino e na 

pesquisa em ciências médicas, especialmente em relação a 

tudo aquilo relacionado com a psiquiatria, entendida corno 

desajustes comportamentais, emocionais, sexuais ou mentais 

do homem à sociedade. Abriu uma linha pararela de apoio a 

estudos em ciências naturais, particularmente nos campos da 

genética, a endocrinologia e a fisiologia e os estudosquag 

titativos em biologia, física e química aplicadas. Na área 

das ciências sociais, passa-se a interessar pela seguridade 

social, sob o fundamento de que é necessário entender, pr~ 

ver e controlar as mudanças bruscas que levam a instabili

dade dos indivíduos no trabalho, ameaçando, por sua vez, a 

estabilidade dos negócios e da economia em geral. Essapreo 

cupação é acompanhada de um interesse correlato na pesqui

sa e o ensino em administração pública, relaç5es internacio 

nais, antropologia, economia e política. 

Sob o genérico nome de hwnanidades, a Fundação passou a 

preocupar-se também por uma gama heterogênea de assuntos 

relacionados de urna ou outra.forma com a cultura, os meios 

(43) Vide os Relatórios Anuais da Fundação Rockefe11er para o perío
do 1930 a 1939 • 
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de informação, d~fusão e comunicação, acervos e arquivos 

históricos, dramatização e métodos de ensino rápido do in

glês. 

À luz das ações acima mencionadas, parece evidente que 

a atenção da Fundação Rockefeller guarda bastante coerência 

entre as suas preocupações e a ramificação de suas ativida

des, cujo eixo central se daria em torno da necessidade de 

preservar a estabilidade interna dos Estados Unidos, vista 

como prevenção e cura dos desajustes do indivíduo ao amei?ican. 

way of Ufe visando, conj untamente com o fortalecimento ex

terno dessa imagem,a.ampliar também o espectro de dominação 

desse país no mundo, apoiando o desenvolvimento de aparelhos 

ideológicos para reproduzir um determinado estilo de vida e 

consumo e para controlar, em resumo, coraçoes e mentes. 

Entretanto, vale a pena chamar a atenção para o fato 

de que a atenção da Rockefeller esteve sempre voltada fun

damentalmente para os principais centros acadêmicos tanto 

dos Estados Unidos como da Europa Central e da Inglaterra, 

reforçando assim a sua aliança com qs principais centros 

do capitalismo mundial. Por outro lado, o seu interesse em 

outras partes do mundo tem sido, aparentemente, bastante 

periférico, conjuntural e centrado mais especificamente na 

área da saúde. Assim, acreditamos que não terá sido mera 

coincidência a sua presença nos países que hoje formam paE 

te da Europa socialista no período de entre-guerras. Nemo 

vasto programa de erradicação da malária na Itália inicia

do em 1923, ou seja, acompanhando a ascensão do facismo 

nesse país, ou outros programas bem menos importantes na 

Espanha nos anos da Guerra Civil ou, ainda, em certas re

giões da convulsionada Ãfrica. Com isso a instituição de

monstra, evidentemente, grande agilidade e presteza para 

inventar programas de trabalho onde os interesses do mundo 

livre estivessem sendo ameaçados. 

E América Latina? Parece a primeira vista que, pelo 

menos até fins dos anos 30, e excetuando a ocupaçao mili-
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tar e econômica dos Estados Unidos na América Central à 

qual a Comissão Sanitária da Rockefeller deu grande e dir~ 

to apoio, no resto do continente visou principalmente a e~ 

tabelecer boas relações com os governos de forma a atingir 

um duplo objetivo: fazer um levantamento dos recursos na

turais tendo em vista novos investimentos e a própria ex

pansao da Standard Oil e, por outra parte, induzir a cria

çao de órgãos de saúde pública que assumissem, com recur

sos nacionais, a extinção da febre amarela e da malária nas 

zonas infestadas próximas aos principais portos. Com isto 

queremos dizer que, a despeito da influência na difusão de 

um novo modelo doutrinário e organizativo em termos de saú 

de pública e todo o aparato técnico e ideológico que isso 

significou, a Rockefeller realmente não teve maior interes 

se em illnpliar para a América Latina a variada gama de ati

vidades que desenvolveu nos centros hegemônicos do capita

lismo mundial. 

É preciso lembrar, ainda, que a Fundação Rockefeller 

fazia e faz parte de um conjunto de organizações e insti

tuições internacionais financiadas em boa parte pelos Est~ 

dos Unidos e que atuam num plano extremamente diversifica-

do de penetração econômica, ideológica e cultural, o mesmo 

acontecendo na área da saúde. Se bem que a Comissão Sanitária 

Rockefeller se reduzia a um pequeno número de pessoas e a 

trabalhos muito limitados, por outra parte foi extremamen-

te eficiente na inculcação de determinados modos de pensar 

e agir. Isto pode ser explicado por várias razões, das quais 

a mais óbvia tem a ver com a forma de trabalho dos norte

americanos e que tanto impressionou os nossos cientistas, 

forma essa caracterizada pela utilização de práticas moder 

nas de investigação, ensino, pesguisa e técnicas aparente

mente neutras e de aplicabilidade imediata e universal, ba 

lizadas pelo conhecimento científico e a rentabilidade eco 

nôrnica. Introduzindo os fatores científicos, econômicos e 

técnicos para obte~, a baixos custos, alta eficácia e efi-

BIBLIOTECA 
ftllMÇAO EIETIÃJO VARGAS 
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ciência nos obje~ivos propostos, em oposição a variáveis 

de ordem política e social, vistas corno sinônimo de ins

tabilidade, ineficiência e desperdício, os americanoscon 

seguiram de fato entusiasmar os sanitaristas e dar-lhes 

urna saída descompromissada - na aparência - dos reais pro

blemas que gravitam nas condições de saúde da população. 

Ademais, o atrativo de urna ajuda financeira para a conse

cução de determinados propósitos e a concessão de bolsas 

para aprender na própria fonte a moderna ciência, além de 

serem motivo de prestígio per se, ajudavam a cerrar o cír

culo que seria compl~tado pela atuação de outras agências 

da conexão sam:tária internacional como a Oficina Sanitária Pan

americana, através de conferências internacionais, public~ 

çoes e assistência técnica e financeira. 

A modernização ou, como se dizia na epoca, a civiliza

ção ode nossos países de acordo com a imagem projetada pe

las nações cultas era, em conseqüência, parte inseparável da 

estratégia maior dos Estados lnidos de promover o pan-ameri

canismo, ou seja, o alinhamento da Am~rica Latina no terre

no militar, econômico e político-ideológico em torno dos 

interesses imperialistas desse país. E com esse plano ou 

esquema,a burguesia latino-americana, apesar das contradi 

ções (não-antagônicas) que enfrenta internamente, irá com 

pactuar com entusiasmo pois a sua própria sobrevivência 

como classe hegemônica depende desse pacto maior de domi

naçao. 
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3. A Santa Mi66~O da Rockefeller no Brasil 

Quando a Fundação Rockefeller decidiu em 1913 ampliar 

suas atividades para o exterior, já tinha feito um mapeame~ 

to dos lugares estratégicos do mundo onde lhe seria conve

niente e rentável desenvolver suas campanhas. 

Salvo as já conhecidas intervenções do exército norte

americano no istmo centro-americano, América do Sul ofere

cia duas frentes a serem atacadas, pelas razões econômicas 

de todos sabidas: a febre amarela e a malária e, dessas duas, 

a primeira haveria de receber as atenções quase exclusivas 

da Fundação no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar 

do continente e, segundo nossas pesquisas, do mundo. 

Em 1913 começa a Fundação a organizar suas expedições 

a América do Sul e já em 1915 uma comissão, formada por 

Richard Pierce, John Farrell e B.K. Ashford, percorreu Ar

gentina, Brasil e Uruguai. No Brasil permanece entre jane~ 

ro e maio desse ano, fazendo os primeiros contatos com CaE. 

los Chagas, que foi convidado para visitar a Universidade 

de Harvard. O motivo explícito dessa missão era o de inf0E. 

mar sua matriz sobre as condições vigentes nos países qua~ 

to a ensino e prática médicos, atenção hospitalar e dispeE. 

sários, doenças endêmicas,' serviços de saúde pública e prQ 

gressos sanitários em geral. 

A comissão volta em outubro-dezembro de 1916 e comuni 

ca às autoridades brasileiras os seus resultados, mostran

do que aqui o atraso é quase completo: ausência do elemen

to primordial da higiene, aí compreendidas a saúde pública 

e a medicina preventiva. As razões diagnosticadas: caren

cia de conhecimento científico sólido para promover a hi

giene pessoal e pública; falta de treinamento médico em 

questões de higiene e de espírito altruísta (ensino todo 

voltado para a clínica, o exercício privado e o lucro); 

falta de organizações sanitárias 

tes e de uma carreira de oficial 

mens capacitados e interessados 

( 44) Annua1 Reports, 1915 a 1918 . 

permanentes e abrangen

de saúde que atralsse ho 

t 1 d d h "" \ 44) no apos o a o a ~g~ene. 
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Na verdade, ,esse diagnóstico nao traz nenhuma novida

de pois revelou exatamente os mesmos resultados encontra

dos para os Estados Unidos e outros países pesquisados e 

que serviram para fundamentar uma série de acordos no país 

e no exterior com os governos para introduzir mudanças 

na organização e no ensino em saúde pública. Entretanto, 

as afirmações dos técnicos da comissão causaram profunda 

impressão no nosso meio, provocando, como veremos mais adia,!! 

te, veementes protestos nas sessões da Academia Brasilei

ra de Medicina e na Sociedade de Medicina e Cirurgia de são 

Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia, pois seus membros se 

consideraram insultados por essa intromissão e pelo des

conhecimento do avanço da higiene nacional, demonstrada 

pelos êxitos de Emilio Ribas, Oswaldo Cruz e outros na de

belação de grandes epidemias. 

, Ainda em 1916 saiu de Nova Iorque a comissão da febre 

amarela comandada pelo Gen. Gorgas e integrada por H. Ca~ 

ter, T.C. Lyster, E. Whitmore, W. Wrighton e o cubano Juan 

Guiteras. Essa comissão tinha por mi?são pressionar os go

vernos para empreenderem a extinção da moléstia na costa 

meridional das Antilhas, na costa ocidental da África e na 

América do Sul, visitar Equador, Peru, Colômbia e o Brasil. 

No Brasil, Salvador já tinha sido previamente escolhido 

como ponto principal de estudo, onde de fato a Rockefeller 

instalou o seu primeiro laboratório em 1928. 

A comissão teve favorável acolhida por parte das nos 

sas autoridades sanitárias, chefiadas na época por Carlos 

Seidl, por várias razões, entre outras, porque no 29 Con

gresso Científico pan-Americano (1915) tinha sido aprovada 

uma resolução instando o Brasil a atuar nesse sentido. 

Além disso, o próprio Gen. Gorgas tinha sido encarre

gado de fazer entrega da nota ao Embaixador do Brasil em 

Washington, de forma que o terreno diplomático já estava 

também preparado. Entretanto, os frutos desse primeiro 

contato somente vão vingar após Carlos Chagas assumir a 

direção dos serviços sanitários e propiciar convênio entre 

o Governo brasileiro e a Fundação Rockefeller em 1923, dan

do lugar a intensa polêmica que abordaren,os no Capítulo IV. 
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Entre 1922 ~ 1925 permaneceu aqui uma outra comissão, 

a cargo do Dr. Mark Boyd, com o encargo de instar o Gover

no a envolver-se na erradicação da ma1ária, mediante a 

criação de um serviço específico e o treinamento especial! 

zado de médicos para dirigí-lo. 

Entre 1916 e 1917, a Comissão Sanitária estabeleceu no 

Brasil o núcleo do que vai ser o Escritório Regional da 

Fundação Rockefeller, permanecendo até 1942 nessa qualidade. 

Esteve inicialmente chefiado pelo Or. L.H. Hackett, quem 

foi sucedido primeiro pelo Or. White e posteriormente pelo 

Or. Fred Soper (1930). O staff estava integrado, entre 

outros, pelos brasileiros Paes de Azevedo e Thomas Alves e 

os norte-americanos Soper, Strode, Gregg, Janney e, quando 

se iniciaram as atividades de educação em saúde pública em 

são Paulo (Depto. de higiene, 1918) e no Rio de Janeiro 

(Escola de Enfermeiras, 1922), o Dr. Smillie e a Enf. Ethel 

Par sons passaram também a fazer parte do quadro da represen

tação. Inicialmente, o escritório da Rockefeller contou com 

um comitê brasileiro de assessoria integrado por Carlos 

Chagas (diretor), Alexandro Pedrosa e Vital Brasil. (45) 

Como é bem sabido, os primeiros passos táticos da Comis 

são Sanitária Rockefeller incluiam: a) cooperar com os go

vernos na demonstração da factibilidade e o v~lor econômico 

das medidas preventivas contra as doenças: b) ajudar a de~ 

pertar o apoio ao trabalho em saúde pública; c) fornecer 

bolsas como meio de promover o progresso higiênico mundial. (46) 

E a forma de atingir esses objetivos era mostra~a infestação 

e cura por ancilostomose, rompendo o ciclo de transmissão 

da doença a partir do indivíduo, instando-o a aprender 

noçoes de higiene, usar sapatos, instalar latrinas, 

tomar remédios, etc. Para estender esse modelo a outras 

doenças era essencial demonstrar a eficiência do método 

(45) Mencionada no Annua1 Report - 1918. 

(46) Annua1 Report. 1919 • 
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às autoridades brasileiras, de modo a convencê-las a anuir 

para a Comissão se instalar aqui. O lado pitoresco de como 

isso sucedeu é relatado pelo médico Sebastião Barroso, par

lamentar à época: (47) 

Hackett~ moço intetigente~ cutto~ paciente~ tenaz~ deticado e 

modesto~ comunicou ao GOverno Federat e às autoridades sanitárias sua 

missão e convidou médicos brasi teiros a perCOl'rerem com e te os Estados 

com wn microscópio na mão~ mas foi recebido por toda parte com f'rieza~ 

desconfiança e até hostiUdade. Prop'ôs iniciar os serviços permanen

tes~ fUndando o primeiro posto visando a'opilação no Estado do Rio de 

Janeil~o~ rn::xs para isso precisava do prest-Lgio oficial do Governo e 

tentou falar com o Pdte. Ni lo peçanha. Depois de quase um ano de ten 

tativas infrut{feras~ e como não conseguia ser recebido nem pelo Secr!!.. 

tário-geral do Presidente~ resolveu regressar aos Estados Unidos. O 

Dr. Thomas Alves~ que com Hackett trabalhava~ contatou Barroso e este~ 

como deputado (de oposição)~ entrou em contato com o Dr. Collet~ médi

co que tinha substitu-Ldo peçanha e era o seu r.rrnigo. Assim~ Hackett 

adiou a viagem e foi l'ecebido quando Collet assumiu a Presidência. O 

próprio Presidente CoLZet foi pessoalmente à Dil-.etoria de Higiene para 

recomendar Hackett e colocar o lnateriat de laboratório a sua disposi-
-çao e o espaço que precisar. 

Na época, Barroso defende ardorosanente na Assembléia 

Legislativa a Comissão Rockefeller, torná-la conhecida na 

sessão de 28 de agosto de 1917 e pede apoio político e fi

nanceiro para ela, chamando-a na ocasião de Santa Missão re 

dentora do povo brasileiro. Na mesma ocasião é votada a 

respectiva lei e criado o primeiro posto de profilaxia ru

ral da Comissão com a colaboração dos poderes públicos no 

município de Rio Bonito. 

Dessa forma, a Comissão Sani,tária Rockefeller iniciou 

as suas atividades no Brasil, expandindo seus contatos 

,(47) Diário de Medieina de 23.7.26. Artigo sobre comunicação do Dr. 
Sebastiao Barroso ã Sociedade de Medicina c Cirurgia do Rio de 
Janeiro a respeito da profilaxia da febre amarela. Doravante, 
as referência? e este jornal serão feitas pelas iniciais DM. 
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e postos primeiramente nos Estados do Rio de Janeiro e de 

são Paulo e posteriormente em Minas Gerais e outros Estados. 

No Distrito Federal~ o primeiro posto de profilaxia da 

Rockfeller foi instalado na Ilha do Governador devido à im

portância econômica dessa área, indo depois para Jacarepa

gua. 

A chegada da Rockefeller ao Brasil coincide, no apos 

guerra, com o auge da campanha nacionalista pelo saneamen

to do Brasil promovida pela Liga Pró-Sanefu~ento e que sera 

analisada no capítulo seguinte. Entretanto, não ternos in

dícios de que tenha havido um trabalho conjunto entre o 

serviço de profilaxia rural federal criado em 1916 e reor 

ganizado em 1919, cujo chefe era Belisário Pena, e os tra 

balhos da Comissão Sanitária, não obstante seja evidente 

que os espantosos números fornecidos por esta quanto à pr~ 

porçao de infestados por verminose foram um excelente ar

gumento para mobilizar as autoridades no sentido de alocar 

recursos para a campanha da Liga. O próprio Barroso re

conhece que foi quando a Rockefe Uer começou c publicar os indices 

endêmicos que tinha encontrado sobre a opiZação, os probZemas sanitá

rios entraram na cogitação dos poZiticos, Zevando à criação do Depar

tamento Nacional de Saúde Pública, fartamente dotado.(48) 

Outro fato ao qual voltaremos no Capítulo VI refere

se às· iniciativas da Fundação Rockefelle}~ na área da edUca 

ção em saúde pública no Brasil. Uma delas, levou à cria

ção em são Paulo do Instituto de Higiene (inicialmente De

partamento da Faculdade de Medicina, em 1918) e à constru

ção do prédio. O projeto do Instituto é simultâneo ao da 

Escola de Higiene e Saúde .pública da Universidade de Johns 

hopkins (1918), de cujo primeiro curso fizeram parte, com 

bolsa da Rockefeller, os paulistas Geraldo de Paula Souza 

e Francisco Borges Vieira. Por sua vez, os Drs. Smillie e 

Darling (da U. de Harvard) vieram financiados pela Funda-

(48) DM de 23.7.26 op. cito 
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çao para dirigir .0 Instituto por 5 anos, após os quais aquf. 

les brasileiros assumiriam o encargo. A segunda colabora

çao refere-se à criação em 1921-22 da Escola de Enfermei

ras Ana Nery, do DNSP, dirigida pela Enf. Ethel Parsons du 

rante vários anos. Quanto à participação da Rockefeller 

na formação de sanitaristas em nível federal foi, no nosso 

entender, lli~ projeto frustrado que teremos ocasião de an~ 

lisar mais de perto no último capítulo desta monografia. 

A Comissão Rockefeller influi ainda consideravelmen

te na criação dos Centros de Saúde cuja organização e at~ 

vidades em torno de medidas preventivas e controle epide

miológico subsistem no Rio de Janeiro desde 1927 e até ho

je de forma bastante parecida, sem que a persistência de~ 

se modelo, atualmente superado e em extremo ineficiente, 

tenha sido objeto de maiores estudos . 

. Diziamos inicialmente que as atividades do Escritório 

Internacional de Saúde da Rockefeller na América do Sul se 

concentraram no Brasil e, principalmente, no combate à fe

bre amarela. Isto pode ser constatad~ pelo levantamento 

dos recursos gastos no período 1913-1932 por essa reparti

çao no exterior, na América do Sul e no Brasil, segundo 

mostramos no Quadro 1. (49) 

Uma análise superficial dos dados colhidos e das in

formações fornecidas pelo Quadro 2 corroboram nossas afir

maçoes anteriores no sentido que o interesse da Fundação 

esteve sempre voltado para os países europeus tanto na 

área da saúde como em todos os outros campos cobertos pe-
_ (50) _ _ 

la sua atuaçao. Exceçao a essa diversificaçao volta-

da para os centros mundiais do capitalismo a constitui a 

ampliação, embora muito modesta, da cooperação no breve 

interregno dos anos 55-56, justamente quando o capitalis

mo norte-americano, na sua nova fase de expansão de pós-lI 

(49) Sobre a campanha da febre amarela no Brasil e seu custo ver 
também Capítulo IV adiante. 

(50) A partir de 1928, ano em que a FR amplia o escopo de ativida
des e até 1932, não aparece nos relatórios nenhuma cooperação 
ou mesmo pesquisa nos países latino-americanos. Pelo Quadro 2 
se observa que tal colaboração só começou na decada dos 40 no 
Brasil. 
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Guerra, resolveu promover o desenvolvimento nos países at~a

~ado~ e passa a se envolver numa séri~ de projetos de pesqu! 

sa e investimento, notadamente os da Aliança para o Progres-
( 51 ) 

so. 

Do Quadro 1 vale a pena ressaltar que o Escritório In

ternacional gastou no período algo mais de 48 milhões de dó

lares, dos quais 61% esteve destinado ao exterior e a dife

rença, a programas no sul dos Estados Unidos, às Escolas de 

Higiene de Johns Hopkins e Havard e a manter o próprio Escri 
-. (52) d . . 5 torlo. Dos recursos estlnados ao exterlor, menos de 1 % 

foram gastos no Brasil no período, entanto que somente 9,5 % 

foi destinado a América Latina, México, Caribe e Antilhas em 

conjunto (exceto Brasil). Do valor gasto no Brasil, que es

timamos em cerca de 4,4 milhões de dólares, aproximadamente 

60% foi destinado a combater a febre amarela. Percentagem 

parecida corresponde também ao total de verba destinada pela 

Rockefeller a combater a moléstia no mundo. 

Do Quadro 1 também se depreende que o grande interesse 

da Fundação Rockefeller esteve voltado para o controle da aneilos 

tomose (até inícios da década de 20), a malária (com ênfase 

na campanha na Itália), a febre amarelá (sempre concentrada 

no Brasil), a tuberculose (quase com exclusividade na Fran-

ça), e a educação em saúde pública. A este respeito, vale 

notar que o Brasil foi o único país latino-americano a en

trar em acordo com a Rockefeller para criar um Instituto de 

Higiene, por convênio direto entre a Fundação e o Gover

no de são Paulo. Todavia, cabe salientar que a verba que 

aquela instituição destinou a esse fim não foi significativa 

se comparada com as vultosas quantias (acima de 

1 milhão de dólares doadas com o mesmo objetivo a ou 

tros países como Canadá, Inglaterra ou Thecoslová-

( 51) Observação similar nesse sentido ê feita em SCHWARTZHAN, Simon, For 
màção da comunidade científica no Brasil, Rio de Janeiro, FINEP/Ed. 
Nacional, 1979, p. 247. 

( 52) Vale a pena lembrar que a dotação da Fundação Rockefeller no perío 
do 1913-1929 foi de US$ 241.608.359 entanto que os gastos do EscrT 
tório Internacional de Saúde nesse mesmo tempo foram de tão somente 
US$ 40.188.880, ou seja, algo mais de 16% dos recursos disponíveis 
da corporação, o que demonstra a menor prioridade dada a essa ~rea 
face a outras como a campanha de penetraç~o na China pela via da me 
dicina e a educaç~o que custou sozinha ~ F~ 45 milh5es de dólares 
(1913-1947). 
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QUADRO 1 

FUndação Rockefe11er. Escrit6rio Internacional de SaGde 

Gastos por Atividades: 1913-1932 (dólares, valores correntes) 

America 

América do Central, 

Atividades Brasil Sul MéXico, Total Total 

(exceto Brasil ) Porto Rico, Exterior Geral 
Caribe e 
Antilhas(a) " 

TOTAIS 4.374.000 650.000 2.166.000 1129.555. -300 148.440.200 

Serviço de SaGde 288.100 30.400 16~.400 1.844.800 

I 
4.776.500 ----

· Adm. em S.P. - - 36.200 36.500 39.300 

· Estatísticas Vit. - 800 - 79.200 144.400 

· Epidemiologia - - - 50.000 239.000 
Laborat. S.P. 29.600 67.700 

; 
101.300 I 252.700 · - li! · Enfermagem S.P. 123.300 - - 188.800 I:J 188.800 

· Eng. Sanitária - - - 26.300 I 84.400 
i I · Outros Servo S.P. - - 8.300 82.200 128.000 
; 

Deptos. Locais S.P. 164.800 - 57.200 1.056.100 
, 

3.475.500 · I · Reformas Sanit. - - - 224.400 I 224.400 

Lisa das Nações 943.100 
I 

943.100 - - - I 

Educ. SaGde pGbl. 91. 900 - I 
3.635.700(b - 305.200 I 

Controle e Invest. 
doenças eSEecíficas 3.567.700 619.600 1. 996.600 l1.0dO.500 113.080.700 

· Verminose 787.700 248.900( ) 1.357.0CO 2.751.100 li 3. 740 . O O O 

· Malária no.ooo 70.500 c 99.0aO 1.127.300 " 1.990.000 

· Febre Amarela 2.670.000 300.200 433.000 4.618.000 
li 

4.618.0CO(_ 
Tuberculose 73.900 2.463.700 c: 2.564.000 · - -

· Estud. Epidem. - - 33.700 33.700 82.000 

· Outras doenças - - - 86.700 86 .700 

EIS. (Adm. e Pess. ) 86.000 - - 8.905.300 8.905.300 

Miscelâneo (Propa-
ganda e Transporte) 18.900 - - 290.400 290.400 

Edifícios, egui}2a-
mentos, etc. 321. 400 - - I 6.186.000 . 16.808.500 

Inst.Hig.S.Pau10 191. 400 I · · Esc. Enfermeiras 130.000 
Rio de Janeiro 

FONTE: Cálculos aproximados com base no balanço de 1932. Annua1 Report-1932. 

p. 156-197. 

(a) A maior parte dos gastos foi feita C;11 Porto Rico e México. 

(b) Deste valor, 2,7 milhões de dólares cor respondem a bolsas de estudo. 

As bolsas concedidas a brasileiros nâoforam computadas em separado. 

(c) Esse valor corrcsponde quase que integralmente a trabalhos realiza

dos na Argentina. 

(d) 98,9% deste valor corresponde ao progrânn na França. 
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Ano Saúde 

Pública 

1930-.35 1. 719.503 

1936-40 1.117.426 

1941-45 634.652 

1946-50 392.504 

1951-55 49.629 

1956-60 190.128 

1961-65 127.861 

1966-70 319.996 

1971-75 11.928 

QUADRO 2 

Contribuições da Ftmdação Rockefeller para a pesquisa e ensino superior 

no Brasil, 1932-1975 (dólares, valores correntes) 

Medicina Ciências Clênci"as Agricultura Outros 
Naturais Sociais 

6.064 10.000 10.500 

80.960 5.000 18.102 40.925 

224.073 84.299 265.283 76.366 

1. 466.228 592.214 286.234 935.883 144.180 

411.866 419.491 8.500 345.761 49.717 

37.000 235.837 2.000 168.975 

450.715 

60 

Total 

1.719.503 

1.117.426 

661.216 

537.491 

699.650 

3.634.867 

1.363.196 

763.808 

462.643 

FONTE: Calculado a partir dos Relatórios Anuais (de 1931 em diante) da Fundação Rockefe11er. (Cf. Pereira, 1978). 

APUD. SCHWARTZMlIN, S., op.cit., p. 248 

• Valores corrigidos em relação aO original 

• . 
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quia. o mesmo poderia ser dito em relação à Escola de Enfer 

meiras, embora deva-se ressaltar que essa experiência foi a 

única de tal volume empreendida pela Fundação Rockefeller 

no período estudado, dentro ou fora dos Estados unidos.(S3) 

Quanto à atuação da Comissão Sanitária no Brasil, é 

óbvio que ela não esteve isenta de críticas. Em são Paulo, 

não foi fácil introduzir uma série de modificações, como 

a dedicação em tempo integral à docência e ao trabalho em 

saúde pública, a reforma curricular do curso médico para 

ampliar o ensino da higiene em termos mais modernos, a li

mitação das vagas da Faculdade de Medicina a 100 alunos, 

etc. A própria criaçao do Instituto de Higiene (1924) sig

nificou a introdução de uma ponta de lança na organização 

e orientação dos serviços sanitários paulistas, já que o 

projeto de lei colocava nas mãos de seu diretor poderes 

que. em muito esvaziavam os dos serviços c mesmo invadia as 

atribuições quanto à fiscalização e produção de soros e va 

cinas e pesquisas dos Institutos Bacteriológico e Butantan. 

A autonomia do Instituto, garantida pela sua subordinação 

direta à Secretaria do Interior - e não ~ autoridade sani

tária - e a centralização das decisões nas mãos do seu di

retor, que podia acumular o cargo com a chefia dos servi

ços sanitários, podendo assim dispor das instalações e fun 

cionários destes para controlar e efetuar os trabalhos de 

profilaxia rural, eram alguns dos pontos de controvérsia 

ventilados durante a discussão do projeto na AssembléiaLe 

gislativa paulista em 1924. 

Contra a criação do Instituto sobre essas bases se pr~ 

nunciaram o Dep. Piza Sobrinho e o Dr. Oscar Rodrigues Al-

( 53) ~ possível que esse empreendimento nao tenha dado certo pela al
ta relação custo/benefício que representou. De fato, a formação 
de enfermeiras em saúde pública, destinadas principalmente a vi
sitas domiciliares, demonstrou no caso brasileiro uma elevada eva 
são(60%) para o setor privado, devido a que os requisitos de ad~ 
missão ("moças de boa família e de alto nívl'l intelectual") nao 
se compadecia com as condições de trabalho l:~ baixa remuneração. 
Cf. Folha M~dica 11(1): 7-8 de 5.1.30. 
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ves, aduzindo que dessa forma iria funcionar como um verda-

deirodepartamento da administração estadual, causandogra~ 

de confusão e agravando os atritos existentes entre o Esta-

do e o.Municipio. Eles v&em por trãs da proposta os 

planos da Rockefelller, que seriam justamente os de refor

çar a autoridade e os recursos do Instituto de forma a ca

paci tã-Io para absorver as principais funções dos serviços de saú

de. Para freiar esses planos, Piza Sobrinho propõe que o 

Instituto seja criado em moldes mais modestos, dedicando-se 

só ao ensino e destinando a verba para melhorar a organiza 
. t ~. . t t (54) -çao sanl arla eX1S en e. 

Por ocasião dessa discussão vieram à tona diversas acu 

sações à Fundação Rockefeller pela sua indevida interferên 

cia nos assuntos sanitãrios paulistas, bem como wna série 

de reproches à conduta de alguns dos membros da Comissão 

Sanitãria no Brasil. Muitos médicos brasileiros, na verda

de, estavam ainda magoados pelo relatório da Comissão so

bre a situação sanitãria do pais e p~la publicidade que de 

ra ao assunto. 

Ao respeito, o Dr. Rodrigues Alves lembra que graças 

a boa vontade do Governo de são Paulo, a missão da Rockefel

ler pôde dispor de amplas facilidades para instalar-se e, 

por isso, não pode concordar com o modo pO'.:.tco amável, deprimen

te mesmo, pelo qual ela retribui as nossas gentilezas, permitindo que 

seus membros graduados realizem conferências públicas em universidades 

conericanas, ridiculm>izando as nossas instituições, a nossa terra e a 

nossa gente. Hackett disse em Harvard a$ coisas mais disparatadas e 

difamadoras a nosso respeito ... que no Brasil não havia higiene! Os

waldo Cruz não precisou da Rockefeller para com~ater a febre amarela, 

nem para varrer a var{oZa •.. (55) 

Por ocasião dessas discussões veio a colação um ou

tro ponto muito discutido na época e que dizia respeito às 

experiências feitas com as pessoas no tratamento da ancilosto 

( 54) DH de 23. 12 • 24 e 27. 12 • 2 4 

(55)DM de 27.12.24 • 
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mose,e que abordaremos quando tratarmos do Serviço de Pr~ 

filaxia Rural e o combate à opilação em tópico específico 

do capítulo seguinte sobre o saneamento no Brasil. 

Assim mesmo l a atuação da Comissão no Brasil na luta 

anti-malárica e, sobretudo, no combate à febre amarela, 

tão longo devido à persistente gravidade e extensão da doen 

ça, foi objeto de uma prolongada campanha nos meios médi

cos e jornalísticos onde acusava-se a Rockefeller de ine

ficaz e de antepor os seus interesses financeiros às nece~ 

sidades do país e de dispensar aos 'médicos brasileiros uma 

arrogante desconsideração. 

Na medida que os incidentes que envolveram a Rockefeller 

nas campanhas da febre amarela e a malária atingiram tam

bém as autoridades sanitárias nacionais l trataremos desses 

assuntos quando analisarmos a gestão de Carlos Chagas a 

frente do Departamento Nacional de Saúde Pública. 

E dizemos incidentes porque não sendo o nosso objetivo 

aprofundar na história da Fundação Rockefeller no Brasil, 

seria impossível empreender tal cometido nos limites des

te trabalho. Além disso, devemos ressaltar o fato de que 

ainda nos ressentimos de um estudo crítico sobre a atuação 

dessa instituição no país, contando apenas com a descrição 

dos feitos que seus cientistas realizaram, por iniciativa 

própria ou em colaboração com os brasileiros. 

Por outra parte, os próprios relatórios anuais da Fun 

dação omitem qualquer mençao aos elementos nacionais que 

contribuiram para o logro de determinadas experiências co

letivas ou individuais, nem muito menos mencionam as re

sistências ou os obstáculos encontrados no caminho (a não 

ser os puramente científicos), dando assim a impressão ex 

plicitamente desejada de que, sob a liderança dos Estados 

Unidos, a instituição trabalha pela plena harmonia entre 

os povos, pelo internacionalismo de uma ciência que a to

dos serviria por igual, pela consecução, enfim, da felici

dqde individual e 0 bem-estar econômico geral promovidos 
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por simples virtude e bonomia do 
. (56) 

feller. 
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luilionário grupo Rocke-

Contudo, a projeção dessa imagem de não-contradição 

vem ao encontro do próprio ideal de otimismo universal que 

a política exterior da próspera e emergente potência norte

americana promove no mundo como parte de sua estratégia de 

dominação traduzida para nós como o pan-americanismo, já men

cionado. E a propagação desse otimismo reflete-se na vei

culação da mudança do próprio conceito de saúde pelo qual 

os sintomas de doença, que representam um ideal negativo, 

devem passar para uma concepção positiva de vigor f{sico e mental 

que reflita a alegria de viver (joy of living). Em termos de 

práticas sanitárias, significa deslocar o cuidado com o 

ambiente (água, esgoto, alimentação, habitação, etc.), por 

ser um estágio ultrapassado e no qual o sanitarista pouco 

ou nada poderia intervir, para cuidar de outras doenças de 

vidas a fatores não-ambientais como os riscos ocupacio

nais, a mortalidade infantil provocada pela ingnorância 

das mães, os distúrbios comportamentais, etc. Assim, para 

alcançar plenamente essa alegria de viver deve-se promover a 

educação higiênica, os exercícios físicos, o atletismo e 

t · f - .. Y 52) as sa 1S açoes emOclona1s .•. · 

Que significa a difusão desse novo ideal num país co

mo o nosso, que vinha saindo de séculos de escravidão, cam 

baleando ainda no regime liberal republicano, convulsiona

do por graves conflitos políticos internos, predominante

mente rural e mono-exportador, endividado, e com uma pOPE 

lação maioritariamente muito pobre e doente, sem assistên

cia médica nem escolas nem habitação? Na verdade, esse di~ 

curso é de uma burguesia para outra burguesia, que à pri

meira quer imitar, e como tal será muito bem assimilado 

pela nossa classe dominante e por ela utilizado como ins-

(56) Annua1 Réport - 1923, p. 15. 
í 

('57) Annual Réport - 1921, p. 13 • 
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trumento para a manipulação político-econômica das classes 

subordinadas e para manter as condições internas de exp10-

ração} 58) seja através da repressão direta, seja através 

da outorga de determinados benefícios sociais que o povo, 

essa massa amorfa e ignorante, não teria condições de con
quistar. ( 59 ) 

Por outro lado, poderlamos concluir que, em termos g~ 

rais, a história deste período em relação ao desenvo1vime~ 

to da conexão sanitária internacional é um fiel reflexo, como 

diz Mo1ina, do desenvolvimento do imperialismo norte-amer! 

cano e sua expansão em nosso continente até sua etapa de 

monopo1ismo atual. A partir de 1920, quase todos nossos 

países são estimulados a iniciar campanhas, primeiro de con 

tro1e e logo de erradicação de enfermidades, principalmen

te "tropicais" (anci10stomose, malária, febre amarela), a 

fim 'de elevar a produtividade dos trabalhadores em áreas 

subdesenvolvidas de interesse para as companhias de mine

raçao, de algodão ou similares, ao mesmo tempo que se per

seguia diminuir a hostilidade para com os Estados Unidos 

e atenuar os movimentos nacionalistas de independência PQ 

1ítica e econômica. Tal como nos estados do sul dos Esta

dos Unidos e em numerosos países da Ásia, na maioria de 

nossas repúblicas nascem dessa forma serviços de saúde, 

campanhas especializadas, os primeiros centros de saúde e 

as primeiras escolas de higiene e saúde pública. Assim cQ 

mo as demais instituições educacionais, agrícolas e ou

tras, esses eram suportes da nova ordem estabe1ecida.(60) 

No entanto, cabe frisar que, se bem no Brasil a men

sagem da conexão sanitária internacional e o treinamento de me 

(58) Para um estudo da função ideológica e político-econômica da edu
cação higiênica ver COSTA, Jurandir F., Ordem médica e norma fa
miliar. Rio'de Janeiro, Graa1, 1979, 282p.e também MACHADO, R. 
et aI., Danação da norma. Medicina social e constituição da psi
quiatria no Brasil. Rio de Janeiro, Graal, 1978, 559p. 

(59) A respei to da ideologia do povo amorfo e pilcÍfico ver KOWARICK, 
Luciano, A expoliação urbana, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980, 
220 p. 

( 60) MOLINA, G., 2.I?..cit., p. 38 . 
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dicos ~ enfermeiras nos Estados Unidos produziu efeitos 

que ideologicamente serviram para justificar o pacto de 

dominaçã~ que se gesta na década de 20 e se instala nos 

anos 30, entre novas frações de classe e seus aliados nor 

te-americanos, por outra parte, não podemos deixar de re

conhecer que a introdução da medicina sobre bases cienti

ficas e a organização mais racional da saúde pública foi 

um avanço e, nesse processo, os cientistas estrangeiros 

e seus seguidores brasileiros cwnpriram pesadas missões 

alheios, em geral, aos prop6sitos polltico-econõmicos des 

sas organizações internacionais. 

Nas páginas seguintes teremos oportunidade de exami

nar as reações de cunho nacionalista surgidas face ao avan 

ço no país da importação da industrialização e a urbaniza

ção, que ameaçam a hegemonia das oligarquias agrárias e a 

manutenção das condições de exploração dos trabalhadores 

rurais. Como não podia deixar de ser, farão parte do ideá 

rio nacionalista e anti-industrialista,projetos políti

co-institucionais nas áreas da saúde e da educação visan

do a va lOl'ú,ar o homem e a terra. 

Desses projetos, os relativos à reforma dos serviços 

sanitários serão objeto de nossa atenção. 



CAPITULO 11 

O NACIONALISi10 E O PERÍODO ÁUREO DO SANEAMEN'l'O RURAL 

1. Pan..:.ctmericcinismo vs . nacionalismo 

Embora já seja um truísmo dizer que a economia brasi

leira foi,no século passado,uma economia primário-exporta

dora tradicional a semelhança da dos demais países lati

no americanos, vale a pena frisar que o Brasil também fa

zia parte da periferia dos centros dominantes e que o seu 

processo de desenvolvimento, voltado para fora, tinha o 

seu dinamismo atrelado ao crescimento da demanda pelos 

seus produtos de exportação, por parte das economias líd~ 

res. Além disso, uma vez que a sua atividade de exporta

ção se concentrava em um ou dois produtos, era uma econo

mia" reflexa em toda a extensão do termo, isto é, não só 

importava as crises das economias de que dependia comot~ 

bém era extremamente vulnerável às flutuações ocorridas 

nos preços internacionais desses produtos. ( 1 ) 

Como é igualmente sabido, o deslocamento do centro do 

capitalismo desde a Europa Central e a Inglaterra para os 

Estados Unidos fez com que a nossa economia ficasse na pe

riferia do novo polo dominante, refletindo-se esse ~roces

so em todas as instâncias da vida nacional e continental, 

até os dias de hoje. 

ValIa, na sua minuciosa pesquisa titulada A penetração 

norte-americana na economia brasi Zeira (1898-1928), já citada, mos

tra claramente a forma como foi se construindo uma estrei

ta aliança entre os dois países e como, dentro do espíri

to do pan-americanismo, as duas repúblicas aproveitaram de

liberadamente as Conferências Pan-Americanas, a entrada do 

Brasil na l~ Guerra Mundial e outros fatos como a assinatu 

ra de tratados bi-Iaterais de comércio e navegação, para 

( 1) TAVARES~ Maria .da C. ,Da substituição'de importações ao capita
lismo financeiro. Rio de Janeiro, Zahar, 1978, 79 cd., p. 59. 
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atingir QS seus objetivos. 

Por parte do Brasil, esses objetivos podem resumir-se 

como a procura de prestIgio e um mercado permanente para seus produ

tos de um regime de monocul tura. ( 2 ) 

Para os Estados Unidos, o Brasil significava um merca 

do mais amplo para seus produtos industrializados e uma porta abepta 

num continente que, freqllentemente, se mostrava receioso de uma l;endên 
o o o lO d t d o ( 3 ) C1.-a 1.-mpena 1.-sta a par e os norte-amencanos. 

Embora a penetração econômica dos Estados Unidos 

tenha-se dado também no resto do continente sul-americano, 

incentivando inclusive a produção de café e outros em con

corrência com o Brasil, em proporção até maior do que no 

nosso paIs, o fato e qu~ap6s a l~ Guerra Mundial,o Brasil 

continuou atrelado a monocultura do café e a se esforçar 

em manter o mercado norte-americano como o seu principal 

consumidor,seguindo internamente uma política de valoriza

çao do produto e de favorecimento à entrada de manufatu

ras norte-americanas e, externamente, uma atitude de incon 

dicional apoio à linha de ação norte-americana. 

Assim sendo, apresenta-se o Brasi-l, aos olhos dos Es

tados Unidos, como uma exce lente base de operações de onde pode

riam influenciar as outras nações sul americanas ( 4 ) e como um cam

po fértil para a multiplicação de seu capital de ações, i~ 

vestindo em grande parte, em setores do Governo nacional e municipal, 

principalmente no Estado de são Paulo e na cidade do Rio de Janeiro} 5 ) 

Para os nossos objetivos, é importante concluir com 

ValIa que o processo de penetração norte-americano na eco

nomia brasileira, nos primeiros trinta anos do século xx,te 

ve um papel preponderante em moldar o modo de a sociedade 

brasileira encarar coisas norte-americanas e que essa prese~ 

ça repercutiu grandemente no Brasil depois da guerra, orien 

d 
- ~ (6)-

tando-o na tomada e decisoes durante a decada de 20. 
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Como se. vera ao longo deste trabalho, os sanitaristas 

farão uma obstinada e exultante pregação da nova ciência sa

nitária proclamada pelos Estados Unidos, sob a alegação de 

que imitando-a lograremos alcançar o seu mesmo alto grau de 

civilização. E esse discurso terá aqui grande e boa acolhi

da por traduzir o novo, o moderno e o prático, especialmen

te para aqueles intelectuais da oligarquia que foram des

pertados pela guerra e cujo estado de espírito Alceu Amoro

so Lima tão bem sintetiza: Em 1918 a canção que cantávamos era a 

canção dos fuzileiros navais norte-americanos. Os Estados Unidos eram 
~ ., d d "., , - d d ,( 7 ) para nos os sa~va ores a c~V~~~zaçao e a emocrac~a. 

Entretanto, no Brasil essa adesão ao forâneo nao era 

por todos igualmente compartilhada. Sob o influxo do t~r

mino da guerra e no bojo dos conflitos que enfrentavam as 

frações de classe dominante, setores dos grupos dirigentes 

de são Paulo e Rio de Janeiro, enquanto baluartes do libe-
." . .,' ~ , (8) I' f ' . 

ra~~smo o~~garqu~co, a lmentavam um orte sentlmento naClO 

nalista que convergiria no pós-guerra num movimento arti

culado que tem reflexo em várias instâncias da sociedade, 

aí incluídas as questões relàtivas ao poder intervencionis 

ta do Estado em relação às condições de trabalho, educação 

e saúde da população. 

Um anti-pan-americanismo, que se confunde com um anti -i~ 

dustrialismo, estará presente em boa parte dos discursos 

dissidentes do regime que, como contrapartida, exaltam o 

que é nosso, a nossa gente, a nossa terra, as nossas ins

tituições ameaçadas por ideologias exóticas ou subversivas 

que tentam assemelhar-nos a outras civilizações, desviri

lizando a naçao. 

Um dos máximos expoentes do nacionalismo, Alberto Tor 

res (1865-1919), protesta pela tutela direta ou indireta 

em que vive a nação desde que ela existe como tal, por cau 

( 7) Citado por HICELI, Sérgio,· Inté1éctuàis e c1asseditigenté no Bra
sil (1920-1945), sio Paulo, DIFEL. 1979, p. 56. 

i 

(8) A expressão é de MICELI, S., op.cit., p. 3 • 
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sa de sua talta de persona~idade. Irado com a entrada do 

Brasil na guerra, reclama da falta de preocupação das auto 

ridades com problemas nacionais, como as vitimas ~a seca 

no Ceará e os milhões de miseráveis que a política de ex

ploração, de colonialismo e de imperialismo vai multipli

cando ~o país. ( 9 ) 

Antecipando-se as teorias dos anos 60 sobre a dependêE. 

cia, Torres vê claramente que os problemas do subdesenvol

vimento não somente se devem à expansão imperialista senão 

à aliança que estabelecem os interesses p~ticuZares de minorias 

privilegiadas dentro de nossos países com os dos países in

dustrializados.(lO) 

Dessa forma, Torres ve por trás da uoutrina Monroe e 

do pan-americanismo poderosos interesses econômicos que se aE 
ticulam em seu próprio favor sob a máscara do progresso e 

do bem-estar geral. Incluem-se aí os brasileiros que deixam 

em mãos estranhas os negócios de exportatão e importação, 

a exploração do crédito internacional e n incentivo ao con 

sumo em vez de dar apoio às classes prodmtoras para traba

lharem a terra. Essa colocação remete à ~onhecida falácia, 

tão bem explorada pelos grupos econômicos em disputa pelos 

favores do Estado nos primeiros trinta anos deste século, 

que distinguia entre indústria manufatureira ou indústria 

artificial que beneficia poucos habitantes e a indústriana 

tural ou agricultura, que é a que realmente beneficiaria a 

grande massa, pois produz para exportação e para o mercado 

70 d 1 
- '. ( 11) interno e ocupa quase % a popu açao atlva. 

Torres não somente une-se aos que criticam o macaquismo, 

ou seja, a mania de copiar tudo lá de 'fOIa que julgamos 'su

perior a nós. Tem como perspectiva maior o nacionalismo, en 

( 9) VALLA, V.V., op.cit., p. 115 

(lO) Id., ibid., p. 114 

(11) FAORO, Raymundo. Os donos do poder; formAçã·) dopAti"onato políti
co brasileiro. Porto Alegre, Globo, 1979, 5: ed., p. 527-35. 
Faoro refere que 69,77. da população ativa t~~aba1hava na agricultu 
ra no ano 1920. df. p. 534 • 
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tendido como a reconstrução, a reorganização e a reforma d_Q 

país, sobre inspirações próprias, mas por meio do Estadogo 

vernado com mão forte para coordenar a sociedade, desenvol 

ver a economia e instaurar uma política nacional que limite 

a autonomia estadual e municipal, controlando e articulan

do ao mesmo tempo as influências centrífugas.(12) 

Essa perspectiva nacionalista de Torres e sua defesa 

de um Estado forte faz parte,na verdade,de toda a discus

são sobre a centralização de poder na União vs. autonomia 

constitucional dos Estados, cuja tônica irá aumentar de vo

lume na década de 20 e cuja compreensao se faz indispensá

vel para captar a forma e o sentido das reformas da saúde 

pública e da educação que analizaremos mais adiante,bem co

mo o contexto político-ideológico em que se deram. 

As diversas correntes nacionalistas nos anos 10, 20 e 

30 prendem-se à história das transformações políticas e a 

história das transformações das relações de força no inte

rior do circuito dirigente oligárquico. A criação de ligas 

nacionalistas, partidos de oposição e grupos de intelec

tuais reformistas, surge como resposta"a situações de cri

se suscitadas pela luta em torno da hegemonia política no 

plano nacional, que se trava entre as oligarquias dos Esta 

dos dominantes (fundamentalmente são Paulo) e os demais 

grupos dirigentes regionais.(13) 

Essa luta mais ampla que se dá na sociedade tem refle 

xos, embora não-lineares, num setor extremamente importan

te: a corporação militar. É no seio dela que surge uma for 

te corrente nacionalista motivada fundmuzntalmente pela n~ 

cessidade de transformar o exército numa instituição capaz 

de efetivamente planejar e executar uma política nacional 

de defesa, em contraste com a falta de prestígio, despre

paro e fragmentação em que se encontrava no momento de o 

Brasil se engajar na guerra. 

( 12) Ibidem, p. 671 
I 

(13) MICELI, S., op.· cit., p. 1-2. 
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N9S anos 10 e 20 o exército passa por um processo de 

modernização que se manifesta na reorganização de sua estru 

tura, na centralização do poder decisório, no fortalecimen 

to da hierarquia e, sobretudo, na ampliação e o treinamento 

de seus quadros. Um aspecto importante dessa modernização 

constituiu a aproximação ao serviço militar (agora obriga

tório) dos jovens da classe média e alta. Esta campanha foi 

liderada por um grupo de oficiais que tinha estagiado no 

exército alemão de 1906 a 1912 e que criou em 1913 a revis

ta A defesa nacional, destinada a divulgar artigos de caráter 

técnico e idéias sobre educação militar, o afastamento da 

política e a própria "noção moderna de defesa nacional, que 

incluía a mobilização de recursos humanos, técnicos e eco

nômicos . ( 14 ) 

Esse grupo de oficiais instrutores foi apelidado de 

jovens turcos, referência irônica aos jovens reformadores mili 
- (15) tares de Mustafa Kemal. Em 1915, os turcos conseguem o 

apoio de Olavo Bilac, quem dirige urna campanha de aproxima 

ção povo-exército aos centros de concentração dos filhos das eli

tes civis, isto é, às faculdades de direito e medicina, principaZmen-
.. (16) 

te do Centro e Sul do pa1.-s. Bilac e os turcos conseguem o 

apoio de representantes das elites civis e criam em 1916 

a Liga de Defesa Nacional, cuj as idéias vão se ver fortaleci

das com a Missão Francesa de 1920, que instituiu escolas 

de especialidades, particularmente para os oficiais de es

tado maior. Isto significou para a instituição militar 

maior centralização e coesão e o planejamento e controle 

(14) CARVALHO, José H. de, "As forças armadas na Primeira República: 

(15) 

( 16 ) 

O poder desestabilizador". Em História Geral da Civilização Bra
sileira, DIFEL, 1978, Tomo 111, VaI. 2, Capo V, p. 183-234. 

Ibidem, p. 193. Esta referência e interessante para nós na me
dida que idêntico nome vai ser dado aos jovens sanitaristas bra 
sileiros que, imbuídos da doutrina americana, vão pugnar pela -
modernização e reforma de aparelho sanitário. 

Ibidem • 
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das atividades pela cúpula hierárquica, o estado maior.(17) 

De acordo com Carvalho, que cita Bilac, entre os mem

bros da Liga de Defesa Nacional estavam representantes de todas 

as cLasses produtoras e defensoras do pais e seus objetivos in-' 

cluíam propagar a instrução primária, profissional, militar e civica; 

defender, com a disciplina, o trabaLho. (18) Em 1917 é criada em 

são Paulo a Liga Nacionalista de que participavam elementos 

da burguesia e que incluía em seu programa desde temas so

bre a defesa nacional até a organização do trabalho, entenden 
A~ -'1 • b ~ . - -. (19 ) U4-se por esta ut-t-z,ma o com ate as ag-z, taçoes operar-z,as. Desdo-

bramentos desses movimentos foi a criação pelo Governo, 

em 1927, do Conselho de Defesa Nacional e mais tarde, em 

1937, a Defesa Social Brasileira, de finalidade anticomu

nista.( 20) 

De acordo com Miceli, a Liga Nacionalista e depois o Par 

tido. Democrático (1926) visavam congregar dissidências em 

torno de um programa de reformas de moraLização eleitoral e 

de modernização, como a reforma do ensino, mantendo-se a au

sência de representação política da classe operária. Eram, 

na verdade, portavozes, não das cLasses superiores mas da 

fração dominante especializada no trabalho político, técni 

co e cultural: o magistrado e o general, o jurista e o me

dico, o engenheiro e o jornalista e, sob~e todos, a classe 

dos estudantes, vale dizer, os diversos grupos profissio-

(17) As referências acima visam sobretudo destacar a semelhança do pro 
cesso de modernização que pretende converter o exército num ór
gão profissional, técnico, centralizado, apnlítico e com um esta 
do maior decisório, com as diretrizes propostas pela "conexão sa 
nitária internacional" e o perfeito eco que s como se verá mais a
diante, terão na saúde pública no país, cuj~s promotores serão, 
justamente, os seus IIjovens turcos". 

(18) CARVALHO, J.M. de, op.cit., p. 232. Grifos no original._A respei 
to da articulação entre a Liga Nacionalista e a instruçao, ver o 
Cap. V sobre a Reforma do Ensino de 1925 ne~te trabalho. 

(19) Ibidem. 

(20) Ibidem, p. 233 
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nais em condições de fazer valer seus interesses no inte

rior da classe dirigente.(2l) 

No Conselho Deliberativo da Liga Nacionalista, por 

exemplo, predominava a fração intelectual, aí incluídos os 

diretores das faculdades de medicina, de direito e da es

cola politécnica, grupo esse que anunciava o prelúdio da 

oposição democrática e que teve sua outra importante mani

festação na mobilização dos integrantes da frente modernista e 

dos demais intelectuais que iriam militar nas organizações pol{ticas e 

culturais dominantes, cujas perspectivas de atuação pol{tica se moviam 

num terreno demarcado pelo despertar ideoUigico provocado pela Primei

ra Grande Guerra e, no plano interno, pelas lutas acadêmicas e pelos 

reptos em prol da i>egeneração moral e pública com que as campanhas das 
"1 • h· . t d - "1. - • (22 ) 
~~gas av~an arreg~men a o a nova geraçao o~~garqu~ca • 

(21) MICELI, S., op.cit., p. 6-7. A "Revista do Brasil", fundada em 
1916, "O Estado de são Paulo", o "Diário Nacional" e "Brasiléia" 
serão os meios jornalísticos mais importantes na divulgação do 
ideário nacionalista, aglutinando a produção de uma variada ga
ma de intelectuais e que constituem objeto de análise de MICELI, 
ap.cit •. Um dos primeiros e mais proeminentes colaboradores da 
"Revista do Brasil" foi, justamente, Alberto Torres. 

( 22) Ibidem, p. 7. Sobre a campanha de regeneração pública e a par 
t1cipação dos médicos, ver mais adiante o Capítulo IV. -

í 
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2. O Saneamento do Brasil: a valorização do homem e da terra 

Os programas nacionalistas visualizavam estratégiasd! 

ferentes no tocante ao perfil das alianças de classe que 

melhor conviria à salvação, ou melhor, ao remanejamento do 

I
' - , ( 23) pacto o 19arqulco. 

Assim, não se pode generalizar, como faz Carvalho, no 

sentido de que os integrantes do movimento nacionalista 

eram basicamente antirurais, embora concordemos com esse 

autor nos propósitos centralizadores e anti~estados que ma 

nifestavam em seu programa.(24) 

O que podemos dizer é que, inicialmente, esse movimen 

to aglutinava correntes de diversos matizes que íam desde 

o mais ferrenho anti:-industrialismo até a fervente defesa da 

industrialização do país, correntes essas que ao longo da 

década de 20 ir-se-ão diferenciando em grupos cada vez mais 

antàgônicos que passarão pela derrota da oligarquia regio

nal em 1930 e, finalmente, pelo golpe de 1937, que marca o 

término da dominação dos proprietários rurais ligados à pr~ 
dução e à exportação de produtos agrícolas. 

Essas diferentes correntes estão claramente expressas 

no movimento nacionalista surgido nas áreas da saúde e a 

educação com a Cruzada da Medicina pela Pátria liderada por 

Miguel Couto e que via no bonômio instrução-higiene a sal

vação da democracia e a regeneração da raça.(2S) O desdo

bramento mais importante dessa campanha nacionalista se 

deu, para os nossos objetivos, com o surgimento da Liga Pró

Saneamento do Brasil, que teve em Belisário Pena o seu princ! 

paI promotor e na Revista Saúde o meio de divulgação de 

suas propostas nos anos 1918 e 1919. 

Acompanhando a trajetória de Belisário Pena (1868-1943) , 

embora sem profundizar nos detalhes de sua vida, é possível 

( 23) Ibidem, p. 7. 

(24) CARVALHO, J.M. de, op.cit., p. 232 

(25) Vide também o Capítulo V destinado a analisar a Reforma do Ensi 
no de 1925. 
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entrever a grandes traços alguns dos momentos mais importantes 

da participação dos médicos higienistas da velha guarda na polI 

tica e as dissidências que entre eles provocou a introdução da 

ciência sanitária nos moldes urbanos preconizados ·pelos promo-

d
. . (26) 

tores a v-z,a norte-ameX'uJana. 

Belisário Pena (27) era filho do Barão e Visconde de Ca

randai, de Minas Gerais e primo de Afonso Pena. Entrou na Di 

reção Geral de Saúde Pública em 1904 por concurso participando, 

por iniciativa de Oswaldo Cruz, de diversas campanhas, entre 

elas, a do combate ao impaludismo junto com Carlos Chagas(1907-

1910) no interior de Minas e à febre amarela em Belém. Também 

por encargo de Oswaldo Cruz, em 1912 percorreu junto con Artur 

Neiva, do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), regiões do Piaui, Per

nambuco, Bahia e Goiás e, posteriormente, do sul do pais, para 

estudar as condições sanitárias da população e sugerir medidas 

de profilaxia. Trabalhou também na profilaxia rural nos su

búrb~os da Leopoldina Railway (1914-19) I flagelados pela malá

ria, a ancilostomose e a variola. 

Funda a Liga Pró-Saneamento em 1916 e 1 com a ascensao de 

Carlos Chagas à Direção do novo Departamento Nacional de 

Saúde criado em janeiro de 1920, é nomeado chefe da Direto 
(28;: 

ria de Profilaxia Rural. Desentende-se logo com Chagas e 

com o próprio regime, pois foi preso por apoiar o General 

Isidoro no levante de 1924. Vai em seguida ao Rio Grande 

do Sul, aonde fora convidado para organizar os serviços s~ 

nitários. Prossegue alí o seu contato com os tenentes, adere 

à Revolução de 30 e é nomeado Diretor do DNSP pelo Governo 

Provisório. Neste cargo permanece por pouco tempo por não 

concordar com o descaso do novo Ministério de Educação e 

(26) Como se depreenderá ao longo deste trabalho, una importante linha 
de investigação que está para ser feita e ria qual muito se res
sente a história da saúde pública, é justamente aquela relaciona 
da com o estudo dos perfis político-ideolõ,:gicos dos médicos que 
mais ativamente participaram da medicina estatal durante este sê 
cuIa. 

(27) Os dados biográficos de Pena foram, na sua maior parte, obtidos 
de DINIZ, Alberto, O dinamismo patrioticarm'nte construtivo de Bl'
lisário Pena. Es'boço biografico. Rio de Jmciro, 1949. 

(28) Ao que parece, as desavenças entre Pena e Chagas tiveram origem 
na entrega in totwn que fez este dos serviços de profilaxia da 
febre amarela nos Estados ã Comiss~o Rockcfeller. Ver no Cap. 
1 V o tôpico sobre este assunto. 
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Saúde com respeito ao saneamento rural. Adere ao longo dos 

anos 30 ao integralismo vestindo a farda verde e rompe de 

finitivamente em 37 com Vargas quando o Presidente retira 

o seu apoio a Plínio Salgado. 

Pode~se dizer, em resumo, que Belisário Pena foi um 

médico de típica extração oligárquica cuja atuação se in

sere no grupo chamado por Miceli de intelectuais reacionários 

e que, no divisor de águas provocado pela Revolução de 30, 

aderiu ao parafacismo. 

O contato de Pena com a realidade" das precárias condi 

çoes de vida e saúde das populações rurais impressionou-o 

vivamente. Publica com Artur Neiva um relatório de sua via 
( 29) _ 

gem a par que inicia uma verdadeira peregrinação pe-

los jornais denunciando a situação encontrada. A principal 

audiência de Pena será a Sociedade Nacional de Agricultura, 

onde pronuncia palestras destinadas a despertar a consciên

cia sanitária dos proprietários rurais a respeito da neces

sidade de sanear a população agrária. Seu principal e de

cidido apoio vai ser, entretanto, a Academia Nacional de 

Medicina, que tão veemente aplaudira Miguel Pereira em 

1916 quando exclamou O Brasil e- wn imenso hospital , além da 

pestigiosa ajuda intelectual de Monteiro Lobato,que não se 

cansará de repetir: O que nos campos se vê, deambulando pelas es

tradas com ar abobado é um lamentável náufrago de fisiologia, a que 

chamamos homem por escassez de sinonimia, feissimo, torto, fatalista, 

geófago - viveiro ambulante do verme destruidor. ( 30 ) 

Transforma-se Pena, na verdade, nwn catequizador que 

incansavelmente vai pregar o saneamento dos campos para v~ 

lorizar o homem e a terra, tanto junto à população que ac~ 

de aos postos de profilaxia que, com o apoio do Presidente 

(29.) NEIVA, A. e PENA, B., Viagem científica pelo norte da Bahia, Su
doeste de Pernambuco, Sul do" Piauí e do Norte e Sul de Coias.Rio 
de Janeiro, Manguinhos, 1918. Citado por ~OSTA, N., Estado e Po-
1iticas de Sa~dc P~b1ica (1889-1930), op.cit., p. 168. 

(3.0) SAÚDE 2 (2): 81, março-abril, 1919. 
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Wenceslau Braz, cria entre 1916 e 1919, como perante os mais 

conspícuos representantes da oligarquia agrária. 

Foi justamente com a missão evangelizadora de atingir 

um público maior e obter a adesão dos médicos e políticos, 

que Pena promove a fundação da Liga Pró-Saneamento do Brasil em 

1918, junto com Plínio Cavalcanti e Olímpio Barreto. Visto 

que faltassem ao grupo meios econômicos para iniciar as ati-

vidades da Liga, decide Pena reunir em 1917 artigos de sua 

autoria e publicar o livro O Saneamento do Brasil, lançando em 

janeiro de 1918 com grande êxito esse tremendo "libelo contra o 

regime~ livro verdadeiramente revolucionário, em que se exprenham as 

misérias da pol{tica e a 'calamitosa condição de doença e ignorância do 

povo brasileil'o. (31) (Ver a propaganda do livro na página seguinte). 

Com os fundos arrecadados pela venda do livro e sob os 

auspícios da Sociedade Nacional de Agricultura, inaugura-se 

a Liga Pró-Saneamento do Brasil, tendo Pena como o seu diretor

geral e à qual vai aderir a elite dos médicos, intelectuais 

e políticos do Rio de Janeiro: o próprio Presidente da Re

pública, Wenceslau Braz, Maurício de Lacerda, Afrânio Pei

xoto, Antonio Austragésilo, Sampaio Correia, Félix Pacheco, 

Carlos Chagas, Aloísio de Castro, Juliano Moreira, J. P. 

Fontenelle , J. de Barros Barreto e muitos outros. 

Cria-se ainda uma representação da Liga em são Paulo, 

cujos integrantes são os mesmos da Sociedade Eugênica, à 

qual pertenciam o conhecido eugenista Renato Kehl (funda

dor), Arnaldo Vieira de Carvalho, Artur Neiva e outros e que 

estava destinada a trabalhar pe.lo aperfeiçoamento da ra

ça, cultivando a ciência que ensina a lapidar as cristas 

defeituosas da organização social e a garantir a integri

dade moral e física da espécie humana.(32) 

A Revista Saúde, embora tivesse a reduzida tiragem de 

50 exemplares e durasse apenas dois anos (1918-19), hoje 

constitui uma importante fonte de informação a respeito da 

(31) DINIZ, A., op.cit., p.27, 

(32) SAtlDE 1(1) de 10.7.1918. 
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linha político-ideológica seguida pela Liga. O primeiro nu

mero dessa publicação, destinada a ser um mensário de higiene, 

assuntos sociais e econômicOs, anuncia a entrada da Liga na gran 

de campanha nacionalista em prol da construção nacional e 

define as linhas do seu programa: o saneamento das cidades 

e dos campos, a educação higiênica da população, a reforma 

pedagógica das escolas e a organização científica do tra
balho.( 33) 

A revista publica também, de forma discreta, os prime~ 

ros resultados dos trabalhos da Comissão Sanitária da Rocke 

fe11er em são Paulo em 1917, confirmando assim o estado ca-
- (34 ) lamitoso da popu1açao, e a necessidade de empreender 

uma urgente campanha pela educação em sentido amplo e in

tegral: educação higiênica, mental e cívica (elementos pr~ 

mordiais da propriedade da nossa terra) e de converter o 

saneamento em palavra de ordem de todos os candidatos po

líticos e chefes de cargos públicos. 

Nela, a Liga define ademais as suas alianças, anun

ciando que vai desenvolver a sua açao ao lado da Liga da 

Defesa Nacional, da Liga Contra o Analfabetismo, das Socie 

dades Eugênicas, das de Agricultura, das empresas agríco

las e industriais, para que a auxiliem eficazmente na rea

lização dos seus programas e fins patrióticos, de desenvol 

vimento moral e cívico, intelectual e econômico do Bra-
'1 (35) Sl ~ 

Proclama ainda que em menos de um ano de funcionamen

to logrou instalar delegações em 10 estados e mais de 100 

representações no país, estando assim pronta para realizar 

( 33) O nacionalismo da Liga iria entrar em contradição com as pró
prias necessidades de financiamento da Revista, que estampa na 
primeira página de seu número inicial a seguinte propaganda: 
"MAXIHUM MUNITION CORPORATION . Grandes Fabricantes de Munições 
Americanas" • 

(34) A Comissão Sanitária Rockefe11er tinha encontrado em um grupo 
de pessoas examinadas em são Paulo que 70% da população traba
lhadora padecia de anci1ostomose e que 80% era analfabeta. 

( 35) SAlJDE 2(3): 227, maio-junho, 1919 
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dois grandes objetivos. O primeiro, seria empreender uma ca!!!. 

panha nacional de construção de fossas. O segundo, criarum 

curso de higiene prática e etiologia, patogenia, profila

xia e tratamento das doenças do país. Para tanto, seria 

aprovei tada a capacidade dos moços (qu.e se estiolam nos empr~ 

gos públicos ... ), para semear a higiene moderna nas fazendas 

e se converter nos educadores do povo no interior do Bra
sil.(36 ) 

A Liga Pró-Saneamento e, porem, basicamente antiindustria 

lista e seu co-fundador, Olimpio Barreto, secundado por Be 

lisário Pena, será o principal promotor dessa corrente. Vai 

ele. pedir a retomada da política natural do Brasil, a po

lítica agrária, e o abandono do protecionismo à indústria, 

porque ela enriquece apenas alguns e leva à miséria 24 mi

lhões de habitantes. Fundamenta-se argumentando que as fá

bricas são causantes de todos os males nacionais: do esgota

mento dos campos, das endemias urbanas, dos vícios da aglo

meração (alcoolismo, prostituição e imoralidade), das gre

ves, das desordens, do ódio ao capital, das coaligações se 

diciosas e da carestia. 

Em compensação, propõem soluções para os problemas bá

sicos do Brasil: (a)saneamentoj (b)instrução agrícola; (c) 

meios de transporte barato; (d)reforma tributáriaj (e)or

ganização do créditoj(f)organização do trabalho. 

Os desdobramentos dessas proposições significam, em 

termos muito gerais, a criação de um grande serviço nacio

nal de profilaxia das principais .doenças que afetam a po

pulação rural (ancilostomose,malária, tripanosomíase,febre 

amarela, etc) que chegue até o interior com seus postos de 

profilaxia e educação higiênica. Essa proposta foi encamp~ 

da por vários políticos sendo que um deles, Azevedo Sodré, 

propôs nesse mesmo ano (1918) a criação de um ministério de 

higiene e saúde pública, como se verá mais adiante. 

(36) SAÚDE 2 (1) de j an.-fev., 1919. 
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Quanto a reforma tributária e o crédito, na verdade o 

que se pede e acabar com o protecionismo aduaneiro para a 

indústria e com as caixas econômicas oficiais, dando liber

dade de organização sem a tutela do Estado. 

Com respeito ao trabalho agrícola, a preocupaçao e com 

a modernização do mesmo para aumentar a produtividade e ba

ratear os custos. Assim, propoe-se que seja adotado o pro

cesso Ford de trabalho e a mecanização da agricultura. A 

instrução agrícola (em estações ou escolas práticas) visa

ria justamente a substituição dos processos musculares de 

trabalhar a terra, pelos meios mecânicos mais modernos. 

Deseja-se, em suma, que o desenvolvimento agropecuá

rio seja feito a custa do desenvolvimento industrial e não 

o contrário, como vinha acontecendo. E a reversão desse pr~ 

cesso passaria por uma política de modernização dos instr~ 

ment~s de trabalhoi pelo aumento da produtividade do tra

balhador agrícola mediante a extensão da educação primária 

e técnica aos camposi pela extensão dos postos de profila

xia ao interior; pela melhoria do salário obreiro pois é 

muito baixo, não lhe deixando auferir os presentes da vida civilizada 

e, finalmente, pelo aumento quantitativo e qualitativo da força de tra

balho. (37) Com relação a este último ponto, os portavozes 

da Liga apoiam a colonização agrícola, n2cional ou estran

geira, embora defendendo a proibição de êesembarque de in

desejáveis se como tais De consideram apenas os anarquistas, os cai 

tens, os ladrões, os desordeiros de outros pa{ses ... • (38) 

Um aspecto de grande importância para nós tem a ver 

com a questão social. Pena coloca que as doenças grassam 

no campo devido à irresponsabilidade dos fazendeiros, em

preiteros, madereiros, seringueiros, etc., e de todos os 

que exploram o trabalho rural.(39) Azevedo Sodré, fazendosuas 

as palavras pronunciadas por Pena,denuncia por sua vez 

(37) SAÚDE 3(2): 124 de 20.09.1919 

(38) Ibidem, p. 125 

(39) Brasil Médico 32(37): 228 de 14.9.1918. Doravante, este periódico 
serâ citado pelas iniciais BM • 
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no Congresso Nacional o modo de~; llmano e ganancioso com que 

os donos da terra' tratam, via de regra, seus operários, se~ 

do essa a principal causa da degradação da espécie, não ex! 

mindo de culpa a classe médica nessa formidável situação patoló

gica do pais.( 40) 

Colocações desse teor nao somente fazem parte dos ar

gumentos da Liga em defesa do saneamento rural e das just! 

ficativas apresentadas por Azevedo Sodré durante a discus

sao na Comissão de Safide da Cã~ara Federal do seu projeto 

de lei propondo a criação de um ministério de safide pfibli

ca. Tem, assim mesmo, direta relação com os debates sobre 

a questão operária travados pela Comissão de Legislação Soc~ 

aI e, em particular, pelo conhecido trabalhista Mauricio de 

Lacerda, de quem Belisário Pena era amigo e médico pessoal, 
. .... d M d' (41) Junto com Ivlaur1C10 e e e1ros. . 

Maurício de Lacerda era igualmente um nacionalista que 

desde 1912 vinha denunciando as concessoes de terras pelo 

Governo ao e lemento de confi.ança do businessman internacional ameri. 

cano - Percival Farqhuar, campanha essa na qual foi apoiado, 

entre outros, por Alberto Torres, sendo por esse motivo con-
. d d d' ., d . t 1 t . (42. ) A . Sl era o Lacer a 1n1m1go o cap1 a es range1ro. SSlm 

mesmo, deu grande apoio ao já mencionado movimento de mo

dernização material e técnica do exército quando percebeu 

o despreparo das forças militares,por ocasião da l~ Guer-
(43 ) 

ra. 

Os anos 1917, 1918 e 1919 foram marcados pela ascen

sao do movimento operário brasileiro e internacional e pe 

lo término da Guerra. Entretanto, na década de 20,0 ritmo 

dos debates sobre a legislação social decresce de intensi

dade I tornando a vo Ztar à pauta, com novo vigor, nos anos finais da 

( 40) Ibidem. 

(41) Mencionado por DULLES, John \-J'. F., Anarquistas e Comunistas no 
Brasil (1900-1935). Rio de Janeiro, Nova Fronte~ra, 1977, p. 207 

(42) LACERDA, Maurício de, A evolução legislativa do direito social 
brasileiro. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980, p. 231. 

(43) Ibidem, p. 121. 



84 

década devido aos problemas trazidos pela crise econômica e também pela 
• -" l'" d .. (44) 

s~tuaçao po ~t~ca o pa~s. 

Como é bem sabido, naqueles anos da década de lO, La

cerda empreendeu sua grande batalha no campo do Direito So

cial, arvorando-se em defensor das classes trabalhadoras 

contra a exploração dos capitalistas nacionais e estrangei

ros. Com efeito, no período assinalado,discutiu na Câmara 

Federal a criação de um Departamento Nacional do Trabalho 

destinado a regulamentar as leis sociais e fiscalizar sua 

aplicação. Esse Departamento seria o embrião de um Ministé 

rio do Trabalho sendo que o primeiro, mesmo que convertido 

em lei, nunca chegou a funcionar e o segundo, só teve lugar 

apos a Revolução de 30~ 

Lacerda empreende,assim mesmo,a discussão em torno do 

Código do Trabalho que era tido tanto pela burguesia urba

na cÇ)mo pela rural como wn corpo estranho no sistema das leis 

brasileiras que viola a liberdade de trabalr.o, (45) produto ape

nas dos anarquistas perturbadores da consciêncúz pro letária e da or-

dem do pais.( 46) Entretanto, esse código estava destinado ao 

operariado urbano e, com muitas ambig~id~des, ao operário 

rural que lidasse com máquinas fixas. 

Embora Lacerda não ignorasse esse vàlZio na sua propo.§. 

ta, considerava que a extensão do direita social aos tra

balhadores agrícolas seria uma inanidade, previndo a sua to 

tal inoperância,caso não tivesse como base concreta uma re 

forma agrária que atribuis se o domínio da terra não aos 

que a exploram economicamente mas aos que t.rabalham com seu bra 

d "d' b d h - d' . h (47 )-ço pon o-a a pro uz~r em em a comun ao, como wn ~re~ to umano. 

Com o Tratado de Versalhes colocava-se a questão de 

internacionalizar as leis de proteção ao trabalho fabril e 

(44) GOMES, Angela Maria de Castro, Burguesia e trabalho. políti.ca e 
legislaçio social no Brasil 1917-1937. Rio ie Janeiro, Campus, 
1979, p. 25. 

(45" ) LACERDA, M. , op.cit. , p. 130. Grifas no original. 

(46 ) Ibidem, p. 131. 
I 

Grifas no original. 

(47) ILidem z p. 272. 
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a necessidade de apresentar resoluções à Convenção Interna

cional do Trabalho celebrada em Washington em 1919. Nesse 

mesmo ano, foram aprovadas no 111 Congresso Operário rea

lizado na Capital Federal, várias moções relativas a horá

rio de 8 horas de trabalho, salário de subsistência aos tra 

balhadores urbanos e aos da lavoura, cuja vida de miséria social 
- . b ~ . d (48) e econom~ca fora tam em aprec~a a. 

Maurício de Lacerda, preocupado de fato com: o vamp~r~s

mo social de que eram objeto os trabalhadores roceiros} 49) encome~ 
da urna conferência ao sábio amigo Belisário Pena na qual es

te faz uma crua demonstração da condição desumana dos trabalhadores 

no interior, sem livros, sem higiene, sem direitos de qualquer ordem, 

morrendo lentamente à fome e pelas endemias regionais, como verdadeiros 

bichos ... dando, para que se produzisse em bem alheio, a sua saúde e a 
de sua prole.(SO) 

. Por outro lado, Azevedo Sodré tinha sido encarregado 

de dar um parecer técnico à parte relativa ao Trabalho do 

Tratado de Versalhes. No seu relatório manifesta-se relu

tante a respeito das questões de acidentes e seguro opera

rio, considerando nao ser crivel que o Congresso Nacional 

fosse legislar só para os trabalhadores da indústria, ce

dendo a reivindicações encabeçadas mui tas vezes por estra!}: 

geiros indesejáveis arvorados em líderes da classe operária 
. 1 . d . "f' (5 1 ) . . d . brasl elra ar e~ra e pac~ ~ca. A par que crl tlca as me l-

das anódinas relativas às horas de trabalho, Sodré não jus

tifica que sejam preteridos os trabalhadores rurais, ca

rentes da proteção vital do Estado em relação às endemias. 

Com isto, Azevedo Sodré quer, em última instância, e$ten

der a cobertura de profilaxia sanitária mas sem alteraras 

condições de trabalho. Esta tese é a mes~a defendida pelos 

representantes do Brasil na citada Conferência, Afrânio de 

( 48) Ibidem l 
p. 271 

(49) Ibidem, Grifas no original 

( 50) Ibidem, p. 271-2 
I 

( 51) Ibidem, p. 190. Grifas no original 
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Mello Franco e Carlos Sampaio Correia. De fato, Correia (Vi 

ce-Presidente da Liga Pró-Sanemento) expressa em Washington 

que o Brasil não pode aceitar o limite de 8 horas de traba 

lho para o operário nem a proibição de atividade industrial 

aos menores de 14 anos por uma série de razões, entre outras, 

porque o nosso clima tropical não nos permite tirar todo o rendimen-

to industrial nestes limites. (52) 

Por último, Azevedo Sodré apoia as já aludidas teses 

relativas à educação e ao ensino técnico,pois considera que 

unicamente através destes se poderia vencer a anarquia reinante 

nas classes trabalhadoras Ul'banas e rUl'ais. (5:} ) 

Pelas anotações acima fica claro que Lacerda, apesar 

das restrições que manifestara ao respeito, era pressiona

do pelos seus amigos médicos da Liga e do Parlamento a in

troduzir na legislação social a proteção aos trabalhadores 

agrícolas, o que era consoante com o anti-industrialismo da 

queles e com sua profunda aversão ao movimento operário ur

bano, para o qual, além da repressão policial, a instrução 

era vista corno urna medida disciplinadora a mais. 

Em todo caso, o avanço do capitalismo mundial, agora 

sob a liderança dos Estados Unidos, mesmo à revelia das 

nossas classes dominantes, vinha impondo a adoção de medi 

das de legislação no trabalho, seja para aplacar as reivig 

dicações operárias, seja para a~~entar a produtividade da 

mão-de-obra industrial. Consoante com essa estratégia maior, 

o Tratado de Versalhes e a Conferência Internacional do 

Trabalho excluíram qualquer referência ao trabalho agríco-
( 54'·) .. . 

la. Assim, enquanto em nlvel de proposta essa legisla-

çao social internamente avançou mais do esperado para as 

condições da época, os proprietários de Lerras encontra

ram um bom motivo para manter na ignorância (praticamente 

até os dias de hoje) os direitos sociais dos trabalhadores 

rurais. 

(52) Cf. O Jornal de 28.11.1919. 

(53) LACERDA, H., op. cito" p. 191. Grifo do ar igina1. 

(54) Ibidem, p. 257. 



Cabe ainda notar que a conjuntura internacional iria 

propiciar que no Brasil se adotassem medidas político-ins

titucionais visando a reprodução da força de trabalho urba 

na ligada ao capital industrial, malgrado a vocaçao essen

cialmente agrícola atribuída ao país na divisão internacio 

nal do trabalho. 

De fato, a legislação social vai se dar no Brasil vi

sando diretamente as áreas urbanas, sem antes ter-se pro

cessado, corno aconteceu em outras formações sociais, mudan 

ças profundas na estrutura de propriedade da terra, na di

visão social do trabalho e na própria ordem urbana (ocupa

ção do solo, equipamentos coletivos, infra-estrutura, se~ 

viços públicos, etc.) que-acompanharam o processo de acumula 

Cão capitalista. 

Isso vai significar, em poucas palavras, que a década 

dos anos 20 marca o canto do cisne dos projetos ruralistas 

propondo a intervenção do Estado em relação às políticas 

sociais nas áreas da educação, saúde, habitação e proteção 

trabalhista. Dentre esses projetos ruralistas, haveremos 

de destacar nas páginas seguintes o pretendido Ministério 

de Saúde Pública e o Serviço de Profilaxia Rural, sobretu

do por conterem nos seus traços principais boa parte das 

iniciativas centralizaQoras e ordenadoras que a reforma sa 

nitária de 20 vai institucionalizar. 
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Foi na França onde pala primeira vez, em 1845, atr~ 

ves de Littré se pediu a criação de um ministério de hi

giene e saúde pública. Entretanto, tal idéia haveria de 

esperar por todos os acontecimentos que convulsionaram a 

Europa no século XIX e inícios do séc. XX para poder vi~ 

gar. Foi efetivamente após a l~ Guerra Mundial que teve 

lugar o processo continental de institucionalização de mi 

nistérios ou a reformulação e ampliação dos serviços p§ 

blicos nacionais ou locais de saúde, por meio de uma alo 

cação maior de verbas e a especialização de técnicos pa

ra conduzi-los. Assim, após 1918 criam Ministério de Saú 

de Inglaterra, França, Canadá, Austrália, Tchecoslovaquia, 

1 _' . 1-' ( 55) Po onla e Iugos aVla. 

Tal como foi mencionado no capítulo precedente, na 

América Latina se evidenciava também um processo de re

forma nesse sentido, seja por influxo direto dos países 

colonialistas como a Inglaterra e/ou pela ocupação mili

tar dos Estados Unidos, seja indiretamente pela pressao 

exercida pela conexão Ranitár1:a internacional sobre aquelas 

burguesias nacionais dispostas a encampar mudanças, sen

do exceção nesse quadro Uruguai e Argentina onde, por sua 

própria história econômica, social e cultural, já no se

culo XIX,os respectivos Estados se movimentaram no senti

do de aparelharem o pais na área das políticas sociais. 

No Brasil, desde longa data,vinha-se discutindo a 

criação de um ministério de higiene e saúd'e pública (56) 

(55) TRE ROCKEFELLER FOUNDATION, Annual Report - 1921 

(56) Segundo as nossas pesquisas, para o período anterior a 1918 
aparentemente tal discussão em nível de projeto de lei nao 
existiu. De qualquer forma, vale notar que o higienista de 
fins do século passado, Dr. Aureliano Gonçalves de Souza 
Portugal, já pre~onizava que "fossem dadas amplitude e au
tonomia aos serviços de higiene federal, a constituirem mi
nistério à parté". Mencionado por João de Barros Barreto em 
discurso proferido na Academia Nacional de Medicina. Cf. DM 
de 29.9.25 • 
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em substituição ~a Diretoria Geral surgida com a consti

tuição da República e que até o pós-guerra já tinha sido 

objeto de sucessivas modificações que lhe subtralram ou 

acrescentaram órgãos, criando um caos administrativo in

terno e uma péssima imagem externa. 

O ideário defendido pela Liga Pró-Saneamento incluia 

ta.l1bém como meta naoionalizar os serviços sanitários, enten 

dendo como tal a adoção por parte do Estado de uma poli

tica de povoamento e colonização que levasse a todas as 

regiões do pais a profilaxia rural. Para tanto, preten

dia-se criar um órgão de caráter nacional que centraliza~ 

se as diversas atividades sanitárias di3persas em vários 

Ministérios e na administração da Capital Federal; que le 

vasse as medidas defensivas e a educação higiênica a pop~ 

lação rural, e que deixasse em mãos dos Estados as ações 

de tipo agressivo. 

No ano de 1918,0 saneamento vivia o seu momento au

reo numa conjuntura politica que parecia de todo favorá

vel ao surgimento de propostas legislativas que viabili

zassem esses objetivos, visto a vitória do candidato à Pre 

sidência Rodrigues Alves, que tanto apoio dera a Oswaldo 

Cruz. Assim, pelo menos dois projetos foram apresentados 

à Câmara, visando o saneamento do Brasil: um, modesto e 

desoonfiado , do Deputado pelo Maranhão José Barreto; e o~ 

tro, grandioso, abrangendo o problema em toda a sua oomple~idade , 

de autoria do Dr. Azevedo Sodré, demonstrando com isso 
·d 4 ..p do ( 57) que o saneamento era a -z.. e-z..a J orça momento. 

Com efeito, o deputado federal e membro da Comissão 

de Saúde Pública da Cãmara, Dr. Azevedo Sodré, traduziu 

os anseios da Liga mediante a apresentação de um projeto 

de lei visando a criação de um Ministério de Saúde Públi 

ca destinado a promover o saneamento das aidades, dos portos e 

(57) Saúde 1(2) :131 de 20.8.1918 . 
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do interior de todo o pats, bem como zelar peLa saúde pública, de mo 

do gerai, em todo o Brasil, e em particular no Distrito Federal (58T 

Em defesa do seu projeto" Azevedo Sodréutiliza os 

mesmos argumentos da Liga e de Pena quanto à necessidade 

de dar uma solução ao terrtvel quadro de insalubridade do nosso 

hinterland ,ao estado calamitoso da saúde da popu"lação sertaneja , 

onde vimos quadros infernais, indivtduas na sua maioria idiotizados, 

cretinizados ou aleijados ou paraltticos, acrescentando que- enqua!!:. 

to formos um povo de anêmicos, de carniça e de vermes e microbios, 

arrastaremos uma vida de expedientes e de aventuras, que é a dos p~ 

vos sem saúde, por isso desorientados e desorganizados. (5~) De 

acordo com os valores oligárquico-liberais que sustenta, 

Sodré mostra ainda a imperiosidade de sanear e educar o 

povo como uma forma fundamental de defesa da democracia, 

se não queremos ver instalado entre nós o regime 'bolshewiski', com 
. d - . 1d d ( 69) os seus sov~ets e operar~os e sova os. . 

Na verdade, parecia ingente atacar o problema desde 

vários ângulos, apesar das justificativas emocionais e 

ideológicas como as acima citadas. No plano institucional, 

por exemplo, a reforma sanitária de 1914 que, segundo So

dré, foi feita para atender interesses pessoais, não superou a 

dispersão de atividades relativas à saúde pública entre 

os Ministérios do Interior, Viação, Fazenda e Agricultura 

e a Prefeitura do Distrito Federal. As suas atribuições 

de autoridade se confundiam, não deixando saber onde co

meçava e onde acabava a ação de cada uma delas, provocan 

d ' 'f' ,- , (61) o atr1tos e 1ne 1C1enC1a. 

Possivelmente, essa situação nem poderia ter sido 

de outro modo porque o que efetivamente faltava era uma 

definição de forma e de conteúdo a respeito de uma polit! 

(58) BM 32 (37): 292 de 14.9.1918. 

(59) BM 32 (32):228 de 10.8.1918. 

(60 ) BM 32 (35) :396 de 31.8.1918. Grifo no original. 

( 61 ) BM 32 (36) : 283 de 7.9.1918. 
j 
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ca para o setor da medicina estatal, ainda atrelado à 0E 

ganização montada por Oswaldo Cruz quando das campanhas 

sanitárias da primeira década do século. 

Por outro lado, excetuando a defesa marítima, pouco 

ou nada podia (ou queria) fazer a União em termos de in

tervir nos problemas regionais de saúde, devido à auto no 

mia constitucional das unidades da federação. Quanto à 

Capital Federal, salvo raras exceções emergenciais, como 

o surto de alguma epidemia, os serviços de higiene, assis 

tência pública e polícia sanitária estavam em mãos da re 

partição sanitária da Prefeitura junto à qual atuava a 

DGSP, reforçando assim a concentração e superposição de 

esforços no perímetro urbano do Distrito Federal. 

Azevedo Sodré dá numerosas ilustrações dos conflitos 

que .provocavam essas dualidades, das quais vale a pena me~ 

cionar dois exemplos que hoje, após quase 70 anos de his

tória, não deixam de lembrar-nos discussões de plena atua 

lidade no Rio de Janeiro. Um deles refere-se à rede de es 

gotos, com as maL cheirosas estações da 'City' a despejarem na nossa 

formosa bania os dejet03 da cidade, que achava-se subordinada 

ao Ministério da Viação, sendo preciso dar à saúde públ! 

ca a responsabilidade pela contrução e fiscalização do 
sistema. ( 62) 

Outro problema estava ligado à concessao do habite-se 

para a construção de novos prédios. O regulamento elabora 

do por Oswaldo Cruz colocava em mãos da DGSP toda a auto

ridade em relação à inspeção e coerção no cumprimento das 

prescrições higiênicas em vigor, instalações sanitárias, im 

permeabilização e, sobretudo, ligação à rede geral de es

gotos, previamente a concessao do habite-se. Passando esse 

( 62) BM 32 (36):283 de 7.9.19. O autor refere-se à companhia in 
glesa "City Improvements" que se manteve em atividade até -
1947. Não obstante, a nacionalização dessa empresa não impe -
diu que o problema subsista até hoje, além do fato de terem 
continuado esses serviços ligados à área da construção civil 
(e portanto à especulação imobiliária) e não à saúde pública. 
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trâmite à 'competência exclusiva da Prefeitura, deixou de 

atuar a DGSP acontecendo, diz 'Sodr~o que era de prever: 

muitos prédios têm sido constru{dos, em flagrante desobediência a pre 

ceitos higiênicos, e no populoso e aristocrático bairro de Copacaba

na, ainda não servido peZa, rede de esgotos, foram entregues ao pübZi 

co numerosas casas novas, desprovidas de fossas depuradoras, dotadas 

apenas de perigosos sumidouros feitos em terreno sumamente pePrneá
velo (63)' 

Em resumo, mais do que inovar,a proposta do parlamen

tar visa principalmente dar um ordenamento aos serviços 

existentes e reunI-los em um só departamento administra

tivo que, seguindo o modelo inglês, prepare um Código Sa

nitário, o submeta ao parlamento para aprovaçao e o execu 

te em todo o paIs. Fundamentalmente o autor busca dar, en 

fim, unidade de vistas na direção dos serviços higiênicos 

porque eles demandam estudos prévios, planos organizados, 

verbas distribuidas e uma ação orientada e initerrupta. (64) 

(63) Ibidem. Demais está dizer que esse quadro lembra-nos vivamen 
te a atual ocupação da Barra da Tijuca, onde a pressão por in 
fraestrutura demonstra mais uma vez a lógi,ea da expansão dos 
equipamentos urbanos para áreas de valorização imobiliária an
tes do que para bairros antigos densamente povoados, porém,por 
pessoas de menor poder aquisitivo. 

(64) O projeto previa 5 Diretorias: 
(a) Saneamento 
(b) Defesa Sanitária (portos, obras, água e esgoto, polícia sa 

nitária domiciliar e de locais, desinfecções,vacinacões 
profilaxia das doenças venéreas e rural); 

(c) Higiene Alimentar e Polícia Veterinária (fiscalização de 
alimentos, carne, leite, etc). 

(d) Assistência e Isolamento (hospício, colônias, hospitais de 
isolamento). 

(e) Profilaxia Defensiva e Estudos (preparo de soros e vacinas, 
pesquisas científicas, estatísticas demográficas, elabora
ção dos Códigos Sanitário e Farmacêutico). 

Dispunha assim mesmo a transferência para o novo Ministério de: 
(a) todos os serviços de higiene a cargo do Ministério do Int~ 

rior, bem como o Instituto Oswaldo Cruz e o Hospício Nacio 
nal de Alienados (Pedro rI); 

(b) os serviços de higiene a cargo da Prefeitura do DF; 
(c) os serviços de abastecimento de água e fiscalização de es 

gotos, afetos ao Ministério da Viação; 
(d) o laboratório de análises e o serviço de polícia veteriná

ria, a cargo do Ministério da Agricultm"a. 
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Defende ainqa a amplitude dos poderes a serem atri

buídos a esse departamento para que possa vencer com mao 

forte a ignorância e a rebeldia inata do povo, lembrando 

que os êxitos de Oswaldo Cruz e Pereira Passos deveram-se, 

sobretudo, aos poderes quase ditatoriais que exerceram. 

Outro problema que se colocava na época era a inde

pendência do DGSP com respeito ao Ministério do Interior. 

Segundo Sodré, a Secretaria do Interior, por natureza, e 

eminentemente política porque em torno dela gira toda a 

política nacional,enquanto que a de Justiça nao passaria 

de uma burocracia baçharelesca. Partindo da base de que 

a higiene e a política são antag6nicas, Sodré sustenta 

que esse novo departamento a ser criado deve ser primor

dialmente técnico não podendo, portanto, continuar subo~ 

dinado ao Ministério da Justiça e Interior. Mais ainda, 

deve constituir-se num Ministério especial, de ação e de 

iniciativas no campo da saúde pública, livre das injunções 

político-partidárias e dos choques de campanário e sob o co

mando de uma pessoa de critério e boa vontade assessorada 

por um conselho superior de alta competência técnica. (65) 

Um outro problema que preocupa a Sodré é a assistên 

cia médica individual e hospitalar, cuja carência era tão 

sentida nesse momento devido à gripe espanhola que assol~ 

va o país~ Ele mesmo aponta a precariedade da oferta de 

leitos, reduzidos à Santa Casa e ao Hospital de Alienados, 

que em conjunto não perfaziam 3.000 leitos numa cidade de 

mais de um milhão de habitantes como o Rio de Janeiro, em 

comparaçao com Buenos Aires que, com 1.200.000 habitantes, 

já em 1909 tinha 13 hospitais, 8.000 leitos e ruu orçamen 

to três vezes maior que o da DGSP. (66) Todavia, esse pr~ 
blema será contraditoriamente abordado pelo parlamentar 

devido a seu irrestrito apoio à medicina liberal e à de

fesa apologética que faz da Santa Casa. Ele enfatiza a 

necessidade de o Governo Federal subsidiar as iniciativas 

( 6 5 ) BM 32 (37) : 292 de 14. 9 • 18 

(66) BM 32(35):398 de 31.8.18 
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filant.rópicas ou ampliar as instalações assistenciais pa

ra os pobres tais como hospícios, hospitais de isolamento 

e colônias de leprosos. Mais ainda, afirma que dar assis 

tência hospitalar aos pobres e o reconhecimento de um di 

reito que lhes assiste, propondo como saída para ampliar 

a oferta e atender o ensino médico, a construção de um 

hospital de clínicas anexo à Faculdade de Medi~ina (67) e 

a instalação, por parte da Prefeitura, de um grande hosp! 

tal nos arrabaldes da cidade para atender a densa popul~ 

çao suburbana e rural do Distrito .. 

O projeto, em resumo, não faz menção quanto ao Minis 

tério assumir novos encargos além dos poucos que a DGSP 

tinha nesse campo, o que nao deixa de ser consoante com 

a arraigada idéia defendida pelos higienistas e sanita

ristas de que a assistência médica deve ficar restrita aos 

indigentes e à esfera local de governo, fato que, por sua 

vez, os colocava em permanente conflito frente a uma rea 

lidade que cada vez mais exigia do Estado uma interven

çao,no sentido de prestar cuidados médicos à imensa maio 

ria que nao podia pagar o atendimento profissional part! 

cular. 

Voltando ao remanejamento institucional proposto p~ 

lo projeto, (68) cabe comentar brevemente a intenção man! 

festada pelo autor no sentido de subtrair o Instituto Os 

waldo Cruz da esfera do Ministro de Interior e Justiça. 

É bem s.abido que assim como sucedeu com as institui 

çoes sanitárias em geral (e com a maioria dos órgãos pú

blicos de nossos países), o IOC nasceu de uma crise cau

sada por uma epidemia de peste em fins de 1899. O Insti-

( 67) Ibidem, p. 399. Com relação ao hospital de clínicas, vai 
se constituir na permanente reivindicação óa Faculdade e na 
solene colocação de sua pedra fundamental nos anos 25 na E~ 
tação da Mangueira, mas cuja definitiva construção (na Ilha 
do Fundão) vai ter que esperar várias décadas mais, até nos 
anos 70 se tornar realidade. 

I 
Vide nota 64. 



tuto Vacinico da Prefeitura nao pode tomar a si o fabrico 

de soros antipestosos, o que levou à criação do Institu

to Federal de Soroterapia, (1900) adscrevendo-o à então 

reduzida DGSP. Em 1906 triunfam os planos para transfor 

mar a instituição no Instituto de Patologia Experimental, 

que tomou o nome do seu diretor no ano seguinte, passando 

a ter novos e mais amplos objetivos e autonomia financei

ra, ou seja, maiores poderes e uma invejável independêE 

cia, garantida pela sua nova subordinação à autoridade di 

reta do Ministro do Interior. 

Essa situação sui-generis na época,para uma repartição 

pública, colocava o IDe em posição de extrema vantagem 

frente à própria Faculdade de Medicina e à repartição s~ 

nitária, o que ocasionou inúmeras discussões e celeumas. 

Esses questionamentos, unidos à falta de uma real preocu 

paçao oficial com o desenvolvimento da pesquisa cientifi

ca, refletiram-se por muito tempo nas continuadas propo~ 

tas de remanejamento do Ioe até a criação do Ministério 

da Saúde em 1954, anos esses durante os quais o IDe foi, 

lembrando Pirandello, um personagem em busca de autor: 

ora pedia-se seu desligamento do Ministério do Interior, 

ora sua subordinação às autoridades nacionais de saúde, 

para ficar a serviço destas, ou bem decretava-se sua trans 

ferência para a area de ensino, transformando-o numa enti 

dade autônoma dentro da Universidade ou dependente da Fa

culdade de Medicina. 

Em todo caso, as propostas de Azevedo Sodré fazem paE 

te dessas infindáveis discussões que, na década seguinte, 

converter-se-ão numa questão politica que vai ocupar a 

primeira página dos jornais, como teremos oportunidade 

de ver nos capítulos seguintes. 

Um outro aspecto a ser ressaltado em relação ao pro

jeto em pauta, refere-se à 'forma de financiamento que pr~ 

põe e que será uma preocupação constante nas legislações 
, I . 

sanitárias, especialmente na década de 20, quando se dis 
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cutia acaloradamente uma reforma fiscal e a instituição do 

imposto de renda como forma normal e moderna de arrecadar 

recursos para o Tesouro Nacional. Assim, na ausência des

se tributo para engrossar os magros cofres fiscais, lanç~ 

va-se mão de uma alternativa de exceção que vai se consti 

tuir na regra ao longo dos anos: o estabelecimento de um 

fundo especial. 

O projeto de ministério previa justamente a criação 

de um fundo especial constituido por recursos provenie~ 

tes de várias fontes cuja taxação tem uma dupla função, 

econômica e politica, envolvendo outros objetivos além dos 

explicitados formalmente, ou seja, os de obter o dinheiro 

necessário para o custeio da grande obra de saneamento do 

interior do Brasil. E, para tanto, todos os meios são vá 

lidos: hipotecar os bens do patrimônio nacional ou mesmo 

vendê-los, ainda que infringindo leis, pois trata-se de 

um caso de salvação pública, porque, diz Sodré, SALUS PO
PULI SUPREMA LEX EST. (69) 

O médico e parlamentar propõe no seu projeto que o 

fundo seja constituido pelos seguintes recursos: (70) 

a) Taxa de 15% sobre o produto bruto dos jogos de 

azar em clubes, cassinos, etc. 

Baseado na legislação francesa de 1907, o autor ve 

nessa difundida porém clandestina atividade, a possibil! 

dade de prévia modificação do Código Penal,a fim de leg~ 

lizar o jogo, criar uma nova fonte de recursos. Reitera 

damente colocada em pauta, como quando da criação do DNSP 

e possivelmente em muitas outras ocasiões e por outros m~ 

tivos, essa proposta, como se sabe, não vingou e o assun 

to continua até os dias de hoje em discussão. 

(69) BM 32(32):228 de 10.8.1918. 

(70) BM 32(36):284 de 7.9.1918. 
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b) Imposto de consumo sobre o álcool. 

Afora a real. necessidade de criar um tributo dessa 

natureza, Azevedo Sodré exprime neste caso os anseios das 

elites brasileiras que,na época,estavam engajadas na Luta 

contra o Alcoolismo e que fazia parte da campanha dos pai 

ses industrializados para aumentar a produtividade dos 

operários, sob o argumento de que as bebidas brancas geram 

graves lesões à economia e levam a raça à degeneração, ao 

pauperismo e à miséria, à 'loucura e ao crime. Por outra 

parte, Sodré prevê a instituição desse imposto como um pas 

so prévio e indispensável na proibição total da importa

ção e o fabrico das b.ebidas obtidas por destilação e a reo 

rientação da produção nacional de álcool (isentando-a de 

impostos) so para fins industriais. Para tanto, previne 

os fazendeiros para que não sejam colhidos de surpresa co 

mo aconteceu aos senhores de escravos, por ocasião da lei de 13 de 

maio, pois fatalmente a lei seca haveria de ser implanta

da no Brasil. 

c) O produto da venda de um selo sanitário à seme

lhança do já criado na Argentina justamente para obras sa 

nitárias. O parlamentar propôs dois tipos de selos: o pri 

meiro, a ser utilizado pelas repartições de saúde como uma 

espécie de certificado de desinfecção de uma série de obj~ 

tos de segunda mão postos a venda. (71) O segunco, seria 

colado à licença para venda de soros e vacinas e viria 

substituir o imposto sobre o consumo de medicamentos, con 

siderado pelo autor wna perfeita iniquidade que afeta esses 

produtos de primeira necessidade. 

d) O produto da venda dos laboratórios e institutos 

subordinados ao novo ministério. 

(71) O projeto nao prevê como financiar o vultuo5o aparato de fis
calização que a aplicação de tal seto demandaria, além de dei 
xar de fora a imensa gama de possibilidades que abriria a -
aplicação desse selo na esfera da circulação de mercadorias , 
em especial comestíveis, e que dentro do espírito do "laissez 
-faire" econômico do autor, não é cogitada! 
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K refer~ncia a esta fonte de recursos parece atingir 

diretamente o IOC, cuja renda lhe era proporcionada pela 

venda de seus soros e vacinas, autorizada desde 1908, e 

que em muito fora incrementada pela doação feita por Al 

cides Godoy da patente do soro contra a peste da manque ira 

por ele desenvolvida no IOC em 1906. 

A já aludida autonomia do Instituto repousava,sobr~ 

tudo,na sua independ~ncia financeira e essa situação era 

para muitos (como se verá mais adiante) inadimissível,cri 

ticando-se a presuntiva subordinação científica aos 

interesses comerciais que estariam por trás das ativida

des, não da instituição, mas de seus membros. Ademais, a 

proposta de Azevedo Sodré de submeter o IOC à autoridade 

de um ministro de saúde pública e de subtrair-lhe _ sua 

fonte de renda, tem muito a ver com o permanente confli

tõ existente entre o IOC e a Faculdade de Medicina, espe

cialmente pelo fato desta nunca ter aceito de bom grado 

as funções de ensino assumidas por aquele, que eram ade

mais uma forma de divulgar a moderna medicina científi

ca em contraposição à medicina de retórica atribuída à Fa 

culdade. 

Em suma, vemos que, embora a preocmpaçao por dotar 

de financiamento mai~ adequado a organização sanitária 

pudesse ter sido genuína, as fontes apontadas vão além 

de uma simples P!eocupação técnica para se constituir em 

formas de intervenção nas próprias rela05es econômicas e 

de poder a que, direta ou indiretamente 7 alude o projeto 

em questão. 

Um último ponto, que caberia saliemtar, refere-se à 

proposta constante do projeto de constituir um Conse

lho Geral de Saúde Pública presidido pelo ministro e in

tegrado pelos diretores dos serviços e por um representa~ 

te de cada uma das seguintes associaçôes: Academia Nacio

nal de Medicina, Clube de Engenharia e Instituto dos Advo 
í -

gados. Esse Conselho teria funções consultivas em geral e 
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decisórias quanto à aprovaçao dos planos de saneamento. 

Na verdade, com o estabelecimento de um colegiado 

desse tipo,Azevedo Sodré queria de certa forma democrati

zar a tomada de decisões e influir na descentralização do 

poder em torno do Presidente da República. Ele pensava 

que os programas de governo devem emanar diretamente da 

opinião pública e refletir as idéias já apoiadas pelos ó~ 

gãos mais lidimos da opinião nacional. E dai sua sugestão 

de os representantes dos profissionais liberais formarem 

parte do citado Conselho. 

Entretanto, esses esforços aparentemente democrati

zantes de Sodré refletiam por outro lado a sua aversão ao 

regime vigente, que se manterá nos governos Pessoa e BernaE 

des, mas aos quais os sanitaristas vão dar todo o apoio. 

ASsim sendo, o que de fato pretende Sodré é minimizar o 

poder e a influência dos sanitaristas nos destinos da sau 

de pública, dos quais Carlos Chagas já aparecia como in

discutível líder. 

Ademais, Sodré fora advertido de que seu projeto t! 

nha poucas chances de ser aprovado e que era melhor não 

arriscar-se publicamente a uma condenação silenciosa do 

plenário da Câmara, especialmente considerando a sua op~ 

sição ao Presidente eleito, Rodrigues Alves. Tal advertên 

cia fará Azevedo Sodré reclamar revoltado contra a subor

dinação dos programas de salvação nacional, como o que ele 

propunha, aos caprichos de wn candidato, ainda quando vitorioso 

nas urnas e contra a subserviência do Legislativo ao Poder 

Executivo, que ele rotula de servidão rotineira e muda e diag

nostica como sintoma patognomônico de doença grave da democracia 

brasileira. (72 ) 

Na verdade, conselhos ou comissões, como a desse pro

jeto,têm feito parte de todas as propostas e organizações 

(72) BM 32(35):396 de 31.8.1918. 
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montadas na área. da saúde pública (e nos mais diversos 

setores da administração pública brasileira). No entanto, 

no nosso caso, mesmo quando constituídos formalmente, tais 

colegiados não têm desempenhado qualquer papel importante 

na definição de políticas e, quando assim o tentaram, fo

ram prontamente desativados, como tem acontecido em diver 

sas oportunidades. (73) 

Em todo caso, a criação desse Conselho vai ser pre

vista nas legislações futuras, cabendo notar que sua co~ 

posição e funcionamento vão se tornar uma delicada ques

tão de arranjos políticos para conseguir o consenso, .e mais 

um instrume~to de intervenção nos Estados no caminho a 

centralização das decisões em nível federal e à uniformi

zação das práticas sanitárias voltadas para a população 

urbana. 

O último intento de reverter esse rumo foi a implaE 

tação do Serviço de Profilaxia Rural, que abordaremos a 

continuação, visto que o projetado ministério não fora 

aprovado sob a alegação de ser incon.stitucional. 

Finalmente, queremos destacar que os argumentos es

grimidos,para rejeitar o projeto,não foram convincentes 

para nós ,pois o espírito da época era na realidade o de 

criar essa nova Secretaria de Estado. Com efe.lto, em 1917 

tinha-se discutido longamente na Academia Nacional de Me 

dicina essa questão, redundando numa recomendação ao Go 

verno, subscrita por Miguel Couto, Miguel Pereira, Car

los Chagas, Aloysio de Castro, Carlos Seidl e Afrânio Pe~ 

xoto, no sentido que fosse criado o Ministério de Saúde Puoli 

( 73) Como exemplos podemos citar o Conselho de Saúde Pública 
criado com o DNSP (1920) e com o Ministério de Educação e 
Saúde (1930) • 

BI8LIOTc.~A 

NI)AÇAO 8E1l'.W VARIMI 
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ca, constitu{do pela fusão dos vários serviços de Higiene e Assis

tência Pública, dotado de um regulamento que o fortaleça na sua mis 

sao e entregue sempre a um funcionário de indisaut{vel competência~(74) 
Embora não possamos precisar com clareza o teor dos 

antagonismos existentes entre os diversos grupos da ANM, 

é evidente que Azevedo Sodré - ele mesmo ex-presidente 

dessa instituição - não recebeu o apoio político de seus 

colegas no seu empreendimento. Poucos anos mais tarde, co 

mo veremos, Carlos Chagas vai esclarecer que o projeto de 

Sodré não vingou porque tinha um caráter político, quando 

o que realmente se pretendia era um órgão técnico. 

Em todo caso, é a proposta desse setor da ANM, do 

qual Chagas fazia parte, a que vai vencer no Governo Pes

soa e que incorporará, em boa medida, muitas das cláusu

las do projeto Sodré. Todavia, o almejado ministério não 

vai encontrar o seu lugar na República Velha. E mesmo como 

instituição autônoma haverá de esperar mais de três déca

das para ser realidade. 

Quais foram os motivos dessas de~ongas ? Afora a 

constatação da escassa prioridade que a saúde pública tem 

tido historicamente dentro das políticas sociais do Esta

do brasileiro, outras explicações que permitam apreender 

esse processo dinamicamente na riqueza dos fatores que 

nele intervieram precisam ser buscadas. 

(74) FONTENELLE, J. P., "Higiene e saúde pública". Em Dicionário his 
tórico, geográfico e etnográfico do Brasil. Rio de Janeiro, IHGB 
!lmprensa Nacional, 1922, Capo 17, p. 436-7. 
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4., O Serviço de profilaxia Rural e a tn;ifé do povo 

Os trabalhos de profilaxia rural começaram no Estado do 

Rio de Janeiro pelo combate à opilação por uma iniciativa 

pessoal do Dr. Miguel Ozório de Almeida em 1911, baseados 

na distribuição de medicamentos e purgativos associada a 

uma campanha de propaganda de cunho evangelizador sobre os 

preceitos da higiene. Esse esquema, segundo Fontenelle, era 

tecnicamente similar ao executado pela Comissão Sanitária 

Internacional da Rockefeller em Porto Ri~o, que contou pa

ra tanto com abundantíssimos recursos financeiros, humanos 

e materiais, como o demonstrou um relat&Lio da epoca sobre 

o qual, aliás, Q~ório teve conhecimento> muito tempo de

pois.(75) Contudo, se os métodos empregados aqui foram os 

mesmos dos norte-americanos, Ozório não> contou com os meios 

políticos e econômicos daqueles, de forma que pronto houve 

de . desistir da empresa, sendo interrompidos os trabalhos 

até o novo impulso dado quando a Comissão Sanitária come

çou suas demonstrações no Brasil em 1917. 

No Distrito Federal, a profilaxia rural vinha sendo 

feita desde 1914 nas zonas iuburbanas da Estrada de Ferro 

Leopoldina principalmente em relação ã rralária, mediante 

tratamento quinínico dos doentes e pequenas obras agro-hi

dráulicas • (76) O então Inspetor Sanitár1:D Belisário Pena 

começa a interessar-se em 1916 pela opiJàção e, ao desco

brir a grande quantidade de infestados, inicia sua cam

panha pública que o levaria a criar a Li~a Pró-Saneamento 

e a obter o apoio do Presidente Wenceslal Braz na alocação 

de recursos financeiros e na instituição de legislação es

pecífica para os postos que instalou. O ~rimeiro desses 

postos foi criado precariamente em VigáIio Geral (e~tação 

da Penha) nesse ano, sendo es.tendidos réglidamente a outros 

pontos situados nos limites do DF com o ~stado do Rio de . 

( 75) FONTENELLE, José P., "Higiene e saúde públÍaa". Em Dicionário ... , 
op.cit., p. 436-7. 

(.76) Ibidem, p. 437. I 

• 
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Janeiro, de forma a constitulrem uma barreira sanitária em 

torno da capital, especialmente contra a malária. 

Com efeito, o primeiro de uma série de decretos preve 

em 1918 a organização de comissões e médicos auxiliares p~ 

ra esse serviço, seguido de outros relativos à concessão 

de créditos extraordinários para a execução dos trabalhos 

inicialmente no DF e logo estendidos a alguns Estados, de~ 

tacando-se o 

tos oficiais 

lo Instituto 

instrumento que cria o serviço de medicamen

e estipula a fabricação de sais de quinina pe 

Oswaldo cruz.( 77) -

Finalmente, em abril de 19l9,é assinado o decreto 

13.538 pelo Presidente em exercício Delfim Moreira e pelos 

ministros Urbano Santos, Afrânio de Mello Franco e João Ri 

beiro de o. Souza. O decreto reorganiza o serviço de pro

filaxia rural, submetendo-o à direta dependência do Minis

tro 'do Interior, sendo nomeado Belisário Pena para dirigi-lo. 

Os seus objetivos eram combater três grandes endemias dos campos: 

a unciniarose, o impaludismo e a doença de Chagas, além de outras enti

dades mórbidas que reinam no pais em caráter epidêmico e endêmico... fi 
d

o l o o • • o l (78) 
ca:"l o o sePl)"Z,ço contra a epra sUJe-z-to a regune espec-z-a • 

Um primeiro ponto refere-se à controvertida interven

çao da União nos Estados. O decreto estabelecia que o ser

viço seria executado por conta exclusivô da União no Dis-
o d 1 T' t -. d A ( 79) d o t o t -trl. to Fe era e no err.l orl.O o cre I me -z-an e -z-ns ruçoes 

expedidas pelo Ministro do Interior. Quanto aos Estados 1 estipu-

177) Ver os decretos: 13.000 de 1.5.18; 13.001 de 1.5.18; 13.002 de 
1.5.18; 13.055 de 6.6.18; 13.159 de 28.8.18; 13.176 de 6.9.18; 
13.256 de 30.10.18; 13.538 de 9.4.19. 

(78) BM 33(15) de 12.4.19. 

(79) A menção explícita na lei ao Acre tem a ver com a necessidade de 
firmar a presença nacional nesse rico território produtor de boE, 
racha, em litígio por parte do Brasil, Bolívia e Peru no início 
do século. Com a ajuda diplomática dos Estados Unidos, Brasil 
ocupou definitivamente a área mediante tratados de 1imites(1903 
e 1904), mas sangrentos confiitos permaneceram por longos anos. 
Isso justifica que a saúde pública não só 'visasse a cuidar da mão 
de obra para produzir a estratégica matéria prima mas também co 
laborar com o exército nos fins geopolíticDs do Governo . 
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lava que a contribuição pecuniária poderia ser de metade ou 

de dois terços da despesa anual , conforme quisesse o Esta

do deixar o Governo Federal ou tomar. a si a organização e 

execução do serviço. Salientamos que o Governo,visando a que 

fossem executadas as instruções do Ministro na forma esta

belecida, condicionou a liberação das verbas à obediência 

às diretrizes do centro, mediante declaração prévia desse 

compromisso por parte dos Estados.(80) 

Para os Estados que contratassem a assistência da Fun 

dação Rockefeller, a União se comprometia a entrar com um 

auxílio de 25% das despesas. Este importante incentivo si~ 

nificou de fato o aval oficial do Governo brasileiro para 

a longa permanência dessa instituição no país, a despeito 

de todas as controvérsias e das reações . nacionalistas 

que despertou. 

~ importante ressaltar que por esses mecanismos busca 

se assegurar a intervenção do poder central tanto em ques

tões de política sanitária quanto na execução técnica da 

mesma nos Estados. Para tanto, é estabelecida uma série de 

medidas, dentre as quais destacamos o direito que cabia à 

União de designar o diretor e o pessoal técnico necessário 

à execução dos serviços nos Estados que entrarem em acor

do e de fiscalizá-los através de funcionários da imediata 

confiança do Ministro do Interior e de comprovada idoneidade 

móraZ e cientifica. Esses fiscais seriam escolhidos dentre o 

pessoal técnico da Diretoria Geral de Saúde e do Institu

to Oswaldo Cruz I ou das Faculdades de Medicina oficiais. (81 ) 

O decreto também prevê que todos os profissionais se 

rao nomeados em comissão, mantendo os vencimentos mais a 

gratificação, diárias e ajuda de custo para instalação e 

ainda um incentivo adicional, contando pelo dobro o tempo de 

serviço dos funcionários públicos que tomarem parte na profilaxia ru-

( 80) BH 33 (18) de 3. 4 . 19 • 

(81) BH 33(15) de 12.4.19 . 

-
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raZ e que se hajam distinguido pela sua dedicação, benefícios esses 

que seriam extensivos aos novos funcionários.(82) 

Cabe notar que tais regalias serão mantidas· no regula 

mento do DNSP salvo no que se refere a nomeaçao dos inspe

tores para os quais vai-se instituir o ingresso por concur 

so, que era a principal reivindicação dos sanitaristas in 

teressados em estabelecer a carreira e a formação especia

lizada} 83) ou seja, o estado maior té(mico preconizado pelas 

organizações internacionais. Tentar-se-á desta forma rom

per com a tradição clientilística de preenchimento dos car 

gos públicos e que o decreto sob exame, apesar da legisla

ção existente, teve que manter devido possivelmente à ine

xistência de um regulamento atualizado para os serviços de 

saúde pública, embora uma comissão ad-lu:xe viesse estudando 

o assunto desde 1917, como veremos mais adiante. 

Pelo mesmo dispositivo legal se estabelece que os me

dicamentos e o material de laboratório serão fornecidos 

pelo Instituto Oswaldo Cruz, sendo este devidamente inde

nizado.( 84) 

( 82') Ibidem. 

(83) D Decreto n9 12.296 de 6.12.1916 que consm1idou as disposições 
legais e regulamentares referentes a funcionários públicos ci
vis da União, estabelecia o provimento de ~argos por concurso 
segundo o regulamento de cada repartição, 'lJue também devia fi
xar as atribuições e responsabilidades dos funcionários; a con 
tagem por tempo de serviço para cargos fe~rais de qualquer na 
tureza; férias anuais de 15 dias e, aposentadoria por tempo de 
serviço ou por invalidez, sendo que para esta se requeria exa
me médico segundo tinha sido estipulado em 1915. Note-se que a 
legislação sobre aposentadoria tinha sido estabelecida para a 
Marinha entre 1902 e 1914. e vara o Exército nos anos 191n.11, 
aperfeiçoando assim um processo iniciado en meados do S. XIX .. 

(84') Ficou comprovado pela consulta que t1zemos aos arquivos adminis 
trativos do IDe da década de 20 e 30 que esse instituto forne:
ceu grande quantidade de material aos governos estaduais mas a 
indenização pecuniária foi feita com extrena dilação ou mesmo 
não chegou a acontecer, o que redundou em sérios problemas fi
nanceiros para o mesmo. Esse fenômeno de Lladimp1ência ou fal
ta de compromisso nas relações inter-instiuucionais e inter
governamentais faz parte também do nosso rEtual burocrático, 
prejudicando em Iboa parte a consecução dos objetivos programa
dos • 
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Quanto ao traslado de pessoal e material, terão livre 

trânsito em todas as vias de comunicação do pais, mantidas 

ou subvencionadas pelo Governo Federa1. Este ponto, embora 

não inédito na administração pública brasileira, é impor

tante na medida que vai agilizar sobremaneira o deslocameg 

to dos recursos necessários à execução dos serviços e vai 

permitir um contato muito mais freqUente entre os profissi~ 

nais da Capital e dos Estados, tudo isso propiciando as con 

dições para a futura hegemonia nacional da doutrina sanitá

ria emanada do centro. 

Finalmente, pelo mesmo decreto se compromete a União 

a manter, às suas custas, nos Estados em que forem organi

zados servi ços de profilaxia rural, hospitais regionais desti

nados a assistência e isoZamento de doentes. Esse compromisso, no 

entanto, a história posterior mostra que demorou muitas dé

cad~s a ser cumprido devido provavelmente à resistência do 

Estado brasileiro em assumir essa função, embora já estive~ 

se claro na época que a area privada não tinha nem interes

se nem possibilidade de encampar esse tipo de investimento 

(caro e sem lucro). 

Tal como proposto pelo decreto, o Serviço de Profi

laxia Rural abria a perspectiva de uma intervenção mais 

tranqüila da União nos Estados. Não obstante, os problemas 

e as criticas não tardaram a aparecer em relação a este Ser

viço e que, ao ser incorporado ao futuro Departamento Naci~ 

nal de Saúde Pública, vão se intensificar e magnificar. 

Um ponto de permanente conflito vai ser justamen

te o tão discutido direito da União de passar por cima de 

autonomia das Unidades da Federação. Embora ainda se esgri 

missem os preceitos constitucionais, o que na realidade es 

tava por trás era o próprio tipo de relação que o Governo 

Federal mantinha com os governos estaduais, centrada toda 

ela nos arranjos que viabilizavam (ou não) as sucessoes 

presidenciais e a própria sobrevivência da representação 

oligárquica no cume do poder. Assim, o corr:bate às grcmdes end!!.. 

mias perdia toda sua racionalidade técnica para se converter 

-
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Isso ficou extremamente claro no caso da Bahia, que 

nao vai apoiar a eleição de Epitácio Pessoa e vai se mani

festar radicalmente contra a ação do Serviço de Profilaxia 

Rural. A Sociedade de Medicina e Cirurgia da Bahia elevou 

veemente protesto contra o que considerou intromissão in

devida da Diretoria Geral de Saúde, expressando: a tutela 

que a saúde rJ1Áhlica federal nos quer impor é inadmiss{vel e fere nos
sos brios.( 85 ) 

Não obstante, no mesmo ano de 1919 houve um surto de 

febre amarela nesse Estado, pedindo ajuda federal que se 

traduziu em novos protestos pelo que foi considerado um 

descaso do Governo central ao mandar tão somente alguns fu~ 

cionários subalternos e mal aparelhados para atender a emer-
- . (86) M" dI' , gencla. Por outra parte, o lnlstro o nterlor, atraves 

da Diretoria de Saúde, impôs uma série de restrições insó

litas, inéditas e descabidas aos passageiros provenientes da 

Bahia, instituindo passaportes sanitários e quarentenas 
.. (87 ) d . dI' ' h' . aos Vla]antes, me 1 as que, a lasi a mUlto tempo Os-

waldo Cruz tinha extinto. 

Mas, os protestos da Bahia vao ser rejeitados por Aze 

vedo Sodré, que adverte ~ Esse Estado mais lucraria, nwn ambiente 

de acerbas lutas pol{ticas como é o seu, não levar Zenha .à fogueira e 

deixar que a União agisse livremente, sem os obstáculos erguidos e 

sempre explorados pelos cegos rancores partidários. Ninguém ignora a 

dificuldade de aplicar medidas sanitárias em povo atrasado, rebelde 

à obediência, qual o nosso ... Às vezes, para o coZimado bem comum, 

mesmo a custa de uma 'capitis diminutio', não há certamente como dei 
(8/j ) 

xar em campo wn poder estranho.... . 

Esse tipo de querelas vai permear por bastante tempo 

as relações entre a autoridade central da saúde pública e 

(85) BM 33(24) de 14.6.19. 

(86) Ibidem. 

(87) Ibidem. 

(88) BM 33(20) de 10.5.19 • 
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a baiana, a primeira tentando balizar, por exemplo, o po

lêmicotrabalho da Rockefeller em Salvador e desqualifi

car a ampla reforma dos serviços que ali o Dr. Antonio 

Luiz de Barros vai levar a cabo sem a tutela e diretriz 

dos sanitaristas da esfera federal. E a segunda, apoian

do o Ministro Calmon quando poucos anos mais tarde, vai 

investir contra a direção da saúde pública. 

Enquanto a Academia Nacional de Medicina manifestava 

o seu aplauso ao Governo da República e ao Ministro da 

Justiça pela criação do Serviço de Profilaxia Rural e fa

zia votos para que a Diretoria Geral fosse dotada de re

cursos para agir com segu:rança em qualquer ponto do território na 

cional,(89) na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio o; 

protestos se dividem entre os diversos aspectos que o de 

ereto levanta. 

Para uns membros, a centralização dos serviços de hi 

giene pública é correta mas, julga-se mal-feito criar-se 

urna repartição dessa ordem fora da alçada da Diretoria G~ 

ral, pois vai resultar em balbúpdia, o que já se verifica com as 

(repartições) que estão funcionando a nível federal e municipal. 

Para Fernando Magalhães, por exemplo I é inconveniente a nova 

organização pois ele não reconhece à Secretaria do Inte

rior competência para orientar o assunto sugerindo ainda 

que deve-se obter a união 'temporária da higiene munic~pal e federal 
- . t d' . d h' . ~t . "1 ( 90) P e t.n ro uzt.r o enst.no a t.gt.ene pra t.ca nas esco t-as • ar a ou-

tros, é também necessário unir a engenharia sanitária com 

a terapêutica médica; deve-se combater por zonas todas as 

moléstias e deve haver ainda um Código Rural porque o de

creto não resolve o problema. E mais, reclama-se a neces-
~ 

sidade de um nome, urna cabeça, que dirija a campanha: e ne 

cessário uma ação contral permanente e milhares executando.{ 91) 

( 89) BM 33(29) de 19.7.19. 

(90) BM 33(18) de 3.4.19. 

(91) BM 33(20) de 17.5.19. 
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Por sua parte, Azevedo Sodré, ainda frustrado por nao 

ter conseguido aprovar seu projeto de Ministério, através 

de fustigantes editoriais no Brasil Médico, critica Çl reorga

nização pois considera que o decreto instituíndo o Servi

ço de Profilaxia Rural é um conjunto de bem combinadas medidas 

para solucionar o magno problema ... todavia, pode-se apropriadamente 

capitular de um corpo mais ou menos perfeito, sem; cabeça, o que tan

to equivale conferir à burocracia bacharelesca do Ministério da Justi 

ça a chefia das múltiplas providências estaduais pela recente lei, a 

exigirem competente direção técnica ou cuidados 11í1Uito assiduos, de di 

ficil desempenho por aquele onerado depar;amento governamental. (92) -

Por último, cabe destacar a observação que um pouco 

mais tarde faria Fontenelle a respeito da criação desse 

Serviço e sua subordinação ao Ministro. Para ele, isso 

representou uma verdadeira aberração, só compreens{ve l pe la neces

sidade de serem iniciados os trabalhos de profilaxia rural sem as de 

longas certamente determinadas pela necessidade àk reformar os servi 
. - . . t't . - d h' . l ( 93) ços san~tar~os, para a ~ns ~ u~çao a ~g~ene ruy,a • 

Dos comentários citados acima se depreende, em linhas 

gerais, que existia consenso em torno da urgência em reor

ganizar e modernizar os serviços sanitári~s, ampliando seus 

objetivos e sua esfera de atuação em nível nacional, subs

traindo-os, se possível, da dependência CID Mini3tro da Jus 

tiça e centralizando-c.'s em orgao próprio ,dot.ado de am

plos poderes interventores e normativos. ID espírito era, 

em suma, de reforma, a qual não tardaria ~ vir. 

Entretanto, também ficou claro pelas exposições ante 

riores que coexistiam opiniões conflitantes a respeito do 

que realmente deveriam ser os encargos de um serviço de 

saúde pública, conflito que, acreditamos, até hoje perma

nece na nossa organização sanitária. No momento sob análi 

se, as divergências mais óbvias aparecem ~om respeito à 

forma de enfrentar determinados problemas n ou seja, comr~ 

(92) BM 33(15) de 12.4.19. 

(93) FONTENELLE, J.P.,íop~cit., p. 443 • 
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lação 'às próprias práticas sanitárias em sentido estrito, 

divergencias essa$ que podem resumir-se no constante con

fronto entre os grupos que genericamente chamamos de clí

nicos x higienistas nacionalistas x sanitaristas america 

nistas e que aparece reiteradamente ao longo deste trabalho. 

Como não podia deixar de ser, tanto a opilação como a 

malária servem para ilustrar a polêmica que suscitavam as 

diversas formas de combatê-las. Enquanto que a malária e 

abordada em tópico específico mais adiante, vale a penare 

ferir-nos aqui à luta contra a ancilostomose por conside

rá-la o ponto de partida das relutâncias que a Rockefeller 

haveria de despertar ~m torno de seu trabalho. 

Quando da atuação da Comissão na higiene rural em são 

Paulo, não tardaram a surgir as críticas aos médicos nor

te-americanos, lembradas quando, como já se disse, se dis

cutiu a criação do Instituto de Higiene e o Dr. Rodrigues 

Alves elevou seu público protesto contra os métodos desu

manos que, segundo ele, teriam empregado aqueles no comba

te à ancilostomose. 

Na sua exposição, o Dr. Rodrigues Alves menciona re

latório da Comissão que foi considerado um escárnio porque 

os médicos norte-americanos informam terem realizado expe

riências em 'anima ville', confessando posterionmente, como coisa mui 

to natural, que o emprego de óleo de quenopódio havia p:/>ecipitado a 

vida de 14 pessoas. Esse fato, segundo esse profissional, 

. provava graves insucessos em virtude do tratamento instituido e re 

velava que quiseram fazer de nossos patricios cobaias, empregando 

oleo de quenopódio, medicamento de toxidez e dosagem então mal conhe

cidas, conforme fora oportunamente denunciado por ele e 

outros colegas na Sociedade de Medicina e Cirurgia de são 
paulo.( 94) 

Maurício de Medeiros, por sua vez, aproveita para de

nunciar que os norte-americanos fizeram testes no Oriente 

e na América Central causando várias mortes e que experi-

(94) DM de 27.12.24 . 
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mentaram em larga escala no Panamá entre 1914 e 1917, esp~ 

cialmente com negros que, depois da conclusão das obras do ca

nal, vaguearam na mais deploráVel miséria pelos interiores do pais. 

E acrescenta que o Brasil, desde 1917 começou a oferecer 

oportunidades aos americanos para testar o óleo, provocan

do 17 ou mais mortes confessadas e que Darling e Smillie 

reconheceram ter sido os causantes de três vítimas pordo 

se elevada do remédio. ( 95) -

- Quando a Comissão Sanitária Rockefeller iniciou seus 

trabalhos de combate à opilação em 1917, no Distrito Fe

deral, os postos de profilaxia rural dirigidos por Beli

sário Pena já estavam funcionando. No entanto, nao temos 

notícias de que tenha sido empreendido um trabalho con

junto visando a objetivos comuns,a nao ser a troca de idéias 

a respeito dos resultados dos inquéritos epidemiológicos 

da Comissão. Pelo menos, essa é a impressão que se tem 

da leitura da revista Saúde da Liga Pró-Saneamento na qual 

publicaram":"se artigos sobre essas pesquisas mas não se 

alude a uma integração de esforços nem deixa transpare-s

cer polêmicas em torno da atuação dos médicos norte-ame

ricanos no Rio de Janeiro. 

~ possível que uma das causas de essa nao integração 

entre os trabalhos dos nacionais e da Rockefeller tenha 

sido a forma de financiamento da operação. Com efeito, eE. 

quanto os serviços nossos eram centralizados e totalmen

te custeados com recursos do Tesouro, a Comissão Sanitá

ria conveniou um modus operandi bem diferente, baseado na 

contribuição igualitária (25%) do Governo Federal, do Es 

tado do Rio de Janeiro, dos proprietários de plantações de ca

na e da Rockefeller, ficando a programação e a supervi

são das atividades a cargo do Chefe da Comissão. A exten 

são dessa forma de operar, que também se deu em outros 

Estados do país, notadamente em são Paulo e Minas Gerais, 

não tem sido, aparentemente, objeto de atenção pelos nos-

(95) DM de 14.3.25. 
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sos pesquisadores, de forma que ficamos sem saber maiores 

detalhes a respeito da efetiva participação dos fazendei

ros nesse empreendimento,e a sua reação frente à,exigên

cia em se comprometerem financeiramente numa campanha com 

fins sociais, tão alheia talvez a suas preocupações. Por 

outra parte, a omissão a um trabalho conjunto por parte 

de Belisário Pena pode ser uma evidência da relutância 

com que os nacionalistas da Liga viam essa cooperação. 

Em todo caso, algumas críticas aos métodos de profi 

laxia da ancilostomose empregados ~ela Rockefeller se fi

zeram sentir quando em 1919 Azevedo Sodré e Bruno Lobo de 

clararam que esse tipo de trabalho não evidenciava pro

gressos,pois continuava no período de ensaios, etapa essa 

que devia ter sido superada.(96) 

Na própria Academia Nacional de Medicina,as discus

soes deixaram em evidência a crença crescente entre seus 

membros,a respeito do efeito nulo que a profilaxia da an

cilostomose, tal como proposta pela Comissão Rockefeller, 

estava surtindo. Segundo Ozório de Almeida, o pioneiro em 

1911 desse tratamento, a experiência tinha lhe mostrado 

que esses postos permanentes não foram eficazes, deven

do-se, ao contrário, instalar postos instrutores ambulan

tes junto com a adoção de outros meios mais eficazes como a 

instalação de esgotos e latrinas.(97) 

Reiterando, a profilaxia da ancilostomose descansa

va nos seguintes passos: exame de fezes de todos os habi

tantes de uma área; medicação que incluía purgativo a to 

dos os infestados; propaganda higiênica a respeito de 

asseio pessoal.e uso de calçado; a conscientização quanto à 

instalação e uso de fossas e latrinas; medidas coerciti

vas, como aplicação de multas, para quem não instalasse 

latrinas; reexame da mesma população I et.r:. Na verdade I os 

métodos drásticos empregados nessa profilaxia, aliados às 

(96) BM 33(36) de 6.8.19 e FM 1(12) de 1.8.20. 

(~7) BM 33(35) de 8.8~19 • 
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condições de miséria das populações das periferias urba

nas l geralmente afugentavam os pacientes dos postos ou 

lhes impediam instalar serviços higiênicos. E dessa for

maI dificilmente iam-se evidenciar progressos nessa cam~ 

panha. Mas l as opiniões a respeito desse irisucesso esta

vam divididas. 

Para os médicos clínicos em geral l tratava-se de uma 

questão de assistência médica e tratamento medicamentoso 

intensivo mais do que os discursos vazios dos propagandi~ 

tas da higiene. 

Já para o Chefe do Serviço de Profilaxia, Belisário 

Penal o problema de resistência da população era eminen

temente político e não ia resolver-se com educação higiê 

nica, nem muito menos com coerção, devendo ser suspensas 

as multas.(98) 

Por sua parte, Cardoso Fontes, pesquisador do IOC, 

opiriava que só o tratamento não dá resultados, devido es 

pecialmente à miséria e ignorância em que vive a popula

ção do interior e nas cercanias das grandes cidades. Se

gundo Fontes l a solução para todos os probJ,emas de sanea

mento rural consiste em instruir e educar, ou sej a, a espa

lhar escolas onde a instrução higiênica elementar fosse 

dada, ao lado das noções básicas à formação ao caráter pois só 

pela instrução e educação, aliada à profilaxia terapêutica, conse

~-se alguma coisa de permanente. (99) 

Finalmente, Fontenelle, o portavoz da moderna doutri 

na sanitária, explica que o modelo de profilaxia da anci

lostomose foi copiado da Associação Americana de SaúdePú' 

blica e, portanto, é perfeitamente factível que, se bem 

aplicado aqui l dê os mesmos excelentes resultados obtidos 

nos Estados Unidos. O problema l para ele, é cle ignorância, 

má fe~, má vontade e falta de educação higiênica; não' há interesse 

por parte da população em conservar as instalações sani-

(98) FM 1(13) de 16.8.20. 

(99) BM 33(37) de 13.9.19. 

l 
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tárias; trata-se de pura e simples hostilidade das pessoas 

ao labor do Posto', um não-reconhecimento, enfim, aos pro

fissionais que tanto se dedicam a elevar a cultura do po

vo. Aproveita ainda Fontenelle para levantar o que seria 

sua bandeira de luta por muito tempo (e de grandés confli 

tos também): não se deve dar assistência médica nos Pos

tos, porque os clínicos não sabem higiene. A única solu

ça0 é organizar definitivamente um CURSO que forme técni

cos de saúde pública voltados ao trabalho de higiene co
leti v a. (100) 

Entretanto, esses antagonismos nao entrarão em con

tradição com o caráter restrito e excludente das politi

cas sociais, de modo que o desenrolar institucional da 

saúde pública vai se dar em torno da superaçao de confli

tos como os até aqui discutidos e os que serao vistos nas 

páginas seguintes, sempre respondendo a crises, de forma 

espasmódica, pela via da racionalização do organograma, 

da s~cessiva incorporação legal de técnicas de controle 

de endemias não traduzidas em práticas sanitárias abran

gentes, desenrolar esse que se apoiará num discurso que 

se pretenderá neutro e apolítico, porque cientifico. 

Em todo caso, essas divergências todas deviam ser en 

frentadas para poder viabilizar de alguma forma o Serviço 

de Profilaxia Rural, o que significava discutlr por sua 

vez a regulamentação do decreto. Na verdade, desde os tem 

pos de Oswaldo Cruz que se vinha ventilando a necessida

de de elaborar um novo Código Sanitário que compendiasse 

todas as medidas de higiene e profilaxia do país, sem que 

tivesse ainda vingado essa idéia. 

O Hinistro·Urbano Santos nomeou,em conseqüência, uma 

comissão que se encarregaria de elaborar um projeto deCó . 

digo Sanitário que também compreendesse formas compulsó

rias de fazer com que os Estados aceitassem previamente 

a execução dos serviços,de acordo com as instruções do 

M:i,nistro. 

(lOO)'FN 1(13) de 16.8.20. 
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Presidente: Rocha Faria - IOC 
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Membros: - Miguel Couto, Presidente da Academia Na

cional de Medicina 

Aloysio de Castro, Diretor da Faculdade 

de Medicina 

- Afrânio Peixoto, Professor catedrático de 

higiene da Faculdade 

Theóphilo Torres, Diretor substituto da 

Diretoria Geral de Saúde Pública 

Carlos Chagas, Diretor do Instituto Os

waldo Cruz 

Clovis Bevilaqua, jurista e Professor da 

Faculdade de Direito 

- Domingos Cunha, consultor técnico da se

ção de Engenharia Sanitária da DGSP e 

Professor da Escola Politécnica. 

Como se vê, a composição da Comissão acompanha de 

certa forma a idéia de um Conselho Superior de Higiene, 

de Azevedo Sodré, o que fará a este opinar que é justo fo!:,. 

mar essa Comissão de Notáveis mas, tivessem institu{do o ~nistério 

da Saúde PUblica, confo~e a proposta, a ele teria competido dirigir 

b '1ho d - . ha ( 102 ) os tra a~ s e tao ~ngente campan •.. 

Essa Comissão vai também ser convidada a colaborar 

com o recém-eleito Presidente Epitácio Pessoa na prepar~ 

çao de uma mensagem a ser apresentada ao Congresso Nacio~ 

nal sobre o saneamento do Brasil, cujo conteúdo resumiria 

as aspirações de higienistas e sanitaristas nesse momento. 

Em linhas gerais, os próximos capítulos estão desti

nados a examinar mais de perto alguns aspectos das dis

cussoes da época suscitadas em torno daquilo que passou 

para a história como A Refo~a Carws Chagas. 

'(lO'!) Comissão similar, composta praticamente pelo mesmo grupo, tinha 
se constituido por iniciativa da ANM em 1917 com objetivos se= 
melhantes mas, aparentemente, optou por recomendar a criação do 
Serviço de Profilaxia Rural visto ser um t:xpediente mais rápido 
do que a reforma dos serviços sanitários. 

(102) BM 33(18) de 3.4.19 . 
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CAPíTULO 111 

A REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SANITÁRIOS: 

NECESSIDADE DE ORDEM ÉTNICA, HUl'4ANITÁRIA E ECONÔMICA 

1. A mensagem do Presidente Epitácio Pessoa 

Em inicios do ano de 1919,0 debate nacional continua 

se dando em torno da sucessão presidencial e dos graves 

problemas politicos, econômicos e sociais que o futuro 

Presidente haveria de enfrentar. Os problemas de saúde 

da população, embora muito graves e quase que abandonados 

pela politica pública, ficaram subordinados a essa discus 

são mais geral, que muito tinha a ver com a partilha do 

poder entre os grupos regionais que o controlavam, numa 

disputa cada vez mais acirrada,na medida que o avanço das 

formas capitalistas de produção baseadas na indústria vai 

acirrando a luta das velhas oligarquias agrárias em tor

no do dominio do aparelho de Estado. Qs confrontos das 

elites se deram através dos candidatos Rui Barbosa e Epi 

tácio Pessoa. Em fevereiro de 1919,é eleito este último 

numa fórmula de compromisso, já que não representava os 

grandes Estados nem os principais partidos do centro e 

sim as oligarquias da paraiba. (1 ) 

Epitácio Pessoa proclama-se, Uvre das injunções partidárias,o que 

levara a acreditar que faria um governo de ordem, de liber-

dade e de justiça. O seu Ministério foi, maiori tariamente, 

composto de politicos medíocres e, em geral, desligados 

do sistema dominante dos grandes Estados. Tal escolha 

foi justificada e aceita porque não atendeu a conveniências 

de grupos, corrithos e sindicatos. (2) 

A ação personalista de Epitácio Pessoa foi um obstáculo para 

obter o apoio dos grandes Estados para as reformas econô 

( 1) eARONE, Edgar,A Republica Velha. II Evobção Política. são 
Paulo, DIFEL, 1974, 2~ ed., p. 320. 

( 2) Ibidem, p. 322. 

& 
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micas,e fiscais que pretendia, destacando-se o Estado da 

Bahia que não o apoiou nas eleições (3) e com o qual 

manteve constantes atritos, saindo prejudicadas~assim as 

relações inter-institucionais entre ambos niveis de goveE 

no. 

Parte importante da plataforma política de Epitácio 

Pessoa era a questão do saneamento do Brasil, acolhendo as

sim uma polêmica que, embora marginal dentre os problemas 

realmente importantes como os de caráter econômico ligados 

à lavoura e à indústria, a seca no'Nordeste, a repressão 

ao anarquismo, et~ servir-lhe-ia de legitimação perante 

a sociedade. Escolheu para Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores Alfredo Pinto, advogado carioca, antigo depu

tado por Minas e chefe de policia no Governo Afonso Pena, 

e Simões Lopes para Ministro da Agricultura. Como se sa

be,' esses cargos são chave na época para a repartição de 

saúde pública federal, pois ligava-se orgânica e funcional 

mente ao primeiro entanto que o apoio politico do segun

do lhe era fundamental. 

Elo. 22 de setembro de 1919, Epitácio Pessoa. envia as Comissões 

de Saúde Pública e de Finanças do Congresso Nacional uma 

mensagem especial que, basicamente, contém os pontos prin 

cipais que vinham sendo debatidos pelos higienistas e sa 

nitaristas e qu~em boa medida, Azevedo Sodré tinha for

malizado no seu projeto de lei criando .Q Ministério de 

Saúde Pública. 

A mensagem do Presidente Epitácio Pessoa parte de urna exposição dos 

feitos de Oswaldo Cruz e dos avanços e percalços do de

senvolvimento sanitário do pais. Introdutcriamente,Epitácio Pes-

1 (4)A . -d .. ~. d soa co ,oca que: reorgan-z-zaçao os se'P1t-z-ços san-z-tar-z-os o 

Brasil impõe-se como medida de caráter inadiáveí, a que se ligam os 

mais aZtos interesses nacionais, de ordem étnica, humanitária e ec~ 

nômica. ( .•• ) A necessidade urgente de combater as endemias rurais 

~ 3) Ibidem, p. 32~. 

( 4) PESSOA, Epitácio, "Mensagens especiais" En MEC/INL, Obras 
completas de Epitácio Pessoa, RJ, Vol.S:-, 1956,p.13~ 



está hoje na consoiência unânime da Nação. Seria injustificáVel que 

a União continuasse indiferente aos prejuizos de toda ordem delas 

decorrentes, e estimulasse com essa indiferença o desenvolvimento de 

um dos fatores mais perniciosos da inferioridade da nossa raça em 

algumas regiões. O homem dos campos, privado, nas zonas devastadas 

pelas endemias, da robustez e da normalidade orgânica necessárias, 

ressente-se de considerável diminuição no seu coeficiente de traba

Zho produtivo. 

Com essas e outras justificativas, o Presidente vai 

propor a remodelação e uniformização dos serviços de pro 

filaxia rural e de defesa marítima e fluvial nos Estados. 
~ 
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acrescentando que outros assuntos até agora descurados entre nõs,recl~ 

mam medidas prontás, que neste momento exorbitam dos recursos financeiros 

e ZegisZativos de que dispõe o Governo: a lepra e a fundação de 

colônias; as doenças venéreas e serviços especiais para 

combatê-las; hospitais de isolamento para doenças infectQ 

-contagiosas; assistência hospitalar para nosologia hab! 

tual e para tuberculosos; assistência a crianças atingi-

das por vicios orgânicos e aos indivíduos. retardados. 

A mensagem ainda coloca a necessidude de combater a 

varíola (doença facilmente evitável, as suas epidemias denunciam 

lacuna imperdoáVeZ na nossa administração sanitária ... é incompati 

vel com a civilização de um povo) i a febre tifóide, a difte

ria, a poliemielite e o extermínio da febre amarela no 

Nort.A. 

Aborda também sobre a fiscalização dos gêneros alimentícios 

entregue à Prefeitura e a necessidade de avocá-la para a 

administração federal, criando para tanto um laboratório 

de bromatologia, bem corno nas vantagens de trazer para 

essa alçada as repartiçôes de águas e esgotos da Capital. 

Enquanto o projeto de Azevedo Sodré sugeria cinco Dire

torias, a proposta presidencial propô e três: da saúde pQ 

blica do DF, da defesa marítima e fluvial, e da profila

xia rural. Diretamente subordinados ao Diretor Geral, se

riam criados os serviços de estatística e demografia sa-



nitárta, de profilaxia contra a lepra e as doenças vene 

reas e de assistência hospitalar e higiene da infância. 
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Propõe ainda o Presidente criar um Conselho Superior, 

com funções consultivas, presidido pelo Ministro e inte

grado pelo Diretor Geral da Saúde,os três diretores, o Pre 

sidente da Academia Nacional de Medicina; o diretor do 

IOC; o professor de engenharia sanitária da Escola Poli 

técnica e o presidente do Instituto dos Advogados. 

Estima também que o Ministério do Interior vai ficar 

demasiadamente sobrecarregado, sendo necessário criar um 

novo Ministério constituído dos ser-viços de saúde, assistên

cia e instrução pública e dos serviços de água e esgoto 

(Min. da Viação) e de estatística (Agricultura) a serem 

transferidos para a nova Secretaria de Estado. 

Não obstante, o Presidente deixa opções: Crie-se, po

rém, wn novo ministério ou mantenh.a-sé a organi~ação atual., o que é 

indispensável. é ampl.iar a esfera da nossa defesa sanitária. 

Quanto ao financiamento, Azevedo Sodré já tinha pro 

posto a criação de um Fundo Especial de Saneamento cons

tituído por taxas sobre o jogo de azar, sobre o consumo 

de álcool e pelo produto da venda de um selo sanitário a 

ser criado. A idéia é retomada pelo Presidente, e ainda 

acrescenta que pode-se obter a maximização dos recursos 

fazendo com que os Estados assumam determinadas despesas 

(leprosários, saneamento). 

Considerando o Presidente que os mc;suntos de saúde 

pública interessam não somente a essa ou aql!-eZa região,. a esse 

ou aquel.e Estado, mas a toda a Nação no que el.a tem de mais respei 

tável., o aperfeiçoamento da raça, a capacidade 'clital. do individuo, 

o desenvol.vimento das forças econômicas, o futu"o da nacionalidade 

e em virtude da incapacidade técnica deMonstrada pelos 

Estados para defender a população das doenças, declara 

a necessidade de se central.izarem, quanto po;:;sivel., os nossos 

serviços sanitários. 
i 

Analisando rapidamente a mensagem hOS seus pontos 
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essenciais, podemos dizer que ela nao inova no discurso 

da Liga Pró-Saneamento, recolocando tão somente os ve

lhos problemas de forma mais organizada e ampliada. No 

nosso entender, o que vinha acontecendo era o desgaste 

das forças políticas dominantes face à agitação popular, 

e a pressão nacionalista, por um lado, e por outro, o 

maior conhecimento público das calamitosas condições de 

saúde existentes agravadas ainda pela epidemia de gripe 

espanhola que por mais de dois anos, desde fins de 1917, 

vinha grassando entre a população e causando milhares de 

mortes enquanto os serviços sanitários pareciam totalmen 

te incapazes de atender a esse problema bem corno a tan 

tos outros que afligiam a população, como a tuberculose, 

primeira causa de morte na época,ou a febre amarela no Nor 

te. Aliás, com a gripe, a crise da organização sanitá

ria não tardou a aparecer e a recolocar em pauta a ne

cessidade de mudanças na mesma. As duras críticas por 

parte da imprensa e o público em geral levaram inclusi 

ve à renúncia do Diretor da DGSP, Dr •. Carlos Seidl, oc~ 

pando o cargo interinamente Theóphilo Torres que, por 

sua vez, elaborou um plano de reformas básicas que não 

alcançou a ser posto em prática. De qualquer forma, ra

zões poderosas sobravam para justificar urna reforma sani 

.tária , faltando por definir sua abrangência e profund.!, 

dade. 

Quanto a preocupaçao presidencial com o valor econo 

mico da força de trabalho, constitui mais um apelo de re 

tórica, visto que tal cogitação haveria de passar pela 

questão social, ou seja, a regulamentação do mercado de 

trabalho, problema esse a que o próprio Presidente ir-se-ia 

esquivar escudado no resguardo às liberdades individuais 

preceituadas pela Constituição. 

Cita ainda a mensagem "a questão da instrução públ.!, 

ca para o âmbito da saúde, sem entrar em maiores deta

lhes. 



Deixará assim em aberto o Presidente uma pol~mica 

que vinha procurando uma solução institucional prévia 

à resolução do impasse político-ideológico em que as fr~ 

ções de classe dominante encontravam-se envolvidas fren 

te ao complexo problema do ensino em seus diversos ní

veis. Tentava-se, assim, manter unido o falso binômio, 

cujo tratamento seguirá sendo, todavia, separado, até 

o Governo Provis6rio de 30 recuperá-lo, embora com nao 

poucos danos ao presumidamente vigoroso sanitarismo. 

No que diz respeito ao Conselho Superior, a propo~ 

ta deixa transparecer a idéia de dar um reforço extraoE 

dinário à representação da área de saúde, especialmente 

dos mais altos dirigentes do serviço, sugerindo com is

so, por um lado o debilitamento da representação de 

associações de classe, na forma proposta por Sodré e, 

por outro lado, o fortalecimento do estado maior da re

partição a ser criada. 

Por último, a exposição presidencial propoe a trans 

fer~ncia de serviços para um Ministério que poderia vir 

a ser criado, embora uma reforma dos organismos existe~ 

tes poderia ser suficiente para enfrentar a defesa sani 

tária do país. 

A iniciativa de criação desse Ministério (s6 de Saú 

de ou de Instrução também 7), se bem não teve resultado, 

por outra parte, serviu para preparar os ânimos para a 

aprovaçao da reforma que daria lugar à substituição da 

Diretoria Geral pelo Departamento Nacional de Saúde pú 

blica e para reavivar os consabidos argumentos pró e 

contra a criação de um órgão que permitisse à União in

tervir nas administrações estaduais. 

A imprensa, em geral, veiculava opiniões que apro

vavam a criação de um Ministério e a centralização dos 

serviços de saúde. Assim, a rejeição no Congresso da pr~ 

posta presidencial será encarada como a imposição dos in 

±eresses estaduais em jogo. 
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A Ga.ze;ta de Notlúa.6 reclama: V-tzeJl. que a. fúg-teVle 

UV/.-tão e. wna. heJl.e.6-i..a.! t uma. dOuVúVla. 6a.L6a.! E chama 

sistas de e.6plJU.;t0.6 e-6;UUL--U0.6 e o btu.-6O,f) • ( 5 ) 
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- -Vla.O c.ompe.--te a. 

os congre~ 

Em 25 de dezembro de 1919, finalmente, a Câmara votou 

a reforma dos serviços sanitários can as emendas que, especial:. 

mente o Dep. Teixeira Brandão, presidente da Canissão de Saúde, 

introduziu, rejeitando todas as emendas apresentadas por 

Azevedo Sodré. Teixeira Brandão tinha inclusive apresent~ 

do um projeto propondo a criação do Ministério de Instru

çao Pública que foi votado em separado. 

Aliás, o Dep. Teixeira Brandão, que também era pro

fessor da Faculdade de Medicina, já tinha publicamente mani

festado que era adverso ~ criação do Ministério de Saúde 

Pública por considerá-lo inútil e até contrário ao inter 

resse público. ( 6 ) Aduz que os serviços sanitários nã~ 
se adaptam a secretarias de Estado e o que se necessita 

é energia e rapidez de ação, bastando para tanto que o 

chefe disponha de poderes discricionários, como os que 

teve Oswaldo Cruz. ( 7 ) Ou seja, a idéia do parlamentar 

é ainda a de que a saúde pública é uma questão de repressão 

policial e não de política social, impondo o autoritari~ 

mo como único meio possivel de administração, o que é con 

soante com o pensamento do influente intelectual José Ma

ria Bello que na mesma época declara: \}.(,ve.mM wna. 6a.6e de p~ 

W.cvtc.aLú,mo, (po/t -t-6.60 l a. a..óp-tJta.ç.ão UV/.-tVeJt.óM de :todo-6 0-6 b/ta.6il~ 
- d . ~o: -. d d (8 ) /tM e.. a. e UJ'1'l goveJl.no -<..n;t~ge.n:te.., eVleJl.g-<..c.o, :to. o po eJl.MO. 

Os reflexos dessas idéias se manifestaram nos pode

res extraordinários que o próprio Presidente Pessoa soli

citou ao Congresso Nacional para reforçar o Executivo e pr~ 

ceder a uma série de refonnas insti tucionais e econômicas que 

( 5 ) Gazeta de Notícias de 16 c 17.11.19. 

( 6 ) A Gazeta de Notícias informava em 25.11.19 que a id~ia de crIa 
ção do Ministêrio de Saúde Pública tinha sido colocada totéllmC'n 
te de lado pc la Comissão de Saúde da C;1;;lara, acci tando no seu 
lugar o projeto do Dep. Teixeira Brand~0 de reformar os serviços 
sanitários dando-lhes, ine] usive, uma ;;utonomia maior que a rr~ 
tendida pelo projeto oficial . 

( 7 ) O Jornal de 6.11.19. -----
( 8 ) ]d., de 4.11. 19 . 
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desej~va fazer. Logra efetivamente o que pede, sem que a 

oposição deixe de registrar os protestos por essa abcücacão 

que significa abrir mão de suas prerrogativas constitucionais~ 

Nessa ordem de coisas, é aprovado também o Decreto n9 3.987 

de 2.1.20 do Legislativo autorizando o Executivo a reorg~ 

nizar os serviços de saúde pública, o que efetivamente s~ 

cederia em 26.5.20 pelo Decreto 14.189 que constituiu o primeiro 

regulamento sanitário moderno do país em nível federal. C~ 

mo sabemos, Oswaldo Cruz tinha tentado modernizar a orga

nização e o código sanitário sem atingir plenamente esse 

objetivo. Mais êxito teve o Estado de são Paulo que, en 

tre 1917 e 1919 executou uma grande reforma sanitária e 

elaborou um regulamento que serviu de base para a reforma 

federal ora em questão. 

Já nomes de junho de 1919,. o Dr. carlos Chagas, Dir~ 

tor do IOC, tinha sido convidado pelo Presidente Epitácio 

Pessoa a também exercer o cargo de Diretor do novo DepaE, 

tamento. Interessado como estava no projeto, Chagas foi 

com o Ministro do Interior Alfredo Pinto ao Senado no dia 

29 de dezembro, acompanhando a votação que transcorreu r~ 

pidamente e sem maiores problemas. Cumpria-se,dessa for

ma,o primeiro passo para o novo diretor dos serviços sani 

tários empreender a reforma, a respeito da q~al assim ex-

pressara as suas expectativas: Amp.túvt-M_-ão OJ.:, .6eJLviçOJ.:, de. 

f.lctÚde. â.6 ZOí1M fUlJ1.(Ú;~, aof.l c.ampOJ.:, .e.onglnquof.l de_ c.uttWta, ao ivtteJÚO!L 

COVl.6tavtt(2j)I!!.nte. M.6oR-ado. Do I ime.Vl.6o hOf.lpilai' há.. de. !Le.6.e.ofLifL a. !Laca 

Mtcüa e. 6()~te. e. b!Lava., apta paJta toda a uvwza.cão que. e: 1100000.6a, na 

g!LaJ1de.za da teJLfLa., c.omo 110 vigoJt c.ombativo palia. todM M f.lituacõe.J.:,. ( 9 I 

A respeito da criação do DNSP e da nomeação de Cha-

gas, O JO!Ll1a.e. de 6.1.20 comenta inconformado: 

Um Ministipio de Sa~de P~blica, que centpalizasse to

dos os sepviços de higiene upbana e saneamento pupal, 

papcceu sincepamente a muitas pessoas de boa fi o me-

( 9) O Jornal de 13.12.19 
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lhor meio para se realizar a grande obra de redenção da nossa 

raça. Juntando mais tarde os serviços de saúde aos de instrução, 

que tão logicamente se entrelaçam, se completmn, pediu o gover

no a criação de um novo ministério. Não queremos recordar aqui 

a história da mensagem presidencial na Câmara dos Deputados. D~ 

pois de idas e voltas, onde se chocam tantas susceptibilidades 

mal cabidas, o largo plano do govel'no ficou l'eduzido a uma sim

ples autorização para ele ampliar e unificar os serviços de saú 

de. A instrução pública pareceu u~a idéia muito literária para 

preocupar os nossos gl'aves legisladores. ( ... ) É de crer pois 

que o Sr. Carlos Chagas, com a responsabilidade de por em prá

tica as idéias que defendeu, não desminta as esperanças do pais 

nem a confiança que mereceu do Chefe do Govel'rw. 

Não obstante, a idéia de um Ministério de Saúde nao 

foi abandonada, mesmo porque o modelo internacional assim 

o recomendava. Em prol dessa idéia, os sanitaristas vao 

manifestar-se em todos os eventos possíveis, tanto na 

academia como nos congressos nacionais e internacionais. 

Assim foi no Congresso dos Práticos de 1922, nos Congre~ 

sos Brasileiros de Higiene promovidos anualmente no perí~ 

do 1923-29 e nas conferências patrocinadas pelas organi

zações sanitárias internacionais. Ainda seguindo o mode

lo, a reivindicação permanente era de fato a criação de 

um Ministério de Saúde Pública, uma Escola para formar 

os técnicos e uma carreira funcional que garantisse a de 

dicação exclusiva dos profissionais. 

Como se sabe, a implementação dessas idéias seguiu 

o caminho inverso, quer dizer, no início da década de 40 se 

institui a carreira de sanitarista, em 1953 se cria o 

Ministério de Saúde e nos começos dos anos 60, inicia 

suas atividades a Escola Nacional de Saúde Pública. Po

rem, as razoes pelas quais esse processo seguiu uma ló 

gica diferente da pretendida nao será motivo de reflexão 

neste trabalho. 
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2. O pompo.6o Departamento Nacional de Saúde Pública 

a) Algumas reflex6es introdut6rias 

Nos capitulos precedentes,vimos como uma conjunção 

de fatos hist6ricos e políticos prepararam o terreno p~ 

ra que em janeiro de 1920 o Legislativo, ap6s demoradas 

discuss6es, promulgasse o decreto autorizando o Presiden 

te Pessoa para iniciar a reforma que levaria à criação 

do Departamento Nacional de Saúde Pública. 

Os estudos empreendidos na área da saúde coletiva, 

especialmente a partir da investigação sobre as Campa 

nhas Sanitárias realizada em 1979; 10 ) têm abordado de 

forma bastante detalhada essa reforma, chegando todos a 

conclusão que ela significou uma efetiva mudança,pois am 

pliou a intervenção do Estado nos problemas sanitários 

nacionais e viabilizou a instauração de um novo modelo 

de práticas especializadas em saúde pública, mais condi 

zente com o novo pensamento médico-sanitário e com as ne 

cessidades do capitalismo industrial emergente nos pri~ 

cipais centros urbanos do país. (11 ) 

Assim mesmo, algumas pesquisas como a de Costa res 

saltam o fato de que as motivações que levaram a essa mu 

dança não têm sido oujeto de maiores preocupações acadê 

micas, atribuindo somente a Carlos Chagas a responsabill 

dade por essa 6açal1ha. ( 12 ) 

Aliás, é essa a impressão que em nível internacio 

nal a pr6pria Fundação Rockefeller vai difundir quando 

informa que a criação do DNSP foi efetivada .6ob a UdeJLaI1 

ç.a e.11ê.ngJ..c.a de. CaJLtO.6 Chaga.6, significando UJ'.1a ampUação M.m 

pne.c.e.deJ'Lte..6 de. um .6e.nvJ..ç.o pu.büc.o e que, graças ao apoio gover 
. ( 13 )-

namental recebido, nue.vou a c.ontJr..ibuJ..ção da Fundação. 

( 10 ) PICALUGA, Izabe1,; RIBEIRO, Ana C.; COSTA, N., op. cito 

( 11 ) Vide nota 5 da Introduçio. 
t 

( 12 ) COSTA, Nilson, op. ci_~. p. 136 . 

. ( 13 ) Anual Report - 1920. Neste mesmo re1atõ:'io o Escritório Inter 
nacional de Saúdelnforma que com a ajuda técnica e financeira 
da Fundação, a 'Tchccoslovaquia reformoci seus serviços de sa~ 
de p~blica seguindo o modelo preconizad~ pela Rockefellcr. 
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De nossa parte, concordamos em geral com as conclu 

soes acima quanto à importância dessa mudança, ao tempo 

que acreditamos ter acrescentado novos elementos aos for 

necidos por Costa em relação às condições que a propici~ 

ram e à desmistificação da intencionalidade de atribui

la só a um novo herói que teria ocupado o espaço deixado por 

Oswaldo cruz. (14) 
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Um outro aspecto que de uma forma ou de outra e levan 

tado nessas pesquisas é o relativo à contribuição dos 

serviços sanitários na l~ República quanto à melhoria 

das condições de saúde da população. Esta discussão, em 

bora não faça parte de nossas preocupações, apresentou 

até agora posições divergentes que vale a pena meneio 

nar. Por um lado, Bodstein assevera conclusivamente que: 

não há nada que ateste o fato do Estado brasi leir'o~ neste per{odo 

(18!JO-]934)~ te]' assegurado condições minimas de saúde para as 

classes trabalhador'as. Muito pelo conirário~ parece possivel afi~ 

mar que as condições de saúde do Rio de Janeiro refletiam o proce~ 

so de dUapidação e espoUação a que a força de trabalho urbana es 

teve submetida em todo o decorrer do periodo. (15 ) 

Costa, por sua parte, afirma que o controle das ePi 

demias nas áreas urbanas concorreu favoravelmente para 

o significativo aumento da população nas três primeiras 

décadas do século,e que em certas áreas do pais foi um 

fator de mudança qualitativa nas condições da força de 

trabalho, pois contribuiu para a diminuição ela mortalidade caus~ 

da por diversas doenças epidêmicas~ mesmo que o projeto de saúde p~ 

blica não compreendesse alterações profundas nas condições de vida 
- (16) da populaçao. 

Sem entrar, como iá observamos, nessa pOlêmica,cabe 

ressaltar que o significado histórico dQS ações de saúde p~ 

blica não pode ser avaliado tão sarente f€lo ângulo de sua 

. (14) COSTA, N., op. cit., p. l36. 
(15) BODSTEIN. R., op. cit., p. 172. 
(16) COSTA, N., ~ cit..:. p. 163 
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maior ou menor eficácia em reduzir determinadas ameaças 

à saúde. Com efeito, para nos, as instituições públicas, 

surgidas com a legislação que criou e aperfeiçoou os servi 

ços sanitários em 1920, fazem parte da transformação maior 

por que estava passando a sociedade brasileira em fins da 

1~ República. Mais ainda, essas instituições, assim como 

muitas outras criadas ou reformadas na época, especialmen

te após a primeira Grande Guerra, eram elementos ou fato

res constitutivos de uma nova ordem político-econômica que 

estava em gestação, de forma que não podem ser estudadas 

somente em relação a sua efici~ncia técnico-burocrática mas, 

também, como aparelhos político-ideológicos do Estado para 

se legitimar e exercer a dominação e o controle sobre a so

ciedade, na nossa formação social nesse momento historica

mente determinado 

Entretanto, a mudança na racionalidade das açoes de 

saúde pública muitas vezes é explicada por fatores purame~ 

te institucionais e administrativos atestados por relató-
" bl" - f""" (17) rlOS e pu lcaçoes o lClalS ou, num outro extremo, e 

vista como puro reflexo das exig~ncias da economia. 

Nas análises sobre o modelo instaurado em 1920, e de 

praxe afirmar que este se caracteriza por ações médicas de 

massa, que realizam efetivamente determinadas exigêncics de rccionali 

dade sanitária sugeY'idas pelo desenvolvimento das foy'ças produtivas e 

que criou as pré-condições de sustentação do desenvolvimento da 

produção capitalista em base urbano-industrial, absolutizando a 

explicação, a nosso ver, quando coloca-se que o mode7-o sani 

tarista de pratica médica pública configw>a, de forma cristalina, a 

atuação no campo da saúde puramente motivada pelos interesses imedia

tos de l>acioflalidade das relações econômicas, em contraposição às 

práticas sanitárias estatais arrancadas pela dinâmica pol{tica 

das classes subaZternas(18). 

(17) Ver, por exemplo, RODRIGUES, Bichat, Evolução institucional da 
Sa~dc P~blica, Minist~rio da Sa~de, Bras{lia, i977, 64 p. e do 
mesmo autor, Fundamentos de Administração Sanitária, Brasília, 
1979, 2~ ed.,~87 p. 

(18) PICALUGA, I. e cal., op.cit., p~ 49 . 
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Somos de opinião que esse determinismo deixa de la 

do toda uma série de outros fatores concorrentes, para a 

mudança, como o intenso movimento operãrio dos anos 10 e 

inicio dos 20, a pressão social geral pela melhoria dos 

serviços sanitãrios, além da própria inquietação militar, 

cujas tropas viviam às voltas com doenças como a febre 

amarela, a malária e a variola. Esse enfoque, ademais,s~ 

bestima a própria mudança no caráter do Estado liberal, 

que se moderniza sob a influ~ncia do capitalismo mundial, 

com o qual empreende novas formas de relacionamento e ne 

gociação, em especial com os Estados Unidos, fazendo com 

que deva dotar de maior efici~ncia a administração da 

coisa pública. Não considera suficientemente, por outro 

lado, o avanço dos conhecimentos cientificos e sanitá 

rios no mundo ocidental e a configuração no Brasil de um 

grupo de cientistas destinados a veiculá-los e aplicá-

los, muitas vezes à revelia justamente das condições p~ 

litico-econômicas internas tão adversa~em geral, à prQ 

dução cientifica, como o notável caso do Instituto de 

Manguinhos. 

O que queremos dizer é que a determinação econômica, 

globalmente considerada, existe em última instância, mas não 

podemos reduzir a el~ a explicação dos fenômenos sociais 

especificos como o que aqui analisamos, pois dessa forma 

perdemos de vista as mediações que, de forma contradito 

riamente articulada, viabilizam determinadas transforma 

ções supra-estruturais, mesmo porque não há uma corres 

pond~ncia linear entre as transformações na base e as 

ocorridas em outras instâncias juridico-politicas e ideo 

lógicas da sociedade. 

Assim, por exemplo, o regulamento que deu vida ao 

DNSP e que entre 1920 e 1923 passou por numerosas modif~ 

cações, incorpora um conjunto de saberes juridicos, méd~ 

co -sanitários e técnico-cientificos,bem como 
I 

dispos~ 
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çoes a.dministrativas relativas. a organização e aos funcioná 

rios (atribuiçõe~, responsabilidades, direitos sociais,etc.) 

e ã relação entre os serviços e a população, que são conso

antes com o desenvolvimento, embora desigual, desses campos 

no país, e com a forma autoritária e repressiva da relação 

Estado-cidadãos e quejã existiam como práticas sociais. 

Que significa, senão, o regulamento do DNSP criado pe-

lo decreto 16.000/23 e que se manteve por várias décadas 

como Código Sanitário no país? Ao longo dos seus quase 

1.700 artigos e milhares de incisos nos mostra que ele nao 

teria sido possível sem a existência, por exemplo, de todo 

um direito aqui constituído ou em constiuição não somente 

para cumprir funções de organização, produção, reprodução e 

consumo, mas também para 'estruturar o poder político do Es

tado liberal oligárquico. 

Esse corpo normativo deve ser entendido como parte in

tegrante de um saber jurídico multi-determinado e nao como 

um simples epifenômeno ou como puro reflexo da base econômi 

cai nem tão somente como uma instân~ia particular dotada 

de total autonomia no interior de uma formação social. Se

gundo Maillie, a norma (e o direito do qUql faz parte) e 

uma forma social que não é exterior as outras instâncias,nQ 

d -, (19) A - b' t' - d ta amente a economlca. norma e uma o Je lvaçao o 

Estado e, igual a ele, deve ser entendida como elemento cons 

titutivo e constituinte das relações soci.ais. Portanto; a 

lei vem a ser um efeito e nao a causa da existência de de

terminados fatos sociais i e a formalização (e não so o ins 

trumento) de uma dada estratégia de poder e, portanto, uma 

dominação social objetivada que se implementa, complementar

mente, através de instituições e pessoas; dominação elementar, 

como dis Maillie, citando Foucault. (20) 

(19) MAILLIE, Michel, "Relexão cn.tl.ca sobre o conhecimento jurídico. 
Possibilidades e limites". Em: PLASTINO, Carlos A., (org). Críti
ca do Direito e do Estado. Rio de Janeiro, Graal, 1984,~~ ed. ,p.47. 

(20) Ibidem, p. 56 . 
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Poderíamos dizer, finalmente, que a lei também deve 

ser entendida (assim como o Estado e o Direito) ,como uma 

materialização de uma relação de forças e como sanciona 

dora e legitimadora do poder politico institucionalizado, 

que busca formalmente obter a adesão imaginária dos gove~ 

nados (e dos governantes) e, como diz Gómez, produzir 

efeitos estruturantes, tanto sobre a sociedade civil,da~ 

do formas e limites às suas contradições, como sobre o 

próprio Estado, organizando-o centralizada, hierárquica 

e burocraticamente. (21) 

Outras questões nos preocupam ainda em relação à 

criação e regulamentação do DNSP e que gostariamos de co 

mentar. Embora não tenhamos conhecimento de um estudo 

comparado sobre a legislação sanitária no nosso pais,ce~ 

tamente o regulamento do DNSP incorporou muitas das dis 

posições surgidas e testadas em outros contextos como o 

europeu e o norte-americano. 

Esse fato levanta per se uma série de discussões a 

respeito do ty'ansplante de um direito surgido em paises 
-submetidos de longa data ao capitalismo e sua recepçao em 

formações que começam a assistir ao seu advento; coloca 

também o fenômeno da ac:dturação jur{dica e a plasticidade 
-dos sistemas legais. Todavia, nao vem ao caso discutir 

aqui essas teorias derivadas, aliás, do funcionalismo 

norte-americano, mesmo porque fornecem explicações ap~ 

nas parciais do fenômeno. Entretanto, coloca em xeque o 

postulado que afirma que as formas juridicas e técnicas 

nascem de uma prática social concreta. Se assim nao acon 

tece muitas vezes no nosso caso, não se poderia atribuir 

a esse fato a ineficácia que determinados dispositivos 

normativos, tais como os sanitários no mostra? 

Por outro lado, pode-nos levar também a polariz~ 

çoes tais como atribuir a introdução de determinada le 

(21) GOMEZ, Jose M., "Surpresas de uma crítica: a propósito de juris 
tas repensando as relações entre o Direito c o Estado". Em; 
PLASTINO, C., op. cit., p. 112 
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gislação ã von.ta.de. po.e2:U..c.a. de um individuo,ou de uma elas 

se dominante ou à existência de alianças de classes e, 

no outro extremo, à dominação em escala planetárla dos 

centros capitalistas e a internacionalização da concor 

rência, cujo efeito seria a harmonização ou a uniformiz~ 

ção das regras juridicas no seio dos diferentes Estados 

soberanos, especialmente das normas que agem sobre as 
( 22 condições de exploração da força de trabalho. 

No inicio deste trabalho,tentamos mostrar a forma 

como o capitalismo internacional, sob a égide dos Esta 

dos Unidos, estabeleceu toda uma estratégia de pressao 

para uniformizarmos as nossas legislações e organizações 

sanitárias. Colocamos também que os aliados privilegi~ 

dos dessa estratégia foram (e serão por muito tempo) os 

sanitaristas, os quais não são alheios aos interesses p~ 

litico -econômicos da fração de classe dominante à qual 

pertencem. 

~ claro que essas pressoes externas e as articula 
-çoes internas deram seus frtitos,na medida que aqui den 

tro existiam as condições politicos-eco~ômicas para que 

eles brotassem. Entretanto, estamos a ~sperar que estu 

dos sejam empreendidos no sentido de explicar, a partir 

da situação atual da safide pfiblica, a forma como essas 

instâncias variaram historicamente no pós-30, para combi 

nadamente, chegarem a ocupar um espaço tão acanhado den 

tro das politicas sociais, tanto em relação à necessida 

de de legitimação da dominação politica do Estado brasi 

leiro quanto às funções técnico-administrativas que lhe 

são inerentes, ai inclui da a hipótese a respeito do ati 

vo papel ideológico que, pressurnimos, cDube aos 

ristas na manutenção desse pacto de dominação. 

sanita 

( 22 ) JEt\HHAUD, Antoine, "Algumas questões a abordar para fazer 
avançar o conhecimento crítico do Diretto". Em PLASTINO, 
C., ~ dt.', p. 88 • 
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Antes de analisarmos mais de perto a organiz~ 

çao sanitária nascida com a reforma, abordaremos um ou 

tro ponto que, embora extremamente importante, não tere 

mos oportunidade de aprofundar na forma que seria neces 

sário e que tem a ver com o aperfeicoamento da organiz~ 

çao burocrática do Estado brasileiro. 

O surgimento de novas estruturas governamentais nao 

se dá, evidentemente, num vácuo institucional-organiza 

cional. Isto nos remete a pensar na burocracia pública 

no Brasil no pos-guerra e sua transfiguração na medida 

que, sob o impulso da expansão do complexo cafeeiro, que 

se acentua ao longo de toda a década de 20, ( 23 ) o Esta 

do amplia suas funções econômicas e sociais. Para tão so 

mente circunscrever-mo-nos à esfera social, as pressões 

sobre esta.já se faziam sentir na área da educação que 

sofreu uma reforma em 1919 e outra em 1925, levando à 

criação do Departamento Nacional de Ensino. Já vimos 

também que o Congresso Nacional tinha aprovado a criação 

do Departamento Nacional do Trabalho· que, embora não che 

gasse a ser ativado, demonstrou a aspiração de estabele 

cer divisões centralizadas e de caráter nacional no afa 

zer estatal. Portanto, o surgimento do Departamento Na 

cional de Saúde Pública enquadra-se igualmente nesse mo 

vimento mais geral de centralização e reforma institucio 

nal na área das políticas sociais que, como já se disse~ 

nao é alheia ao aumento da intervenção do Estado na área 

econômica e ao estabelecimento de formas mais ampliadas 

e sofisticadas de controle social, à complexificação, en 

fim, das relações sociais. 

132 

Esse processo demonstra, assim, a associação estabe 

lecida por Marx e por Weber entre o avanço do capitalis

mo, a intervenção direta ou indireta do Estado na econo

mia e o desenvolvimento de grandes burocracias nas esferas 

pública e privada. Com efeito, o capitalismo leva a uma 

(23) ~lliLLO, João M.Cardoso de, O Capitalismo Tardio. são Paulo,Br~ 
siliense, 1982, p.156-60 . 
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crescente complexidade da estrutura social, ao tempo que 

requer graus maiores de divisão de trabaZho e formas novas e mais 
I '"1' d d dm" t - -. . "1 ( 24) espec1.,.at.-1.,.za as e a 1.,.n1.,.S raça o e gerenc1.,.a empresar1.,.at.-. 

Por outro lado, lembramos com Pinheiro que durante 

a 1~ República o sistema politico brasileiro modificava

se com respeito às relações entre o Estado e as unidades 

da federação, tornando-se mais centralizador e articula 

dor em função da exigência de contar com a presença est~ 

tal em determinados setores da produção. Essa evolução 
-do Estado culmina nos anos 20 com a paulatina superaçao 

da centralização da organização do Estado, provocando o in 

chamento progressivo de seus aparelhos com a obsorção de 

um largo setor das classes médias, em especial do Rio de 

Janeiro e são Paulo. (25 ) 

Acompanham esse processo a urbanização e a mudança 

no esquema de aliança politica contra as oligarquias na-

cionalmente dominantes, levando a uma lenta diferencia 

ção .social que faz com que novos protagonistas passem a 

engrossar as fileiras da reação antioligárquica (profis

sionais liberais, funcionários, empregados e parte dos 

operá~ios urbanos). Essa reação também far-se-á sentir 

no interior da burocracia, produzindo no setor da saúde 

pública numerosos confrontos dos quais este nosso traba 

lho tenta, em parte, dar conta. 

Assim, a constituição e o fortalecimento do Estado

Nação no Brasil se dá junto com a centralização politica, 

surgindo, concomitantemente, burocracias cada vez mais 

complexas e centralizadas. A criação do DNSP corresponde 

a esse momento, refletindo organizacionalmente a necessi 

dade de estabelecer novas formas gerenciais, como por e

xemplo: a formação de um estrato técnico dirigente; for 

mas mais elaboradas de divisão do trabalho e de procedi

mentos administrativos; a rotinização dos processos;a in 

corporação do progresso técnico (especialização) e a con 

(24) ABRANCllES,Sérgio H., "Estado e· desenvolvimento capitalista: Uma 
perspectiva de análise política estrutural". nADOS (20) :47-69, 
Rio de Janeiro,1979. 

(25) PINIIElRO,Paulo S., "Classes médias urbanas: formação, natureza, 
intervenção na vida política". Em História Geral da Civilização 
Brasileira, op. cit., Capo l, p. 20-3. 
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centração de recursos. O objetivo explícito será o de 

proteger a saGde da coletividade, ou seja, atuar em nome 

dos postulados liberais de defesa do interesse geral e o 

bem comum,mascarando não somente os interesses párticula

res dos grupos economicamente dominantes a que o novo co

digo sanitário vem também atender, mas, também, apressa0 

daqueles médicos que, corporativamente, buscam o controle 

racional-legal da medicina estataL. 

As novas formas gerenciais surgidas pelo avanço do 

capitalismo nos remetem outra vez as disposições 

legais para a saúde pública que ora comentamos. 

Mais acima ,vimos corno o aparelharnent_o do Estado bra 

sileiro requer de normas jurídicas abstratas que o cons 

tituem e são constituintes das relações sociais no inte 

rior da nossa formação econômico-social no pós-guerra. O 

conjunto de dispositivos que cria e regula a saGde pGbli 

ca na década de 20 corresponde a essa fase da dominação 

legal que so existe, segundo Weber, quando as dispos~ 

ções de uma ordem legal são instrumentadas e acatadas na 

crença que são legítimas, isto é, conforme os estatutos 

de um governo que exerce o monopólio de sua sançao e do 

I 
... .... (26) 

uso egltimo da força flslca. 

Estamos assim diante de uma das características fun 

dan1entais do Estado I:;oderno que repousa, não só no mono 

pólio dos meios de dominação e administração e num siste 

ma permanente de tributação, mas também na organização 

de uma burocracia orientada racionalmente que depende 

da autoridade central no exercício das funções 

trativas. 

adminis 

Adernais, num sistema de dominação legal,a autorida 

de se exerce por meio da instrumentação de normas esta 

tuídas sendo que, para tanto, é necessário: (a) que haja 

continuidade nos assuntos oficiais; (b) que a autoridade 

seja delimitada por regras estipuladas; (c) que exista 

separação entre o,cargoe o titular; (d) que os trâmites 
. f . .. , d' t d (27 ) o lClalS seJam ocumen a os. 

(26 ) BENDIX, Reinhard, M,1X Weber. Buenos Aires. Amorrortu, 1979. p. 367 . 
(27 ) Ibide~, p. 397. 
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Mais ainda, no império do direito uma organiz~ 

çao burocrática se rege,em geral,pelos conhecidos prin 

cípios observados por Weber. Por exemp+o ,os assuntos of~ 

ciais,além, de regulare~ e regulamentados, se realizam numa 

agência administrativa para a qual também se estipula l~ 

galmente os deveres dos funcionários, as suas atribui 

ções, os meios de coerção de que disporão e o momento em 

que podem legitimamente aplicá-los. 

O regulamento 16.300/23 é, justamente, um instrumento 

não só técnico mas sobretudo político para que a autor~ 

dade sanitária possa ser exercida de forma centralizada, 

regular e continuada, inclusive por meio da coação pol~ 

cial, através de uma organização burocrática, o Depart~ 

mento Nacional de Saúde Pública, onde os assuntos sanitá 

rios e as relações funcionais são estipulados pelo mesmo 
. (28 ) b~ d . ( -decreto, que tam em eflne os cargos que nao sao 

propriedade dos titulares) bem como os deveres e as atri 

buições dos funcionários, aqui compreendida a especific~ 

ção da oportunidade e os limites em relação aos quais p~ 

de o funcionário,notadamente o inspetor sanitario, leg~ 

timamente empregar meios coercitivos. Além disso, mostra 

que a autoridade e a responsabilidade fazem parte de uma 

hierarquia administrativa que estabelece o c~mpo e a dis 

tância entre a direção e supervisão e a execução. Quanto 

ao cargo, o decreto em questão o normatiza por meio de 

regras teénicas ou normas, para cujo exercício racional 

é imprescindível a especialização, ou seja, o preparo 

técnico adequado, fazendo-se necessárió que o candidato 

ao cargo seja selecionado na base de suas qualificações 

técnicas por meio de testes e concurso de provas. 

(28) Cabe aqui anotar que até pelo menos meados da década de 40 os 
regulamentos das repartições públicas no Brasil compreendiam 
todos os assuntos relativos a elas. Grandes reformas jurídicAs 
levariam nesses anos ã diferenciação das normas em codigos se 
parados segundo çssuntos técnicos, de pessoal, financeiros,ctc. 

I 
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Resulta que a especialização técnica na burocracia 

moderna é continuamente incrementada, embora Weber tenha 

salientado que há necessariamente no ápice da organiz~ 

ção no mínimo um elemento ao qual nao se exige tais qua 

lificaçõe~ por exemplo, o Presidente e os ministros~29T 
Esta exigência futura é igualmente prevista no regulame~ 

to ao estabelecer, por um lado, a formação de enfermei 

ras e, por outro, a especialização de médicos em higiene 

e saúde pública, tornando-se esse novo conhecimento um 

pré-requisito para optar aos cargos públicos nessas 

areas. 

Tal como Weber igualmente assinalar na estrutura do 

quadro administrativo o corpo de funcionários está subo~ 

dinado a uma autoridade suprema,no nosso caso, a do Dire 

toro Geral, corpo esse que, além das características aci 

ma apontadas, deverá ser remunerado com salários fixos e 

estipulados segundo uma escala salarial que também pode 

levar em conta o status social do ocupante, distinção .. 
esta que e extremamente clara no regulamento do DNSP, co 

mo veremos mais adiante, tanto em relação à forma de re 

muneração quanto a direitos sociais como previdência so 

cial, férias, etc. 

Outra característica importante que vem ao encontro 

dos postulados da conexão sanitária internacional- tem a ver 

com a dedicação ao cargo e que v.]eber tinha apontado como 

inerente à .organização burocrática no Estado moderno, ou 

melhor,com a exigência de que o cargo deve ser a única 

ocupação do funcionário e deve servir de fundamento para 

uma carreira, sujeita a promoções julgadas pela autorid~ 

de superior, segundo antigüidade e/ou merecimento. O 

regulamento do DNSP estipula taxativamente que é vedado 

o exercício da clínica remunerada aos ffi~dicos encarreg~ 

dos da profilaxia rural, prevendo a dedicação integral e 

(29) HEBER, Nax, "Os fundamentos da organização burocratica: uma cons 
trução do tipo ideal". Em: CAHPOS, E. (org.), Sociologia da but'o 
cracia. Rio de Janeiro, Zahar, 1978, p. 22 e 26 • 
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promoçoes. Todav'ia, uma carreira, a de sanitarista, por 

não corresponder ainda ao estágio de desenvolvimento da 

administração pública como um todo, tão somente vai en 

contrar o seu lugar na reforma administrativa realizada 

no Estado Novo quando da criação do DASP. 

Por último, em relação ao quadro administrativo, ca 

be chamar a atenção para outro traço característico apo~ 

tado por Weber e que observamos reiteradamente no reg~ 

lamento, qual seja, o relativo à rigorosa e sistemática 

disciplina a que está sujeito o funcionário, bem como o 

estreito controle exercido sobre o desempenho do cargo. 

Weber colocou ademais que o exércíto moderno é es 

sencialmente uma organização burocrática administrada 

por um tipo caracteristico de funcionário militar, o ofi 
cia~. Com base nessa observação, esclarece que o exercí 

cio da autoridade racional-legal ou burocrática se dá de 

forma mais pura onde impera a nomeação por livre contra 
( 30 ). . d . ~ . d b Ih to. Vlmos reltera amente no lnlClO este tra a o 

que a necessidade de contar com ofic"iais de saúde pública e.§. 

pecializados e livremente contratados era uma outra 

idéia veiculada pela nova doutrina sanitária, cuja org~ 

nização, especialmente em relação à execução de camp~ 

nhas sanitárias, revela claramente a aproximação entre a 

estrutura militar e a da saúde pública,e que o regulame~ 

to do DNSP vai manter da estrutura e funcionamento monta 

dos por Oswaldo Cruz para a profilaxia das grandes ende 

mias, embora agora se reconheça que cada uma destas(mal~, 

ria, febre amarela, lepra, etc.) requer de um conhecimen 

to especializado que o oficial de saúde pública ou sanita 

r ista terá de adquirir de' forma sistemati zada em institui 

çoes que forneçam o treinamento ad-hoc. 

Podemos observar, em resumo, que as características 

da organização sanitáría implantada no Brasil nos anos 

(30) Ibidem, p. 21-'2~ .. 

. tL 
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20 guarda relação com aquelas observadas por Weber para 

a burocracia no Estado moderno e que, por sua vez, sao 

bastante similares àquelas que a c.ol1e.xão .6an..uáJU.a i~eJtl'l.a 

c.iOI1~. queria que fossem aplicadas em nossos paises para 

tornar mais eficiente a extinção de epidemias que afeta 

vam num primeiro momento a produção e circulação de mat~ 

rias primas e mercadorias e, depois, a reprodução da fo!:,. 

ça de trabalho urbana e o aumento de sua produtividade. 
-Entretanto, cabe notar que a c.ol1e.xao inspirou-se in! 

cialmente na experiência organizacional norte-americana, 

tanto da área militar quanto da pública, cujo modelo foi, 

como em quase todo o mundo, penetrado da primeira e, tam 

bém pela organização industrial. Aliás, a necessidade 

de adaptar a maquinaria pública às exigências do capit~ 

lismo industrial, levou a tomar emprestado deste formas 

de gerenciamento, organização e controle dos processos 

de trabalho, entrando assim no grande movimento de tayf~ 

fÚzaç.ão do mundo que começa em inicios do século e que 

até hoje não deixou de se aperfeiçoar. 

Mais ainda, poderlamos dizer que a expansão econômi 

ca dos Estados Unidos veio acompanhada da exportação de 

um modelo de administração pública da qual a sanitãria 

faz parte. Com efeito, queria-se disserninar o modelo de 

serviço público federal reformado em 1883 nesse país e 

que vinha incorporando cada vez mais acentuadamente as 

feições que í"ieber apontou para o seu tipo ide.al, dentro 

das quais reprisamos, para os nossos objetivos, o requ~ 

sito de neutralidade e eficiência técnica assegurado p~ 

la separação entre administração e politica, ponto esse 

sobre o qual tanto vão insistir os assessores norte-ame 

ricanos(31 ) e repicar os nossos sanitaristas. ( 32 

(31 ) Ver, por exemplo, os Relatórios Anuais da Fundação Rochefeller, 
especialmente o de 1921, p. 20. 

( 32 ) O "horror" à politica, aO$ partidos e às ideologias vai ser per 
manentemente declarado pelos nossos sanitaristas, citando incl~ 
sive os seus colegas norte-americanos: ul'olitics is the most 
b.:lneful influp-nce to which public health work is subject at the 
present time". Cf. BARRETO, Antonio L. d,~ Barros, Organizaç?ío 
sanit~ria urbana e rural na Am~rica do Sul. Bahia, Imprensa 
Oficial do Estat]o, 1929, p. 20 (Ncmôria apresentada à IV Confe 
rência Sul-Americana de Higiene e Microbiologia e Patologia, -
reunida no Rio de Janeiro, de 1 a 7 de julho de 1929). 
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Simon, Smithburg e Thompson nos leniliram que a refoE 

ma do serviço p6blico nos Estados Unidos estabeleceu a se 

leção e a ascensão dos funcionários segundo o sistema de 

mérito, com o objetivo de acabar com o peculato e a inef! 

ciência, mas que a motivação principal dessa mudança fo

ram os movimentos (ligas, associações, etc.) organizados 

durante as décadas de 70 e 80 pelos cidadãos contribuin

tes e que levaram a grandes inquéritos que demonstraram o 

alto grau de corrupção a que tinha chegado o governo em 

todos os níveis. Este fenômeno foi atribuído ao cliente 

lismo e ao favoritismo político no preenchimento dos car

gos p6blicos, idéia essa que pareceu ver-se confirmada com 

o assassinato do Pdte. Garfield em 1881 por um frustrado 

aspirante a um emprego p6blico. Esse movimento de contri 

buintes teria tido com esse fato mais uma justificativa 

para pressionar pela moralização da administração p6blica 

e pela correta aplicação de seus impostos, mediante a des 

poUtização e a eficiência da organização governamental. (3) 

Ainda segundo esses autores, as medidas moralizado 

ras adotadas foram possíveis graças à distinção entre poli 

tica e administração, o que em termos práticos significa a

tribuir aos eleitos (os políticos) a exclusiva responsa

bilidade pela formulação das políticas entanto que os ser 

vidores públicos, cuja neutralidade ficava assegurada pe

la seleção, ocupar-se-iam tão somente de executar as poli 

ticas atingindo-se, dessa forma, o duplo objetivo de sal

var a democracia e gastar os fundos p6blicos da forma 

mais eficiente possivel~34) 
Ademais, vale a pena lembrar que o desenvolvimento 

da administração tem sido acompanhado de uma vi-

sao biologicista da organização 

Justamente, foi a medicina 

e do governo. 

experimental a que 

(33) SINON, H.A.; SHITIlBURG, D.W.; THONPSON, V.A., Adrninistración Pú 
blica. San Juan, Ed. Universidad de Puerto Rico, 1956, p. 33. 

(34) Ib idem, p. 34 . 



• 

que inspirou muitos estudiosos a estabelecerem um parale 

lo entre medicina e administração; 35 ) indo assim ao en 

contro das propostas de neutralidade, apoliticismo e efi 

ciência acima citados, na medida que se concluia. pela 

possibilidade de estudar o comportamento organizacional 

e aumentar a produtividade dos funcionários aplicando os 

princípios da investigação científica. Ou seja, seria 

possível apreender os fenômenos institucionais e compo~ 

tamentais por meio de técnicas cada vez mais refinadas 

de pesquisa que o investigador, como se estivesse num la 

boratório isolado do mundo exterio~ poderia utilizar, 

despido totalmente de desejos, valores e preconceitos,a~ 

segurando,dessa forma,a consecução de resultados objet~ 

vos e imparciais que poderiam levar, pela experimentação, 

ao estabelecimento de leis universais. 

~ a partir desses postulados, calcados no modelo 

fornecido pelas ciências naturais, que nasce a adminis 

tração como ciência (separada da politica), não tanto em 

relação à exatidão que podem alcançar aquelas, senão, no 

sentido da c.omjYl.e..e..I'/..Óã.o obje;t.tva do.6 tSe..l1ôme..l1a~ .6e..m c.ol1nul1CÜJt 0.6 

ÔrLtO.6 c.om 0.6 va1..0fte...6 abMArLtO.6. ( 36 ) Para Simon, Srni thburgh e 

Thompson,isto significa que o administrador competente al 

cança seus fins - quaisquer que estes possam ser - median 
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te o completo dominio dos fenômenos com os suais está lidando 

e uma compreensão clúra e objetiva de sua conduta. (37) 

Aliás as colocações desses autores quanto à dicoto

mia entre administ.ração e poZttica são apenas um re-

forço ideológico dos princlpios de administra-

ç.â.o c.ie..ntIóic.a. enunciados por Federick W. Taylor (l856-1915) 

e complementados por Henri Fayol (1841-1925) e que se 

constituíram num novo campo de saber destinado a afian

çar a dominação do capital sobre o trabalho no interior 

do espaço produtivo. 

(35 ) Ibidem, p. 35-36. Ver também FAYOL. Henri, Administración 
Industrial y General. Buenos Aires, El Ateneo, 1956, especial
mente o apêndice dessa edição ti tulado '"Sobre los métodos exp~ 
rimental, pos1tivo y cientifico". Os oTiginais da obra de 
FAYOL foram publicados pela primeira ve1. em Paris em 1916. O 
apêndice é de 1927 . 

(36 ) SIMON, H. A. et alo op. cito p. 36 

(37 ) Ibidem. 
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Nesses clássicos das teorias administrativas já 

encontramos que a organização c'ientifica do trabaLho baseia

se na idéia de um saber objetivo, neutro, apolitico e, 

portanto, racional, em oposiç~o a anarquia dos métodos 

empiricos tradicionais (o saber dos operários) . Dessa 

forma, a partir de uma idéia de racionalidade imanente 

ao processo de produç~o, é recolocada para toda a socie 

dade a imagem de neutralidade e de eficácia de acordo, 

segundo Rago e Moreira, com a representaç~o burguesa da 

técnica como matéria que contem leis próprias, objetivas 

e imparciais, às quàis n~o se pode nem se deve opor re 
_ (3b ) _ _ 

sistencia.· Para esses autores, essa operaçao ideolo 
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gica permite mascarar' o conteúdo poLitico da técnica de uma manei 

ra Jnuito hábiL~ ou seja~ dissociando a questão da técnica da questão 

da poLitica de taL modo que ambas apar'ecem como eLementos independe!}: 
( 39) 

teso 

Demais está recordar que esses postulados foram ex 

tremamente importantes para a saúde pública pois a cone 

xão sanitária internacionaL e suas ramificacões nos nossos 
> 

paises os adotaram in totum~ permeando o treinamento e 

as práticas com a falsa separaç~o entre politica e admi 

nistraç~o e levando à generalizaç~o da ideologia de que 

aperfeiçoando os métodos gerenciais, as técnicas quant! 

tativas e o ensino especializado poderiam ser resolvidos 

per se os problemas de saúde coletiva. 

Mais do que isso, esse será o principio universal a 

ser transmitido, inculcado e aplicado em todas as refor 

roas dos setores sociais, quer dizer, que os problemas d~ 

rivados das condições materiais de existência da popul~ 

ç~o podem ser encarados pelo lado dos meios técnico-adm~ 

nistrativos sem considerar os fins, ou seja, a politica. 

Em relaç~o à reforma sanitária de 20, podemos dizer 

que ela marca o inicio da adoç~o sistemática no nosso 

(38) RAGO, Luzia, M. e t-l0REIRA, Eduardo, F.P., O que é tay1orismo 
são Paulo, Brasi1iense, Cal. Primeiros Passos, 1984, p. 27. 

(39) Ibidem" 
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pais da nova doutrina baseada, em termos gerais, no ape~ 

feiçoamento dos meios (técnicos, administrativos,legais, 

humanos, materiais, etc.) destinados a combater a doença, 

entendida esta como condicionante fundamental da pobreza 
( 40) 

das coletividades. . 

Embora essa concepção, que se complementa com a 

idéia da responsabilidade individual pelo estado de sau 

de/doença, venha a mudar radicalmente quando após a Se 

gunda Guerra Mundial começa a universalizar-se a noçao 

de que a saúde de uma população é um problema de estrutu 
-. (41) - t t I d d . f~ ra economlca, nãO rouxe, por ou ro a o, uma mo l.~ 

cação na dicotomia entre administração e pol1-tica senao que, 

pelo contrário, aprofundou-se mais ainda (especialmente 

nos anos da guerl"a fria), fazendo com que direta e aberta 

mente a saúde pública fosse tratada como uma questão de 

administração e planejamento. De fato, essa tendência, 

(que tão somente em anos recentes está sofrendo uma re 

versão sob o influxo da critica da medicina social), no 

Brasil viu-se reforçada pelas várias' reformas administr~ 

tivasa que a organização sanitária federal tem sido sub 

metida, notadamente a reforma de estruturas orgânicas de 

1941 e de 1953 (Ministério da Saúde) e posteriormente , 

nos anos 60, quando o planejamento em saúde é instituído 

como técnica privilegiada, (.42) no (vão) intento de racio 

nalizar as práticas e maximizar o uso de recursos públ~ 

cos que, em proporçoes cada vez menores, vêm serido desti 

nados à saúde coletiva no país. 

Antes de finalizar estas reflexões mais gerais so 

bre a reforma sanitária dos anos 20, é pertinente salie~ 

(40) FONTENELLE, J.P., O trabalho de saúde públiea no Brasil. Conf~ 
r~ncia pronunciada perante o Terceiro Congresso Brasileiro de 
Higiêne em são Paulo,ã 5 de novembro de 1926. Rio de Janeiro, 
Inspetoria de Demografia Sanitária, 1926, p.3. 

(41) "Saúde Publica e desenvolvimento econômico". Relatório da Sub
Comissão de Saúde da Comissão Nacional de Bem-Estar Soçial. Em 
Revista de Higiene e Saúde Pública, 13 (1-4): 53-64, Rio de Ja 
neiro, 1954. 

(42) A propósito da introdução do planejamento em saúde, ver: RIVE 
RA, F. Javier Uribe,DC't.c:..nninantes hi . .:<;tõricos __ ~.nnejament_~
('111 saúde ll;1 América Latino. Tese de Hestrado lJERJ/UIS, Rio de 
Janeiro, 1982,129 p. -
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tar alguns aspectos adicionais que tanto Webercomo Taylor 

nos fazEm lEmbrar. Um deles é o aprofundamento que' traz na 

divisão entre o trabalho de concepçao e o de execuçao no 

interior do processo produtivo, levando a burocratização 

progressiva da organização, na medida que para o geren 

ciamento, o planejamento, o controle, etc., se requer um 

sem fim de profissionais qualificados ent:anto que, na ba 

se da pirámide, se encontra uma miríade de trabalhadores 

desqualificados. 

Na verdade, esse processo que já tinha-se evidencia 

do no exército, é modernizado pelo taylorismo ao fundar 

novas formas de controle social, superando os rígidos e 

autocráticos modelos disciplinares emprestados da insti 

tuição militar. Com efeito, faz parte de sua estratégia 

de dominação a domest'icação dos indivíduos, tornando-os 

dóceis, submissos e produtivos (tipo orerár1~o-padrão) e 

controlando suas atitudes, introduzindo novos hábitos, 

novos comportamentos, racionalizando~ enfim, seus movimentos 

e gestos. 

'Corno dizem Rago e Moreira, o tayZt:>rismo é, em suma, 

uma técnica patronal de organizar a dominação da classe 

dirigiente, que passa a colocar entre suas preocupaçoes 

o interesse pela formação de cidadãos cO'f!.3cientes , capazes 
;... (43) 

de colaborar com o mundo do trabalho, s'~m contestaçao. 

As colocações acima nos sugerem que, em relação a 

organização sanitária, o novo regulamento estabelece de 

forma mais moderna e clara a separação entre os que pensam 

e os que executam~ pois permite que um gzupo de médicos 

especializados (os chefes de serviço) se constitua no es 

tado-maior sanitário assessor do Diretor Geral, secunda 

do por grande número de profissionais d~stinados a diri 

gir e controlar, não só os subalternos na repartição fe 

deral, mas também os trabalhos dos cole:Jas e suas equi:,. 

pes nos Estados. ~ contrapartida dessa nova relação (de 

(43) RAGO, L.M. e MOREIRA, E.F.P., op. cit., p. 34-36 • 
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dominação burocrática) é o estapelecimento de rotinas e 

quantificações padronizadas que possam permitir o contro 

le da produção dos serviços, por meio de boletins e re 

latórios periódicos contendo informações comparáveis. ~ 

a racionalização (pelo menos em nível de intenção) do 

trabalho em saúde pública que, segundo Fontenelle, deve 

ria seguir a preocupação dos norte-americanos com os cus 

tos, pois o raciocínio de um administrador sanitário e 

semelhante ao de um administrador de uma fábrica de auto 

móveis ou ao de um agente comercial ..• (44 ) 

Outro aspecto sob o qual podemos examinar a rela 

ção entre o taylorismo e a reforma de 20 e a introdução 

na prática dos servi'ços da educação higiênica ou sanitá 

ria ou, como se diz mais modernamente, educação para a 

saúde. 

A educação higiênica, mais do que uma seçao adminis 

trativa do DNSP encarregada da propaganda, visará ofi 

cialmente doravante induzir a transformação de indiví 

duos e coletividades no sentido de torná-los receptivos 

e aptos para a nova etapa da civilização, aquela das na 

ções ditas c..uUa-6 porque industrializadas, não escapando 

ninguém a essa missão. Tentar-se-á infundir em governa~ 

tes, profissionais liberais sobretudo médicos e profess~ 

res, operários, mulheres e crianças, uma nova mentalida 

de que os prepare para a produção econômica e:.~: base urba 

no-industrial e o consumo de massa. 

Não entraremos aqui no aprofundamento dessa questão, 

cujas raízes históricas e efeitos ideológicos têm sido 
( 45 

vastamente examinados pela literatura sobre o tema. 

44 I FONTENBLLE, J.P., O trabalho de saúde pública ... , op. cit., 
p.8. Ver neste mesmo texto o "sistema de padr~es para avalia 
ção da atividade sanitaria" baseado em "pontos" que o autor 
propõe seja aplicado no Brasil, a partir da experiência 
norte-americana. 

Outras padronizações e rotinizações nas atividades em saude 
pública, especialmente na area de laborat6rio por um lado, e 
na medicina clinico-cirúrgica por outro, estavam na época 
sendo postas em pratica. Ao respeito, ver por exemplo, RIBEI 
RO, Leonídio I "O sistema de Taylor em cirurgia". Fil 11 Oi) 
de 15.11.30. --
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( 45 ) Para o caso brasileiro ver, por exemplo, FREIRE, J.C., op.cit. 
COSTA, N. "Estado, educação e saúde: a hjgiene da vida ~~tj_dia 
na" e MELLO, J.C. de, "Educaç3o sanitari;): uma visão critica"-: 
Cadernos CEL~S 4, são Paulo, s.d. 
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Por outro lado, já tivemos ocasião de examinar a preoc~ 

pação da conexão sanitária internacionaZ com a educação hi 

giênica e o novo discurso que vai tentar introduzir e re 

produzir nos nossos países, especialmente em relação à 

mudança do conceito negativo de doença para um positivo 

de saúde. No entanto, essa operação ideológica, que nes 

te nosso trabalho aparece reiteradamente de forma impll 

cita ou explícita, tem uma relação com o taylorismo que, 

no nosso entender, nao tem sido suficientemente examina 

da. Com esse objetivo, embora de forma extremamente sumá 

ria, traremos algumas colocações dos propugnadores de~ 

se projeto higiellizador, que tão bem se ajusta às exigê!:l 

cia das sociedades capitalistas centrais mas que para 

nós,ainda hoje, nos parece de uma eficácia mais retórica 

do que real, embora continue em plena vigência e enriqu~ 

cido por novos elementos, como mencionaremos no paragr~ 

fo final. 

Dentre os intelectuais do sanitarispo, destacam -se 

J.P. Fontenelle e Carlos A. de sá em rel.:;ção à tarefa de 

d · f d . d - h· . -. t ~ (46) 1'\ b 1 un lr a e ucaçao 19lenlca en re nos. ~ so retudo 

Fontenelle quem nos mostra, para a época em estudo, a 

convergência entre o taylorismo como um mecanismo de domes 

ticação dos trabalhadores e o papel coadjuvante da higi§:. 
( 47) 

ne, na sua função transformadora de hábitos, compo~ 

tamentos e mentalidade mais acorde com a necessidade de 

adaptar o indivíduo à fábrica e à sociedade de massa. E 

nisto Fontenelle é muito claro. 

P ~d . (48 ) h·· . d· . dI'" ara esse me lCO, a 19lene ln lVl ua vem al 

nao sÓ'para evitar as doenças mas para, de fato, culti 

(46) Sobre o pensamento de FONTENELLE sobre higit'ne e educação sani 
tãria ver os textos citados anteriormente bem como o seu 
Compêndio de Higiene, Rio de Janeiro, Ed. Gu~mabara, 1918 (lª. 
ediçao) e O trabalho de saúde 'pública no nra:il, op. cito 
Ver tambem: SÂ, Carlos A. de, J.!i.giene e Cdllc<:Ç~ clã saGcle, Rio 
de Janeiro, HES/SNES, 1943, 368 p. 

(47) A higiene, como conceito global, deu origem <, numerosas divisões 
ou especializações tais como a infantil, a itdustrial, a social, 
etc. Quando não explicitado, nos referiremos; higiene num senti 
do gene-rico. 

(48) As referên~ias ao pensamento de Fontenelle foram ~etiradas de seu 
artigo O Trabalho em saúde pública. op.ci~. 



146 

var o maquinismo hwnano , para obter dele o máximo de rendi 

mento em trabalho, pelo mais longo rericdo de tempo possivel. 

Por sua vez, a higiene pública tem a missão de fiscalizar, 

proteger e melhorar todos os seres humanos, nas suas dif~ 

rentes atividades e profissões, a começar na pré-escolar~ 

dade. Mas, como mudar os hábitos da vida diária de toda 

uma coletividade escapa ao esforço individual, coloca Fon 

tenelle (reprisando os norte-americanos) que é necesário 

que as pessoas cedam ao Estado parte de suas liberdades 

pessoais e que este tome a si a tarefa de garantir essas 

mudanças pela aplicação de meios coercitivos, se for ne 

cessário, e pelo aumento dos gastos em higiene. Nesse es 

quema, o fator educação é fundamental porque torna-se mais 

fácil a suj8ição dos individuas a uma nova normatividade higi~ 

nica e amortiza a oposição às leis sanitál'ias • A sua prática 

deve ser universal, abranger desde o Presidente da 

blica até o Prefeito e deve incidir, sobretudo, nas 

Rep§. 
-maes 

porque são elas, por sua ignorância, as maiores culpadas 

pela mortalidade infantil e os defeitos fisicos das crian 

ças e f num outro extremo, sobre o espaço fabril, agora re 

difinido em função da experiência da Grande Guerra. 

Segundo Fontenelle, pretende-se, em resumo, que a hi 

giene,em conjunção com a eugenia, se encarre9~e de formar 

o homem brasileiro, esse misto de vál'ias l'aças~ algurnas das 

quais indiscutive lmente infel'i01'es no conjunto da espécie hWTlana~ 

que ú:fel'iol'iza-se mais ainda pelodescul'oabsoZutoda cuUul'a do. 

seu pl'Ópl'1:0 COl'po. Assim, a cultura fisica há de se consti 

tuir no método de cultivo e desenvolvimento hal'mônico e equiUbl'~ 

do de todas as pal'tes e funções do ol'ganismo humono~ 

til' sQ2;de mais fOl'te~ fOl'mas mais cOl'retas~ trabalho 

econôlm:co e produtivo e qualidades mais viris. 

de modo a peY'Tn!:.. 
~ . 

mecan1-CO mais 

Para concluir, poderlamos dizer que o taylorismo, de 

grande influência na organização da produção fabril e,po~ 

tanto, de grande eficiência no aumento da extração da 



mais-valia em todo o mundo industrializado, ao propor a 

neutralidade têcnica, a padronizaç~o dos processos de 

trabalho, o ideal de operário-padr~o, etc., vai vir no 

Brasil ao encontro das aspirações da nova classe dominan 

te em ascens~o, a burguesia industrial, que fará seu es 

se projeto racionalizador corno parte de sua estratégia 

de dominaç~o de classe. 

O Estado brasileiro, por sua vez, vai concorrer p~ 

ra o ~xito desse projeto colocando ~ disposiç~o dos dom! 

nantes os seus aparelhos ideológicos, normativos e repr~ 

sivos. A escola e a organizaç~o sanitária serão tambêm 

utilizadas para esses fins e o discurso higienista vai 

ser atualizado, atingindo conotações exultantes no Esta 

do Novo quando estética, vigor fisico e trabalho se con 

ver~em em palavras de ordem da ideologia fascista e na 

cional-socialista que aqui tentou deitar raízes. 

Para terminar, colocamos que se bem o projeto higi~ 

nista e higienizador teve seu momento de glória no ideá 

rio estado-novista, após esta fase da política nacional 

aquele n~o desapareceu das preocupações das classes domi 

nantes. Renovado interesse com a melhoria da raça (sem t~ 

car na redistribuição da riqueza) vai se manifestar nas 

pressões cada vez mais fortes para que a educaç~o sanit~ 

ria venha a reverter seu discurso, especialmente a pa~ 

tir de inicias dos anos 60, tendo na mulher pobre, mais 

uma vez, o seu alvo preferido de culpabilização e consc~ 

entização: em vez de educar as mães para manterem seus 

filhos limpos e sadios, tentar-se-á convencer as mulhe

res a evitar terem muitos filhos, pois ~~a prole numero

sa ameaçaria também a felicidade individual, a regenera

ção da espécie e o progresso da Nação. 
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b) o DNSP: a distância entre o ideal e o real 

o Decreto 3.987 de 2.1.20, que criou o DNSP precis~ 

va ser regulamentado. Como foi concedido um certo prazo 

para introduzir modificações visando o seu aperfeiçoame~ 

to, sucessivas alterações foram introduzidas, (49) até a 

promulgação, já no Governo Bernardes, do Decreto 16.300 

de 21.12.23. Em termos gerais, este instrume~ 

to legal vai reger a organização dos serviços sanitários 

da União até dezembro de 1930, quando paradoxalmente,pois 

se cria o Ministério dê Educação e Saúde, começa o que 

poderiamos chamar de fragmentação do DNSP. Com efeito, a 

partir daí, foram-lhe sucessivamente retiradas ou atomi 

zadas várias de suas funções iniciais, mum processo de 

enfraquecimento de seu poder real que, pode-se dizer, e 

inversamente proporcional ao reforço que várias décadas 

depois a legislação vai lhe prestar quando fixa para o 

Ministério de Saúde a função de órgão formulador e 

orientador de políticas e programas para o setor saúde 
. «50) . 

em âmbito naclonal. O Decreto 16.300/23, .entretanto, 

vai reger como regulamento sanitário po~ muitos anos. 

Acreditamos que não é preciso fazez aqui um estudo 

comparativo das transfigurações da legislação no período 

1920-30 concernentes às atribuições e e~trutura do DNSP, 

mesmo porque elas foram mais de forma do que de fundo. 

Assim sendo, neste capítulo nos limitarEmos a tecer alg~ 

mas considerações gerais sobre o Decreto 16.300/23, que 

fixa para o DNSP os seguintes serviços de: higiene e de saúde 

pública executados ou a executar no pais pelo GDverno Federal. 

(a) profilaxia geral e específica ~as doenças tran~ 

missiveis e de outras evitáveis, e poli~ia sanitária dos 

domicílios, lugares e logradouros públ~os, fábricas,of! 

cinas, colégios, estabelecimentos comerciais e industri 

(4~ Decretos n9 14.189 de 26.5.20; 14.227 de 2J.6.20; 14.282 de 
14.7.20; 14.354 de 16.9.20; 14.471 de 11.1TI.20 e 15.003 de 
15.9.21. 

(50) Ver Lei n9 6.229 de 17.7.75 que dispõe sohre a organizaç~o do 
Sistema Nacional de SaGde . 
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ais, hospitais, casas de saúde, maternidades, mercados, 

hotéis e restaurantes no Distrito Federal; 

(b) fiscalização dos gêneros alimentícios no Distri 

to Federal e nos Estados que realizarem acordos para es 

se fim com a União; 

(c) defesa sanitária marítima internacional e inte 

restaduali 

(d) estudo da natureza, etiologia, tratamento e pr~ 

filaxia das doenças transmissíveis e de outras evitáveis, 

bem como quaisquer pesquisas científicas que interessem 

a saúde pública; 

(e) fornecimento de soros, vacinas e outros prod~ 

tos biológicos, que se destinem ao combate de epidemias 

em quaisquer regiões do país, e fiscalização do preparo 

desses produtos em institutos e laboratórios particula -

res; 

Cf) fornecimento de medicamentos.oficiais, de acor 

do com o decreto n9 13.159 de 28 de agosto de 1918, por 

intermédio do Instituto Oswaldo Cruz; 

(g) inspeção médica de imigrantes e de outros pa~ 

sageiros que se destinem aos portos da República; 

(h) assistência, no Distrito Federal, aos 

cos e aos demais doentes que devam ser isolados; 

morféti 

(i) organização da estatística dem6grafo -sanitária 

e publicação dos boletins respectivos; 

(j) fiscalização de produtos farmacêuticos, soros, 

vacinas e de quaisquer outros produtos biológicos expo~ 

tos à venda; 

(k) saneamento rural no Distrito Federal, nos Esta 

dos e no território federal do Acrei 



1) organização do serviço de propaganda e educação 

sanitária; 

m) organização, orientação e execução dos 

de higiene infantil no Distrito Federal, e nos 

que para isso realizarem acordos com a União; 

n) estudos e trabalhos sobre a higiene 

e profissional; 

serviços 

Estados 

industrial 

Nas páginas seguintes mostramos um organograma que, 

com ligeiras modificações introduzidas a epoca em que 

foi feito (1927), mostra perfeitamente a estrutura do 

DNSP e as três diretorias, todas subordinadas à Direto 
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ria Geral, em que foram distribuidos seus serviços: Dir~ 

toria dos Serviços Sanitários do Distrito Federal (leva 

dos à alçada da União por força do decreto de criação do 

DNSP); Diretoria de Defesa Sanitária Maritima e Fluvial;e, 

Diretoria de Saneamento Rural, que incorpora o Serviço 

de Profilaxia Rural, sendo nomeado Belisário Pena para 

dirigi-la. 

Complementamos essas informações com urna relação da 

dotação do pessoal da repartição, que elaboramos a pa~ 

tir da tabela de vencimentos do mencionado decreto e que 

comentaremos mais adiante. 

Com relação aos recursos financeiros alocados ao no 

vo Departamento, é difícil estabelecer a quantia certa 

devido ao sistema de créditos suplementares que ao longo 

de exercicio fiscal eram continuamente concedidos para 

fazer face a imprevistos. Entretanto, podemos afirmar 

com alguma certeza que a evolução das dotações orçamentá 

rias foram as mostradas no quadro a seguir, salientando 

que não é a nossa intenção registrar séries hist6ricas 

precisas (produto de urna pesquisa que acreditamos dispe~ 

sável) mas tão somente ilustrar a tend~ncia 

1920-1931. 

no periodo 
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DOTAÇAO DE PESSOAL DO DNSP, SEGUNDO O DECRETO NQ 16.300 DE 31/12/23(a) 

Mensalistas, 
Funcionãrios Efetivos Di a ri s ta s, 

Pró-labore, etc. 

Nivel Superior Outros Medicas Outros ---
Direção Geral 83 medicos(b) 12 

Secretaria Geral 2 11 35 

Demografia Sani'tãri a 5 11 15 30 

Fiscaliz. Medicina, etc. 11 8 8 

8 farmacêuticos 

Procuradoria dos Feitos 3 advogados 1 

Engenharia Sanitária 6 engenheiros 9 2 

Serviço de·Enfermeiras naQ especifica 
Educação e Propaganda 1 medico 10 2 

Higiene Infantil 7 11 13 28 

Lepra, Ven~reas, Câncer 2 11 7 4(c) 82 

Insp. Assist. Hospitalar 1 11 

Hosp. Geral de Assistência 35 (c) 133 

Hosp. São Sebasti ão 1 18 131 

Hosp. Pedro II 2 (c) 33 

Diretorias: 

Defesa ~lari tima - Diretoria 2 11 10 2 

- Porto RJ 9 11 74 54 

- Marinha Mercante 2 11 

- Inspetorias e Subins-
petorias nos Estados 33 11 61 177 

Hosp. Paula Cândido 1 11 7 48 

- Lazareto Ilha Grande 1 1 30 

(Cont. ) 

(a) 

(b) 

Dados obtidos da tabela de vencimentos. Os numeros são aproximados. 
\ 

Destes m~dicos, 11 pertencem i assist~ncia hospitalar. 

(c) Só gratificação . 



• 

153 

DOTAÇ~O DE PESSOAL DO DNSP (conclusão) 

Mensalistas, 
F u n c i o n ã r i o s E f e t i vos D i a r i s ta s , 

Prõ-l abore, etc 

Nivel Superior Outros Medicos Outros ---

Serviços Sanitários DF: 
- Diretoria 
- Delegacias Saude (5) 

- Fiscaliz. Alimentos 
- Fiscal iz. Leite 
- Fiscaliz.Carnes Verdes 
- Lab. Bromatolõgico 
- Lab. Bacte ri 01 õg i co 

- Higiene Prof. e Ind. 
- Servi ço Profilaxia 

Profilaxia Tuberculose 

Saneamento Rural: 
- Di retori a 
- Saneamento Rural no DF 
- Serviços Sanitários 

Rurais(e) 

Total pessoal efetivo: 770 
Pessoal nível superior: 232 

2 medicos 
5 11 

10 11 

3 medicos Veto 
12 11 11 

9 
..... qUlmlcos 

7 medicos 
2 estudo medo 

1 medico 
2 11 

2 11 

2 11 

Nêdicos: efetivos: 189 (aproximado) 
sã gratificação: 86 

12 

54 

23 

24 

2 

9 

9 

13 

101 

11 

11 1 

43 

C d) Inclui acadêmicos vacinadores, guardas e serventes desinfetadores, etc. 

Ce) O Decreto prevê ainda a possibilidade de incorpo~ar funcionários técnicos 
e administrativos "em numero variável, dentro drut verbas orçamentárias e 
contractuais", destinados aos serviços sanitário:5 rurais, Cf. Decreto 
n 9- 16. 300/23. p. 314. i 

3 

30 

11 

26 

24 
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GASTOS FEDERAIS EM SAODE POBLICA NO PERloDO 1920-1931 

(EM CONTOS DE RtIS - VALORES CORRENTES) 

1920 - Dir. Geral Saude Publica - despesa orçamentãria 
- Serviço de Prof. Rural 11 11 

1925 - DNPS - despesa orçamentãria 
- creditos extraord. 

1926 - DNSP - despesa orçamentãria 
- creditos extraord. 

1927 - DNSP - despesa orçamentãria 
- creditos extraord. 

1930 - DNSP - despesa orçamentãria 
- creditos extraord. 

não especificados 

1931 - DNSP - despesa orçamentãria 
- creditos extraord. 

para febre amarela 

6.102:751$000 
2.000:000$000 
8.102:751$OOO(a) 

22.385:724$175 
500:000$000 

22.885:724$175(b) 

23.244:189$400 
523: 770$400 

23.767:959$800(c) 

22.819:785$615 

. __ 5:-=.6~4 : 766$000 
23.384:551$615(d) 

34.269:000$000 

51.899:000$000 
'8-6.168: OOO$OOÕ(e) 

24.014:000$000 

20.410:000$000 
44. 424:000$00Õ(e) 

(a) Orçamento para 1920. Diãrio do Congresso Nacional. 30 (161): 4.148-4.169 
de 18.11.1919. 
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(b) C.L.B., Vol. I, 1925. Os creditos extraordinãrios foram destinados a atender 
surtos de malária e gripe no Acre, peste no Norte, especialmente no Cearã e, 
surto de variola no DF. 
A respeito desses valores, o Diãrio de Medicina de 5.12.24, comenta que o Mi
nistério da Saude Publica de Cübcl"tera paraT975 um orçamento de US$ 8.000.DOO, 
ou seja, 68.800:000$000 para atender 3 milhões de habitantes entanto que o 
Brasil, com um terço dessa quantia terã que atender uma população de qua 
se 35 milhões de habitantes. -

(c) C.L.B., 1926 e 1927. Os creditas extraordinãrios foram destinados a atender 
surtos de variola e febre amarela no DF. Tambem houve gastos no final do pe 
rlodo com o reaparelhamento dos hospitais do DNSP como parte da polltica in~ 
titulda p~10 novo Diretor, C1ementiho Fraga, nes~e sentido. -

(d) C.L.B., 1927 e 1928. creditas extraordinãrios destinados a reaparelhamento 
dos hospitais e da repartição sanitária. 

(e) PENA, Belisãrio, "A saude publica no Brasil". Em Boledn de la Oficin_~3_a_~ita_~ 
!:..!.~~~~m_eri_~a_~ 11 (8): 795, agosto, 1932. 
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o financiamento previsto terá as mesmas fontes exa 

minadas quando vimos o projeto de Azevedo Sodré. Com 
{51 . 

efei to" foi criado um Fundo Especial de ~. - :Jeamento . I que 

exclui, outrossim, a renda do IOC, poste que continuará 

mantendo sua independência em relação à ;_)rganização sani 

tária. 

De acordo com as cifras do quadro, verifica-se que 

houve efetivamente um incremento nos recursos do Tesouro 

destinados ao custeio da nova organização. Notamos, t~ 

bém,que durante cad~ ano aqueles deveram ser acrescidos 

para enfrentar surtos epidêmicos os mais variados em di 

ferentes pontos do pais e que em muito devem ter sido au 

mentados com motivo da epidemia de febre amarela dos 

anos 1928 e 1929, segundo se depreende dos créditos ex 

traordinários que com esse objetivo ainda eram concedi 

dos em 1931. Entretanto, a grande redução de verba evi 

denciada de -1930 para 1931 prenuncia a tendência históri 

ca que vai mostrar o financiamento c~da vez mais mingu~ 

do da saúde pública federal no futuro. Indica ademais 

que o modelo campanhista montado para enfrentar as emer 

gências não significou que, ao término destas, os re 

cursos fossem remanejados para melhorar ou reforçar ou 

tros setores da administração da saúde pública, a despe~ 

to da insistência de sanitaristas como Fontenelle quanto 

à necessidade de sustituir o modelo campanhista (porque 

transitório e dispendioso) por serviços permanentes!52) 

Como tivemos ocasião de mencionar no inicio deste 

capitulo, atualmente a reforma sanitária dos anos 20 e 

freq~entemente apontada como um verdadeiro marco na histó 

ria sanitária do país pois, além de ter sido um primeiro 

(51) Ver: Leis 4.783 de 31.12.1923 e 4.793 de 7.1.24. 

(52) Esse seri um ponto pelo qual vai se debater Fontenelle ao lon - . go de sua vida e que esta presente em todos seus trabalhos,se 
guindo assim a orientação da "conexão sanitária internacional" . 
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esforço de modernização e racionalização das atividades 

sanitárias, incorporou funções novas como a educ~ção sa 

nitária, a higiene industrial, o serviço de enfermeiras, 

etc., permanecendo ao longo do tempo urna espécie de sau 

dosismo épico a seu respeito. Entretanto, hoje nos par~ 

ce interessante rever a então nova organização à luz dos 

vicios ou defeitos que lhe foram atribuídos (e que, de 

certa forma, a nossa pesquisa veio a confirmar) mais do 

que em relação a suas virtudes. 

Vejamos. 

Tão pronto ficou conhecido o conteúdo do decreto de 

criação do DNSP nos primeiros dias de 1920, surgiram pr~ 

testos de todos os cantos por estar aquele cheio de incongruê!}. 

cias juridicas, de senões graves que logo ressaltam à primeira 
. (53 )' . 

le1.-tura. . Para uns, o DNSP nasceu morto e mut'l.lado e, portanto, 

não vai poder realizar com a desejada eficiência os fins a 

que se destina. (54) Para outros, as diversas aI terações 

por que passou ou as omissões detectadas foram atribui 
. ( ) -

das à faUa de orientação e de segurança de seus autores ,55 que. 

se tivessem consultado a opinião dos funcionários da re 

partição, teriam sido advertidos para não incluir minú 

cias que, além de repetitivas e contraditórias, não pre 

cisavam de lei senao apenas de ordens de serviço. (56) 

Protestos desse teor vão continuar durante boa pa~ 

te dos anos 20, destacando-se inicialmente a pertinácia 

de AzevedoSodré e logo após, em meados da década, o sa~ 

casmo de Maurício de Medeiros, fora outros personagens 

da área da medicina, da própria saúde pública e de org~ 

nizações civis que se aproveitaram das largas atribui 

çoes do DNSP e do próprio Diretor para cobrar o cumprl 

(53 ) BM 34 (25) de 19.6.20 

(54 ) BH 34 (33) de 17.1.20 

'55 ) BM 34 (28) de 1'0.7.20 

(56 ) FM 1 ( 4) de 16.2.24 
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mento da lei face aos tantos e tão diversos problemas 

surgidos em torno de assuntos nem sempre pertinentes a 

safide pGblica, mas que a ela vai serdemandado intervir, 

face ã inexistência de aparelhos governamentais mais di 

versificados. 

Assim, por exemplo, Azevedo Sodré vaticinou desde o 

inicio a falência do DNSP, até decretá-la solenemente em 
(57 ) 

inicios de 1923, ou seja, no mesmo ano em que se pr~ 

cessaria a filtima reformulação, consubstanciada no Decre 

to 16.300. Este fato, no entanto, não ili1pediu que os em 

bates continuassem. Pelo contrário, eles se agudiçaram 

na medida que as contradições politicas internas também 

se intensificam, tal como o atesta o valioso registro 

do Diário de ltedicina.. desde cujas colunas Medeiros vai 

disparar seus dardos contra o regime, o Dr. Carlos Cha 

gas e os desmoralizados serviços sanitáLios. 

o Brasil Médico ' por sua vez, com a criação do DNSP 

inaugura uma série de editoriais o primeiro dos quais colo 
- .' ( 58 , 

ca, entre outras observaçoes, o segulnte: 

o DNSP recebeu titulo pomposo mas sob o ponto de vista da im 

portância dos serviços em face da organização dos poderes da Repf 

bUca.. sua autonomia e autoridade.. demonstram nà:J ter havido a me 

nor modificação ... só o Diretor com mais trabalho porque foram dila 

tadas as atribuições da antiga Diretoria Geral Q; Sa-úde PÚblica .... 

o proje-to do Prof. Azevedo Sodr-é" criando o Ministério de Saú 

de Pública .• visava reorganizar e centralizar os ~;ey-viços sanitários 

existentes e promover o saneamento das regiões i;2salubres do Brasil. 

( ... ) Embirrar·am .. entretanto .. em colocar à testa desses serviços i'!!.. 

p01>tanttssimos a autoridade diZuida de um direte,p geral subordinado 

ao Ministro da Justiça. Feita a nova organizaçÓ') com a amplitude 

que se impunha .. não se pode atinar .. realmente, (J)Tn os motivos que 

impedú>am se lhe desse o nome e a autoridade de wn Ministério. Fo 

raJl1 com toda certeza mo-tivos in.c;ignificantes, iri:onfessáveis pela 

(57 ) BH 37 (8) de 24.2.23, Editorial liA Fa1ênc:l do Departame.nto". 

(58 ) BM 34 (2) de 10.1.20 

1.57 



sua pequenez3 pY'ovavelmente de oY'dem pessoal que ünpediY'Gm se desse 

à obY'a o seu Y'emate indiopensável. É incY'tvel ..• o interesse pe~ 

soal de um funcionáY'io ou de um pol{tico quase anônimo é capaz de 

mutilaY'3 tornando-a ineficaz3 toda Vffia oY'ganizaçãO de utilidade g~ 

ralo Às vezes3 o que está em jogo não é nem isso3 mas a simples 

vaidadezinha de um ministY'o3 a qual tem o poder de se sobrepoY' ao 

inteY'esse de uma população de 30 milhÕes de almas. 

Evidentemente, é Azevedo Sodréquem escreve ou ins 

pira esses editoriais, através dos quais aproveita tam 

bém para atacar o regime na óbvia alusão que faz ao Mi 

nistro do Interior, Alfredo Pinto. Parece claro assim 

que Sodré ainda não se recuperou da derrota do reu projeto 

de Hinistério, perdendo na luta que travavam grupos anta 

gônicos pela posse dos mais altos cargos públicos e pela 

manutenção de basti5es da oligarquia no interior 

importante setor da burocracia pública, face ao 

desse 

avanço 

dos grupos modernizantes representados pelos sanitaristas, 

na sua maioria pertencentes à classe média 

na. 

alta urba 

Nesse sentido, parece lógico que Carlos Chagas, o 

líder da nova corrente e profissional de confiança de 

Pessoa e de Bernardes,' não tivesse outra alternativa se 

não a de apoiar a reforma dos serviços e não a 

de um Ministério, como uma forma de freL:r a 

criação 
-ascensao 

dos grupos representantes da antiga higie~,::] e oposi tores 

do regime vigente. 

A respeito do frustrado Ministério, o próprio Cha 

gas vai dar alguns esclarecimentos em co~ferência pronu~ 

ciada na Biblioteca Pública em fevereiro de 1921, ao di 

zer que a criação do Ministério de Saúde Pública, pY'opo~ 

ta por um dos maioY'es esp{Y'itos de nossa classe3 era uma necessi 

dade ineludivel, mas que na epoca não vi~gou porque qu~ 

riam os médlcos um ministéY'io téC'nico de saiÁde p'-iblica3 e infeli~ 

mente3 a idéia havia ci'olu{do no Dcntido de ,ele l' criado arJ0Y'a um no 
• • J. 7 1 • 7 Z J ~ • I "d Vo m1.-n1.-ste1'"{,O po t.-1.-tU?o .• no quo t.- tom jem Jossem 1.-rk"U1.- 03 os assuntos 
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de instrução pública, porém, esse projeto era poss1-ve l de objeções, 

especialmente de Miguel Couto, que recusou à iniciativa o concurso 
'1 • 'da d" ~t' (59) va&~oso me ~c~na pa r~a. 

Passando agora a examinar mais de perto a reforma 

sanitária, podemos dizer preliminarmente que ela marca o 

inicio de urna outra tendência histórica dos serviços de 

saGde pGblica, qual seja, a sua triplice concentraç~o e 

centralizaç~o: no órg~o central, no topo da hierarquia 

e na Capital da República, sendo que a esta vai conti 

nuar sendo dirigida quase que com exclusividade a aten 

ç~o dos serviços, agora acrescidos daqueles que foram 

subtraidos do âmbito da Prefeitura do DF. (60) 

Em termos gerais, vemos a reforma corno um intento 

de reordenar, agregar e incrementar esse setor da bu 

rocracia pública federal, que n~o é alheio, corno já dis 

se, ao processo mais geral por que estava passando a or 

ganizaç~o governamental nesse momento. Mas, esse era 

um processo que, embora dilatado durante a l~ Guerra Mun 

dial e acelerado apos o seu término, encontrava-se ain 

da nos começos de modo que não se pode falar com total 

propriedade de urna racionalizaç~o do aparelho administr~ 

tivo de Estado porque ainda n~o era um imperativo coloc~ 

do plenamente pelo sistema econômico, enbora a criação 

do DNSP pudesse apresentar alguns traços de uma organiz~ 

ç~o burocrática mais acabada, corno vimos nas páginas pr~ 

cedentes. 

Corno é sabido, tal racionalização ~a organização e 

métodos de trabalho tão somente vai se impor no decurso 

do per iodo Vargas, quando as teorias organizacionais, no 

(59) Jornal do Comercio de 11.2.21. É interessante notar que em 
Sessio de 19.10.22 da Academia Nacional de Medicina vai ser 
discutido (mais uma vez) o projeto de criLç~o do Ministerio 
da Instruç~o e SaGde PGb1ica com voto de Lplauso de Miguel 
C 11 I b l ' - 1 M" -. 11 outo, que sem)n~ se ateu pc a cr1açao cesse 1nl.stcr10. 
Ao respeito, ver tambem o CapItulo 11. 3 ~~ste trabalho. 

(GO) Esse traço da organizaç~o sanjt~ria feder: I significou que 
hoje a cidade do Rio de Janeiro ostente <I pior concelltraç~o 
de oferta de servjços públicos de saúde p'! habitante no país. 
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tadamente o taylorismo-fayolismo, ganham legitimidade e 

aplicaç~o pr&tica no Estado Novo atrav~s do DASp· (1938)e 

s~o adotadas formas da administraç~o pública federal dos 

Estados Unidos (tamb~m reformadas nos anos 30, após a 

crise)! 61 ) Esse esforço racionalizador fez parte do pro 

jeto pOlítico-ideológico de dominação centralizadora e 

autoritária que caracterizou essa fase da história do 

país e da necessidade de dotar a máquina burocrática da 

racionalidade e eficiência exigidas pelo avanço efetivo 

do capitalismo industrial no Brasil, até desembocar no 

modelo tecnoburocr&tico instaurado a partir de 

dos anos 60. 

meados 

Dessa forma, a nova organização dos serviços sanitá 

rios, a pesar dos avanços que mostrou en relaç~o à pre

ex±~tente, nos anos 20 não correspondia ainda a crit~ 

rios definidores segundo principios programáticos e admi 

nistrativos claramente estabelecidos em relaç~o a fun 

ções, hierarquia e divis~o do trabalho. Ao contrário, 

ela preservava traços - ainda vigentes em muitos servi 

ços públicos - da burocracia ~mperial, caracterizada p~ 

la macrocefalia, quer dizer, grande acúmulo de seçoes e 

cargos de chefia no topo da hierarquia ~as com poucas ra 
.. - (62 ) 

~lflcaçoes na base da estrutura. Por outro lado, se 

se pensa que a id~ia era estabelecer uma repartição de 

abrangência nacional, estava quedava reduzida aos servi 

ços de defesa marítima, sendo o saneame:nto rural apenas 

uma força gráfica de expressão e não urna realidade fac 

tual. 

( 61) A respeito da racionalização do aparelho burocrático no Estado 
Novo ver WAHRLICH, Beatriz S. de, Reforma Administrativa na 
era de Var~as. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1~83, 908 p. 

( 62) Para uma boa síntese das características ca burocracia imperial 
ver: CARVALHO, Murilo de, "Burocracia imperial: a dialética da 
ambiguidac1e", DADOS, (2]): 7-21, Rio ele Jamciro, 1979. 

I 

li. 
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Poderíamos dizer ainda que a leitura dos numerosos 

artigos do Regulamento, que para Azevedo Sodré era um 
1--d .:1., "lho d' . - (63) emarannu o w3 conse t- S e 'tspos'tçoes, nos mostra que, a 

pesar de seu conteúdo técnico, está muito mais próximo 

de um minucioso manual destinado a cercar, controlar e 

fiscalizar, por urna parte, os funcionários, suas rela 

çoes e seus meios de trabalho, e, por outro, os indiví 

duos, suas ocupações, seus espaços, seus hábitos, seus 

objetos de uso e alimentos, num nível de detalhamento 

inexequível para a organização e os recursos de que foi 

dotado do DNSP. Nesse regulamento, na verdade, se mistu 

ram o ritualimso controlador herdado da administração 

portuguesa, o preciosismo do direito francês e as coerci 

tivas rotinas da polícia m~dica, querendo tudo regular, 

verificar, fiscalizar, isolar, policiar, proibir e muI 

tar. 

Quer, em resumo, olhar, vigiar e punir corpos e co 

letividades, nas suas relações sociais e econômicas, sem 

poder oferecer em troca a proteção of~recida. E isto e 

muito claro com relação ao enorme acúmu)o de tarefas que 

f . I' . d d d' . (64 I a pro 1 aXla para ca a uma as en emlas rurals co o 

ca nos ombros do médico. No caso do tr,!coma, por exem 

pIo, corresponde ao oftalmologista do dispensário na re 

gião onde grassa a doença: tratar o doente; isolá-lo; 

promover a propaganda higiênica; intervir nas intima 

çoes, verificações e punições dos casos omissos;promover 

Br134 (28) de 10.7.20. 

A Diretoria dos Servi~os Sanitirios do Df tinha a seu cargo 
fundamentalmente funçoes de fiscalização, prevendo ademais 
a profilaxia das seguintes doenças de notificação compu1s~ 
ria: varíola, febre amarela, peste, c~leril, tifo exantemitI" 
co, difteria, malária, disenterias, meningite, poliomielT 
te, tracomoa, leishmaniose, gripe, pneuffi0nia e epizootias.
Tuberculose, lepra, doença~ ven~reas e c~ncer estavam a car 
go de serviços separados (ver organograca). 
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a exclusão dos tracomatosos após realizada inspeção obr,:!:. 

gatória, sistemática e periódica de: 19 todos os funcio 

nários públicos, nas repartições, nas estradas de ferro 

e outros meios de locomoção, e empregados em hotéis, pe~ 

sões, cafés, botequins e outras casas de comércio, no co 

mércio ambulante, etc.; 29 todo indivíduo que faça parte 

de coletividades (escolas, colégios, asilos, quartéis, 

prisões, hospitais, colônias, fábricas, centros indus 

triais ou de lavoura, etc.); 39 os imigrantes estrange! 

ros ... 

Quanto às atividades do polêmico saneamento rural, 

destinado a combater as endemias e as epidemias em todo 

o país por meio de acordos com os Estados e 
. (65) ~ b I . d D' t . d ~ plOS, e esta e eCl o que a lre orla ara 

de às zonas mais atingidas pelas endemias, de 

municí 

priorid~ 

população 

mais densa e de maior riqueza econômica. No caso de os 

Estados pedirem a cooperação da Fundação Rockefeller, ca 

beria ao Diretor Geral estipular, com a Comissão, o modo 

de aplicar as verbas e distribuir os trabalhos, cabendo 

ainda ao DNSP a superintendência dos mesmos. De dispos! 

ções como estas se depreende que ,além da ênfase dada as 

áreas urbanas, pouco ou nada ficava ao governo local p~ 

ra decidir, o que foi um fator a mais, junto com a ausen 

cia de pessoal, para que tal serviço não se efetivasse 

na forma esperada. 

E este sera um ponto extremamente crítico em rela 

ção à febre amarela, cuja profilaxia não estava a cargo 

de nenhum serviço específico nem formava parte dos encar 

gos do saneamento rural. Pelo contrário, os serviços 

montados por Oswaldo Cruz tinham sido praticamente ex 

tintos, permanecendo trabalhos isolados, discontínuos e 

mais bem experimentais levados a cabo pela comissão 

( 6S) A Diretoria de Sancamento Rural compreendi;, a profilaxia das 
seguintes doenças: malária, hclmintose~ eS:lIistossomosc,docn 
ça de Chagas, tracoli\a, leishmaniosc, filié' ose e boubo.. -
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Rockefeller nas áreas urbanas de Salvador e Reci 

fe, e com a qual colaboravam alguns médicos brasilei 

ros. Vale a pena ressaltar que a ameaça de febre amare 

la vinda desde o Norte-Nordeste para a Capital era cons 

tantemente advertida por setores médicos e a imprensa 

nos anos 20, até que finalmente estorou o surto em 1928-

29, onde nova e intensa campanha emergencial teve de 

ser desenvolvida, no meio de uma crise de toda ordem que 

abatia o país. 

-Assim, nao foi por acaso que o saneamento rural vai 

ser o ponto de maiores reparos por parte dos inconforma 

dos com a importância totalmente secundária que no novo 

DNSP lhe fora dada e que evaporou as poucas esperanças 

que os militantes da Liga Pró-Saneamento ainda guardavam. 

Ele's opi'llarão: O critério da lei era o da simplificação~ redu 

ção~ economia~ enfim~ em todos os serviços peY'manentes~ em benefi 

cio da eficiência do saneamento Y'Ural. Ao conty,ár1:0 disso~ o novo 

regulamento ampliou de tal forma os serviços existentes~ tantos no 

vos e importantes criou~ precisamente onde se p-eetendia economizar~ 
- ." .. 1 1 (66) que nao sera ma'Z-s poss'Z-ve l-- pensar em saneamento :t'ura l--. 

Esses novos serviços.> ou sej a, as inspetor ias, foram 

consideradas, por sU:'l vez uma idéia infeliz~ inventada só p~ 

ra justiríçm.> a criação de lugares bem renilJlnerados e o aumento da 

bUY'ocracid~ com grave dano dos cofres públicos e do saneamento do 

interior do Brasil~ principal fim visado pela reforma~ pois a 

idéia era Peduzir os serviços da Capital da República~ ampliando-se 

todo o pessoal e verbas disponiveis no saneamento das regiões agrf 
( 67 ) 

colas mais produtivas. 

Dir-se-á, enfim, que não presidiu a confecção do Reg'!!:.. 

lama/to o ú~tuito de realizal> tal empresa~ mas e.Tclusivamente o de 

sejo de montm.~ um aparelhamento sanitário perfedto e completo na Ca 

pital da Repúb7-ica~ o mais perfeito poss{vel~ com sobra faY'ta de 
1 1. 1 b da ... d . , . ... (68 ) pe:=;[:oal--, vem r'emunerCfo~ a un nt'Z-D.'3UnO~ 'Z-spenn'Z-oss"l-suno ... 

(66 ) BH 34 (26) de 26.6.20 

(67 ) Ibidem . 

(68 ) Bt-1 34 (25) de 19.6.20. 
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Com relação à já assinalada centralização dos servi 

ços, esta fica mais evidente ainda quando analisados os 

números referentes à dotação de pessoal. (vide págs. 152-J), 
saltando a primeira vista a grande concentração de médi 

cos na Diretoria Geral, na sua maioria quase absoluta no 

cargo de inspetores sanitários que ficavam a disposição 

do diretor para reforçar o labor de outras seçoes segu~ 
( 69 ) 

do as necessidades. Quanto ao resto dos serviços, 

com exeção da defesa maritima, contava de fato com muito 

poucos profissionais, inviabilizando dessa forma a reali 

zação das vastas tarefas a que o DNSP fora destinado. 

Desse modo, é possivel afirmar que, deixando de la 

do o caso extremo dos serviços sanitários rurais que sim 

plesmente não tiveram dotação no decreto em questão, ou 

tras atividades relativas à tão almejada educação sanitá 

ria, às necessárias estatisticas demográficas, à vangua~ 

dista higiene industrial, à criminosa tuberculose e à 

apavorante lepra, para citar algumas, em pouco poderiam 

ultrapassar as boas intenções, a despeito da novissima, 

detalhada e coercitiva legislação instituida. Ou, como 

disse Fontenelle em relação à higiene industrial e a tu 

berculose, não passariam de inclusões platônicas no novo re 
( 70 ) 

gulamento. 

Quanto ao provimento de cargos técnicos por concur 

so, será pré-requisito o preparo especializado em cursos 

de higiene e saúde pública que o mesmo decreto dispõe s~ 

jam criados no lOCo Por várias razões que teremos oca 

sião de examinar na última parte deste trabalho, esse 

curso foi criado em 1926 anexo à Faculdade de Medicina e 

A ideia era que desses medicas inspetores saísse uma elite for 
mada pelos melhores e mais capacitados mediante treinamento -
especializados nos Estados Unidos ou aqui, quando fosse insti 
tuido, a fim de chefiarem os serviços em todo o país e form~ 
rem um estado - ~aior tecnico, capaz de impor uma s6 doutri 
na sanitiria no ~rasil. 

(70) FONTENELLE, J.P., Introducio ao estudo da higiene pGblica,Rio 
de Janeiro, Ed. Leite Rií)~iro, 19i1;--p-:-rr:- . 
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com grandes dificuldades, o que levou à formação de um 

número reduzido de especialistas até fins dos anos 30. 

Ademais, a carreira de sanitarista, fator indispensãvel 

para complementar a criação de um quadro técnico perm~ 

nente dentro dos serviços de saúde pública, não chegou a 

ser totalmente implementada até hoje. Como já se disse, 

ela foi criada no Estado Novo mas nunca chegou a univer 

salizar-se, de modo que prevaleceram as velhas prãticas 

de acesso à burocracia na base do clientelismo, do nep~ 

tismo e da influência da mãquina eleitoral local. 

Ainda em relação ao pessoal, observamos que quadros 

de nivel médio praticamente não existiam, sendo a quase 

totalidade dos servidores do terceiro e quarto escalão 

composta do chamado proletariado do funcionalismo público 

(se~ventes, continuos, auxiliares, motoristas, etc.), ou 

seja, uma miriade de analfabetos ou com escasa instrução, 

ganhando míseros salários (segundo se depreende da folha 

de vencimentos do decreto em questão) e despossuidos de 

qualquer direito trabalhista. Com efeito, a grande mas 

sa desse proletariado concentrava-se na categoria de dia 

ristas ou mensalistas estando, portanto s desprovida de 

direitos quanto às licenças, férias e montepios a que os 

ft ' ,- - -, , (71) e e lVOS Ja na epoca tazlam JUS. 

~ verdade que esse contingente tem sido sempre va 

riãvel, na medida que açoes campanhistas requerem num mo 

mento dado grande número de pessoas (mata-mosquitos, va 

cinadores, ·guardas, etc.) mas, mesmo assim, jã nessa ep~ 

ca se reforçava a baixa condição do numeroso pessoal au 

xiliar dos serviços de saúde e que perdura até hoje, em 

bora a situação contractual tenha mudado. Confirmava-se 

também,dessa forma,a tendência que jã era regra desde a 

burocracia imperial de absorver grande contingente de 

mão-de-obra desqualif icada num extremo e bacharéis no ou 

(71), Vide nota 83 do C.:lpítulo 11. 

165 



• 

166 

tro, como forma ge preencher uma função social decorren 

te de uma estrutura produtiva urbana predominantemente 

ocupada pelo setor terciário, onde o serviço público era 

na época quase que o único provedor de empregos,não ape 

nas para os profissionais liberais mas sobretudo para os 

pobres e pequenas classes médias desprovidas de títulos e 

mesmo de instrução. E essa situação é hoje extremamente 

clara no Rio de Janeiro,notadamel te na saúde pública. 

Outro aspecto que chama a atenção é o escasso número 

de médicos efetivos da área hospitalar e de isolamento 

(só 11). Acreditamos que tão somente a influência da me 

dicina liberal não é razão suficiente para explicar a 

quase nula importância dada a esses serviços 

ciais. Incluso, o próprio Azevedo Sodré vai 

assisten 

reclamar 

dessa ausência ao criticar o grande volwne de verbas desti 

nadas a pessoal fixo do DNSP3 que não entant03 exclui médicos e au 

xiliares de vários serviços: lepra3 doenças venépeas3 tuberculose3 
-do d J •• ~. (72)~ os me .'Z-cos os lOSp'Z- ta'Z-s3 as en,l erme'Z-ras . •.• 

Essa omissão seria mais uma evidência da deliberada 

política da União (apoiada pelos sanitaristas) de não to 

mar para si ou se preocupar com a recuperação da saúde 

da população, iniciativa essa que será deixada à medicinB 

previdenciária quando mais não se pode protelar os cuida 

dos à força de trabalho urbana. ( 73 ) 

Ainda em relação à assistência médica, cabe lembrar 

que Luis Barbosa, ao ser designado Diretor de Higiene e 

Assistência Pública do Distrito Federal, em fins de 1919, 

passa a reivindicar e conseguir o aparelhamento dos ser-

(72 ) BH 34 (25) de 19.6.20. 

03) De acordo com DONNANGELO, o Estado brasileiro não teria desen
volvido qualquer política deliberada de implantação e controle 
de programas de assistência médica, constituindo problemas pri~ 
rit~rios na política de sa~de os referentes ao saneamento do 
meio e ao controle das principais endemias. Cf. DONNANGELO, M.::: 
ria Cecília, Medicina e Sociedade. são Paulo, Bibl. . rioJl(,jra 
elas Ciências Sociais, 1975, p. 23-4. Essa afirmação é contest~ 
da por VIEIRA, P.G., op. ci t., exemplific;,ndo com a grande ex
pansão que tem tido aassistência publica Lospitalar no Rio de 
Janeiro. Quanto ao atendimento méd ico prevI::; to pionei ramente na 
legislnç~0 referente h criação das Caixas de Aposentadorias e 
Pensões dos Ferrovj.1rios (Lei E10i Chaves. de 1923), vai g.::: 
nhar significado SOl1H!nte a partil: de 1960. 



viços'de assistência do Rio de Janeiro, no seio de uma 

ampla reforma sanitária vastamente analisada por. Vieira, 

quem destaca a confluência existente entre a Reforma Fe 

deral e a da Capital, corno resultado da complementarida 
( 74 -

de politica e doutrinária de ambos projetos. ) 

Antes de finalizar este exame, vale a pena meneio 

nar ainda dois pontos: o primeiro, relativo à exclusão 

do IOC da nova estrutura e o segundo, concernente ao Con 

selho Superior de Higiene e Saúde Públic~. 

Ao contrário do que se vinha propondo, o IOC conser 

vou a completa autonomia de que gozava e...'TI relação a org~ 

nização sanitária, já que continuou subordinado direta 

mente ao Ministro, a despeito dos serviços que vai conti 

nuar prestando àquela. 
J • (7.5) . 

A esse respeito, o Brasil Med'wo va.l. argumentar que 

o projeto de lei original inclula na nova organização o 

Ioe mas foi retirado com o protexto de que, tenda adquiri 

do um alto grau de prosperidade e renome~ não convinha prejudicá-lo 

anexando-o ao novo departamento~ sentenciando que isto vale 

por um anatema lançado contra o aparelho técnico-administl?ativo cri<!:.., 

do pelo Congresso Nacional. E se pergunta: ?e que prestigio g9..., 

zará este aparelho~ se debde logo se admite que~ em sua companhia~ 

a prosperidade e o renome do Instituto de Mangui;;hos podem pericU-

tar? Pondera o jornal que o contrário seria mais sensato~ 

ou seja, aproveitar-se do renome do IOC para prestigiar o novo 

DNSP ( ... ) A idéia que prevaleceu foi a unificação~ centralização 

de todos os serviços l?elacionados com a higiene pJblica e sua subop 

dinação a uma direção única. Sendo assim, por q~e excluir o IOC 

que mantém as mais intimas relações com a higienG e com a defesa sa 

nitária ? 

( ) .. 2a 
74 VIEIRA, Paulo E. Gadelha, op. el. t .. Ver esrec:la1mente - pa~ 

te, Capo IIl. Ver também ~H 34(27) de 3.í.20 que transcreve 
carta de posse de Luis Barbosa ao Prefeito Jo DF. 

(75 ) BH 3!~ (3) de 17.1.20 



Com indignação conclui: g pois ilógico" irracional e 

absurdo que" para levar a efeito a grande obra de saneamento do Ri':!: 

sil" se reunam" em um departamento nacional" serviços de higiene f~ 

deral" estadual e municipal" subordinados todos a uma direção úni 

ca" e deste departamento e desta direção se exclua o mais importa~ 

te" o melhor aparelhado serviço de higiene que possu{mos. 

Provavelmente, entre outros motivos para não sub 

trair o IOC da órbita do Ministro, deve ter pesado o fa 

to de ter sido convidado o Prof. Chagas para dirigir o 

novo Departamento mantendo, entretanto, o cargo de dire 

tor do IOC. Com certeza, fazia parte dos planos do Pre 

sidente eleito que o Dr. Chagas acumulasse ambos os car 

gos, seguindo prática similar vigente em são Paulo. Mas, 

como nao podia deixar de ser, esse fato deu argumentos à 

opo~ição que reiteradamente acusou Chagas de receber du 

pIo vencimento, e dos quais ele se defendeu dizendo que 

mantinha somente o seu salário do IOC e a gratificação 

da função diretiva no DNSP, mas não o ve~cimento que lhe 

adjudicara a lei. 

o segundo ponto refere-se ao órgão consultivo do 

DNSP. Seguindo a tônica das legislações anteriores, foi 

instituido pelo Decreto 3.987 de 2.1.20 o Conselho Sup~ 

rior de Higiene e Saúde Pública do Brasil, integrado p~ 

los seguintes membros: 

Diretor do DNSP 

Diretores dos serviços (3) 

Professor catedrático de engenhariô sanitária da Es 

cola Politécnica; 

Chefes dos serviços de saúde do Exército e da Arma 

da; 

Consultor Geral da República 
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Presidido pelo Ministro, teria funções meramente consul 

tivas3 cabendo-lhe ainda discutir e aprovar grandes pZanos de 

saneamento no Distrito Federal 3 e nos Estados3 que 3 nesse partic~ 

Zar3 tenham realizado acordos com a União quando assim se faça neces 

sário3 a juizo do Ministro da Justiça e Negócios Interiores. 

~ interessante notar que este último .. parágrafo, 

transcrito do decreto aCima,deixa transparecer a idéia 

de que as solicitações de cooperação dos Estados have 

riam de passar mais pelo crivo político do Ministro do 

que pela avaliação técnica do colegiado antes de serem 

atendidas, tornando de jUhe e de fato a assistência a 

ser concedida um instrumento de pressão e de barganha p~ 

ra obter os apoios desejados. Como a isso se juntava a 

necessidade de os Estados se comprometerEm por escrito a 

acatar a intervenção direta do DNSP, o cIrculo de contro 

le fechava-se ainda muito mais em torno das unidades fe 

derais, as quais muito haveriam de relut~r em contrair 

compromissos com o Governo Federal, com o qual já manti 

nham atribuladas relações. 

Quanto à composição do Conselho, já foi mencionado 

anteriormente que era uma questão delicada porque a es 

colha de seus membros vai ser muito mais norteada 

articulações pessoais do Ministro e do Diretor do 
- -do que pela necessidade de contar com um orgao 

pelas 

DNSP 

técnico 

de alto nível que viesse realmente assessorar e orientar 

os rumos da saúde pública. Poderíamos incluso dizer que 

o Conselho, tal como foi concebido, era apenas mais uma 

fonte de poder e de legitimação das medid.as adotadas p~ 

la cúpula governamental do que um colegiado técnico. 

Dessa forma, era imprescindível que os seus membros fos 

sem aliados incondicionais dos represent~ntes da polít! .. 
ca contingente e dos sanitaristas~ Aliás, e nesse senti 

do, que poderia ser pensada,por um lado, a exclusão de 

representantes da ~rea da medicina liber2:1 (FMRJ, ANM, 



etc.' e, por outro, a inclus~o dos chefes da saGde mili 

tar. ~ claro, que neste caso se busca também uma inte 

gração que se fazia urgente em relaç~o a medida tais co 

mo as notificações de doenças contagiosas ocorridas nas 

tropas, de cujos casos a saGde pGblica precisava tomar 

um conhecimento do qual estava alijada o que, por sua 

vez, causava e ainda vai causar nos anos vindouros, gr~ 

ves problemas ã população civil. Mas, mesmo assim, acr~ 

ditamos que essa raz~o nao parece suficiente para expl~ 

car a participação das forças armadas no conselho. 

Foi possível vi"slumbrar na nossa pesquisa todo um 

folclórico anedotário a respeito dos conchavos feitos p~ 

ra assegurar a correta escolha dos conselheiros, dos 

quais apenas mencionaremos a exclus~o/inclusão do Pro 

fessor de Higiene da FMRJ. 

Era pGblica e notória a animosidade que diversos pr~ 

fissionais e políticos sentiam a respeito de Carlos Cha 

gas. Dentro da Faculdade de Medicina, Chagas sofria a 

inimizade - entre outros - de Bruno Lobo, Azevedo Sodré, 

Maurício de Medeiros, e , sobretudo, de Afr~nio Peixoto, 

o antigo catedrático de higiene, professor de sociologia 

e moral, político e romancista de grancJe infJuência nas 

rodas da alta sociedade carioca da época. Corno se vera 

mais adiante, Peixoto aproveitava-se de qualquer oport~ 

nidade para atacar Chagas, ficando famosos os discursos 

por ele proferidos na Academia Nacional de Hedicina nes 

se sentido. 

No projeto submetido ao Senado propondo a reforma 

dos serviços sanitários, o catedrático ce higiene figura 

vacomo membro do Conselho. Pois bem, esse representa~ 

te da FMRJ foi apagado do projeto, sendo finalmente prg. 

mulgado o decreto com a coml~sição acima descrita. 

Azevedo Sodré atribuiu esse fato ã passagem qe Car 

los Chagas pelo Senado no dia da votação, onde este, pe~ 
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soalmente, e com a anuência do Ministro, teria-se encar 

regado de eliminar seus opositores do citado Conselho. 

Ora, essa atitude atribuida a Chagas nunca lhe será pe~ 

doada e desde o momento da publicação do decreto, nos pr! 

meiros dias de 1920, os amigos de Peixoto empreenderam 

uma campanha de denúncia contra a discriminação feita a 

essa ilustre figura. 

A esse respeito, o editorial do Brasa 
_ . ,( 76) 

Med1.-co . vai 

investir contra o que seria uma modificação de última hora 

destinada a excluir o Prof. Afrânio Peixoto do Conselho 

de Saúde Pública. Assim ponderaria o fato: Vir-se -ia 

que se qu-tz re tiY'OY' do Conse Uzo a única voz autol~izada e independe~ 

te~ capaz de contrariar os desejos do Chefe do departamento~ po~ 

quanto~ dos outros membros~ três lhe são subordú1odos e os outros~ 

v.m engenheiro~ um advogado e dois médicos militOl'es~ não podem ter 

competência e autoridade rustante fora dos assuntos especiais que 

lhes são particularmente afetos. 

O comentário ainda lembra que: No S2nado~ num dia.. es 

tiveram no edificio daquela casa o Sr. Ministro da Justiça e o Dr. 

Carlos Chagas~ interessados ambos na rápida passagem do projeto. 

Como resultado de tudo isso, houve de ser revista 

essa omissão de modo que poucos meses depois foi modifi 

cada a legislação do DNSP para incorporar um novo membro 

ao Conselho, o catedrático de higiene. Mas, foi só is 

so, porque a representação de outros setores da academia 

e de organizações profissionais civis, tal como propunha 

o grupo de Azevedo Sodré, não foi acrescentada. Se essa 

alteração significou a reparação de um e'cro poli tico, as 

repercusões do mesmo foram muito mais além, atingindo a 

própria esfera da saúde pública e do IOC. Com efeito,os 

membros da antiga comissão de saúde forma.da pelo Mini§. 

tro Urbano Santos justamente para redigi:::- o novo código 

I 
( 7'6') BH 34 (3 ) de 17. 1. 2 O 
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sanitário, e que. ainda não tinha sido dissolvida, prote~ 

taram renunciando a ela quando a composição do Conselho 

se tornou pública, com exeção de Miguel Couto e Domingos 

Cunha. 

A modo de conclusão deste capitulo, pOderiamos di 

zer que o futuro da saúde pública na década de 20 se 

apresentava sombrio. Uma organização que padecia desde 

o inicio de vários defeitos, alguns dos quais foram apo~ 

tados acima, refletindo a enorme distância que separava 

o discurso da prática, mal poderia dar conta de todos os 

problemas que ela ti'nha-se atribuido como missão atender. 

Se a isso juntarmos a polêmica estréia do Dr. Chagas corno 

diretor do DNSP e as convulsões de toda ordem que o pais 

haveria de enfrentar nos conturbados anos 20, especia,l 

mente durante o Governo Bernardes, a gestão Chagas e a 

organização sanitária haveriam de ser objeto de reitera 

dos questionamentos. 

Nas páginas seguintes abordaremos mais de perto aI 

guns dos aspectos ilustrativos das contingências pelas 

quais passou a administração da saúde pública nesse p~ 

riodo. 
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CApITULO IV 

A REFORMA SANITÂRIA EM MARCHA 

(ou, as viéissitudes da gestão Chagas) 

As discussões em fins dos anos 10 e durante os anos 20 na 

área da saúde pública se dão, grosso modo à luz da obra em

preendida por Oswaldo Cruz nas duas primeiras décadas do sé

culo e sob o peso das conquistas por ele alcançadas ao ins

taurar a medicina em bases científicas para combater a febre 

amarela, a varíola e a peste, e institucionalizar a pesquisa 

biológica e a formação de cientistas neste campo. 

E dizemos sob o peso porque a figura de Oswaldo Cruz con

verteu-se num mito que, de tão enorme, chegou a ofuscar toda 

a história posterior a sua atuação, sendo difícil encontrar 

um discurso, um empreendimento ou um argumento onde o seu no 

me não seja invocado. Representa Oswaldo Cruz o primeiro 

marco da higiene cienttfica do BrasiZ~ o seu valor assume 

dimensões sobre-humanas~ os seus sucessos jamais serão igua 

lados. E quando se tentou. emulá-lo, virá em seguida a comp~ 

raçao desestimulante com o gênio incomparável que tudo t.eria 

feito com maior clarividência, intuição e criatividade. Con

verteu-se assim o grande mestre num modelo com o qual serão 

permanentemente confrontados os seus sucessores, os quais, 

ao sairem perdendo na comparação, pagarão caro, caríssimo 

por isso. Cargos serão abandonados, honrarias não serão con 

cedidas, críticas não serão poupadas. 

A historiografia oficial vai se encarregar de colocar os 

seus heróis no devido lugar, com a morte e o tempo. Mas, no 

período que ora abordamos, os atores estav~~ vivos e sofren

do na carne o peso da era oswaldiana. , 
iis o pano de fundo que acompanha a saga de Carlos Chagas • 
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1. Carlos Chagus: t7w Y'igJ:t lnan in the i>1:(Jht place 

Aos 41 anos de idade, Carlos Chagas assume a d{reçâo do 

DNSP, mantendo o cargo de diretor do IDe que desde 1917 e 

at~ sua moite, em 1934, exerceu. Filho e neto de fazendei

ros de Oliveira, Minas Gerais, iniciou os seus estudos su

periores na Escol~ de Minas de Ouro Preto. Interessando-se 

pela medicina, ingressou na Faculdade do Rio de Janeiro, I! 

gando-se logo ao grupo de Oswaldo Cruz em Manguinhos, onde 

desenvolveu profícua atividade científica, chegando a iden 

tificar o protozoário que denominou TrI.filanosoma cruzi e a des 

cobrir a forma de transmissâo e profilaxia da doença que 

levaria o seu nome. ( 1 ) 

Essa grande descoberta, al~m de outras importantesco~ 

tribuições ã ciência brasileira, lhe abriram cedo as portas 

da comunidade científica nacional e internacional. 

Chagas tinha participado da campanha contra a malária 

organizada por Oswaldo Cruz em 1907 no Norte de Minas Ge

rais e que teve como um dos seus resultados, além da des

coberta acima, o conhecimento e a divulgação de grande in

formação a respeito das condições de vida e saúde da popu

laçâo rural. Já comentamos em outro lugar a repercussão pQ 

blica que teve a divulgação desses achados e a forma como 

contribuíram para que fossem adotadas medidas para o sanea-

mento do BY'asil, concretizadas na criação do Serviço de Pro

filaxia Rural e, posteriormente, no DNSP. 

Quanto ã questão da assistência médica e a organiza

'ção dos serviços, Chagas tinha participado ativamente da 

montagem de um sistema de postos de emerg&ncia para enfren 

tar a gripe espanhola. 

Com efeito, foi chamado a prestar a sua colaboração 

quando.a epidemia estourou em 1918 e, junto com Clementino 

Fraga e outros profissionais, conseguiu 0.rganizar um es-

qUClI1él assistencial <]\le suprisse, pelo menc.;; momentaneamcn-
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te, a grave deficiência existente nos serviços médicos da 

Capital. Essa atuaç50 adquiriu maior relevância na medida 

que a saúde pública enfrentava hostilidades e críticas ge

neralizadas de toda parte, sendo vítimas principais Carlos 

Seidl, o Diretor da DGSP quem, segundo a imprensa, sofria 

de inércia incuráveZ e o seu substituto, Tbeophilo Torres, que 

era tido como um maZ-ajeitado notória e pp07}t;tdamente inepto. ( 2 ) 

Assim, além de estar o Dr. Chagas perfeitamente à 

par dos principais problemas que devia enfrentar a saúde 

pública, já era considerado uma sumidade nos meios aca 

dêmicos, ao que se aliava o prestígio de que gozava o Ins

tituto Oswaldo Cruz, "que ele dirigia desde 1917. 
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Dessa forma, Chagas, ademais de suas boas relações com 

o grupo político recém chegado ao poder, tinha todas as con 

dições para que sobre ele recaisse o convite para orientar 

a reforma e dirigir os serviços da saúde pública. E mais 

ainda, a confiança presidencial logo ficou demonstrada pe

las facilidades com que ele contou para obter recursos po

líticos e financeiros necessários a implantação de mudan

ças no âmbito da saúde pública. 

Entre parênteses, situação inteiramente diferente en

frentou Oswaldo Cruz quando, aos 27 anos de idade e ainda 

um ilustre desconhecido, aceitou a encomenda de empreender 

as grandes campanhas que marcaram o início de século e mo

dernizar a legislação e a organização sanitária, numa açao 

conjugada com a reforma urbana da Capital Federal. 

Munido de tantas honrarias, não é de estranhar que a 

Carlos Chagas tenha sido atribuída com exclusividade a re

forma que até hoje leva o seu nome, assim como a ele a his 

toriografia oficial adjudicou uma passagem brilhante pela 

direção do DNSP e a autoria de outros eventos como a cria

çao da Escola de Enfermeiras em 1922 e a iniciação dos Cur 

sos de Higiene e Saúde Pública em 1926, pouco ou nada se 

sabendo dos percalços de sua administração e de todas as 

( 2) O Imparcial de 6.7.1918. O enérgico e destacado désempenho 
de Chagas nessa emerg~ncia significou que o Presidente Braz lhe 
oferecesse o cargo de Senador da Rep~blica. Chagas n~o aceitou a 
honraria be~ Como outras similares com que tentaram conduzi-lo ~ 
participaç50 política direta. Informaç~cs fornecidas por Carlos Cha 
gas Filho entrevista concedida a n~s Cm 02.08.84. 



controvérsias que a mesma despertou na imprensa diária. 

Entretanto, ficou claro, pelas nossas exposições ante

riores,que a reforma não foi obra de um homem só. De fato, 

foi na gestão Chagas mas nao por causa dela, que logrou-se 

introduzir modificações que já eram consenso na opiniãopú

blica e meios entendidos e às quais tanto contribulram mui 

tos notáveis de grande experiência e conhecimento em rela

çao aos problemas que deviam ser enfrentadOs. Obviamente, 

mais do que o trabalho desses notáve.is, o que viabilizou a 

mudança foi a conjuntura politica, econõmica e social pe

la qual o pais estava passando e que se refletiu não some~ 

te na saúde pública mas na maioria das instâncias institu

cionais de Governo e na sociedade. 
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Já vimos anteriormente que as limitações do decreto que 

criou o DNSP poderiam, logicamente, se refletir no logro 

dos ,objetivos propostos pelos sanitaristas. Ademais, foi 

atribuido a Carlos Chagas o papel de agente e ator prin

cipal, senão único, no processo de reforma, contribuindo 

para tanto o caráter personalista e centralizador de sua 

gestão à frente do DNSP no periodo 20-26. 

Esses fatores contribulram para que os inimigos poli

ticos dos regimes de Pessoa e de Bernardes e setores des

contentes da categoria médica tomassem Chagas como alvo pr,!, 

vilegiado dos seus ataques. Assim, as críticas às questões 

de ineficiência (reais ou não) dos serviços, às posições 

oficiais, doutrinárias ou técnicas, etc., foram freqüente

mente deslocadas para o plano pessoal, passando Chagas a 

encarnar todas as contradições que vivia a sociedade bra

sileira naquilo que tinha a ver com a saúde e as condições 

de vida da população e a forma ou não de enfrentá-las. 

Devemos lembrar, todavia I que um dc,s traços das nos

sas burocracias, onde caracteristicas p2trimonialistas e 

estamentais da administração,da coisa piblica ainda per

manecem, fazem com que se identifique ncrnes, pessoa.s, e 

não idéias e politicas. Esses traços, aliás, tem sido bem 

aproveitados e perpetuados pelas classes dominantes para 
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se manter no poder e conservar, através de suas figuras mais 

ilustres, a exclusividade da posse dos instrumentos políti

cos e do saber, como uma forma de exercer a sua dominação. 

Assim que se fez pública a notícia da nomeação de Cha 

gas, a imprensa de todo o país emitiu a sua opinião desta

cando principalmente a vida pregressa do cientista, suas 

descobertas e o reconhecimento internacional de que gozava, 

reprisando assim o destaque que recebeu quando em 1917 foi 

nomeado diretor do roc. 
A respeito desse fato, deve se~ lembrado que já nessa 

época Carlos Chagas ostentava o prêmio Schaudinn que lhe 

fora concedido em 1912 como rara exceção a um latino-ameri 

canOj o convite da Universidade de Harvard (1917) e da Fun 

dação Rockefeller (1919) para dar conferências sobre medi

cina tropical, além de também ter sido convidado pela Liga 

das ~ações para ser membro permanente da Seção de Higiene. 

Mas, se para a comunidade cientifica internacional o 

nome de Chagas já figurava entre os consagrados, aqui no 

Brasil houve resistências tanto para que assumisse a dire

çao do roc como, posteriormente, a diretoria do DNSP. 

As origens dessas resistências remontam-se a fatos que 

nao vem ao caso aprofundar mas, aparentanente, tiveram sua 

raiz na própria descoberta do barbeiro transmissor da doen 

ça de Chagas. Por um lado, existiam setores dentro do roc 
que negavam essa paternidade à descoberta, uns atribuindo-a 

ao próprio Oswaldo Cruz, outros, a Figueiredo de Vasconce

los. ( 3) No caso deste último cientista 1 as repercussoes 

foram além dessa controvérsia pois afeta?:am de certa for

ma a vida interna do roc, já que havia grupos que espera

vam que Figueiredo de Vasconcelos sucedesse Oswaldo Cruz 

na direção do roc. Ao ser nomeado Chagas r gerou um confl! 

to que vai reaparecer quando da sua desi,]nação para o DNSP , 

como veremos mais adiante. 

( 3) No exterior também se contestaV;J a paternio:.1de brasileira da doen 
ça desde que o Dr. Salvador Hazza, da Argeiltina,tinha contempo=' 
raneamente a Chagas chegado a conclusões s",nelhantes • 
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Outra fonte de discordância a constituia a própria va 

lidade da descoberta, da qual não poucos se aproveitaram 

para encetar duros ataques a Chagas. Porta-voz dessa cor

rente foi Afrânio Peixoto, suscitando a questão do Barbeiro 

por vários anos debatida na Academia Nacional de Medicina 

e que na segunda década do século colocou em evidência os 

remanescentes do confronto entre as correntes pré-cientí

fica e científica que acompanharam o desenvolvimento das 

ciências da vida. Se hoje essa questão não passa de uma cu

riosidade histórica, na época teve repercussoes que divi

diram as forças e o consenso entre os grupos que aspiravam 

a liderar a saúde pública, interfirindo no desenrolar dos 

acontecimentos em tornO de um projeto que melhor desse co.!:! 

ta dos problemas político-institucionais que o setor teve 

que enfrentar. Voltaremos a abordar a questão do barbeiro de 

form.a mai s detida no capítulo seguinte. 

Em geral, a escolha de Chagas para dirigir o DNSP si~ 

nificou um ato acertadissimo do Sr. Epitácio Pessoa pois vinha 

a confirmar os patrióticos designios que animam o atual govey·no, 

esco lhendo homens para os cargos e não os cargos para os homens. Gozan 

do de extl?aordinária reputação cientifica na classe médica e em todo 

o pais, dispondo de grande capacidade de trabalho e rija témpera moraZ, 

vai seguramente Zevar para o posto, que em boa hora assumiu, a neces

sária cópia de prestigio, sem a qual podem naufragar as melhores in

tenções, forradas embora da mais apurada competência .•. • Carlos Cha

gas, diretor geral de saúde pública, é bem the right man in the right 

place. ( 4 ) 

Advertências, sem embargo, nao faltaram pois A Folha 

Médica fará uma homenagem ao continuador de Oswaldo Cruz, ao mes 

mo tempo que insinúa que Chagas, embora tenha inimigos, 

deixará de lado as injunções de ordem pessoal e não dará 

importância maior às insidias dos que, por despeito ou inveja, pr~ 

( .4) BH 34 (40) de 4.10 .19 • 
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curam enfraquecer a sua açao be.nfazeja. ( 5 ) 

Talvez não seja mera coincidência que na época em que 

esses conseZ~s eram dados, diversos chefes de serviço do 
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IOC (Figueiredo de Vasconcelos/Cardoso fontes, Henrique 

Aragão,oscar Dutra e Silva,etc.)encaminharam representação ao 
Presidente fazendo-lhe ver o abandono em que ficaria o IOC 

pela dedicação que o seu diretor teria que dar ao novo car 

go. Aliás, dentre os signatários da carta constava o nome 

de Adolfo Lutz, quem se apressura a esclarecer publicamen-

te que não tinha assinado o libelo e que, pelo contrário, 

deseja ratificar sua admiração e apreço pelo ilustre colega. ( 6 ) 

Entretanto, as contradições vividas pela sociedade bra 

sileira na época, e das quais a saúde pública estava toda 

atravessada, refletiru~-se ora nos ataques, ora nos louvores 

que Carlos Chagas e os serviços sob seu comando haveriamde 

receber. E foi sob esses auspícios contraditórios que Cha

gas começa a sua gestão, numa cidade onde todo tipo de doen 

ças e ameaças grassavam e com crescente população urbana 

pobre, faminta e desassistida em todo sentido. 

Assim, qualquer suspeita de epidemias que abalassem a 

precária estabilidade da vida urbana, já bastante ameaçada 

com as agitações sociais e os movimentos militares, será 

objeto de grandes manchetes e especulaçêes jornalísticas que 

a censura a imprensa não consegue abafar. 

Quando em novembro de 1919 começam a aumentar os ca_ 

sos de peste bubõnica na capital, por exemplo, ver-se-á 

constatada mais urna prova da falência administrativa de Diretoria 

de Saúde Púb lica; mais wn crime qu.e há de pesar sem dúvida nenhuma na 

5) FM 1(1) de 16.2.20. Através dos editoriais da Folha Médica expres 
sa sua opinião o Prof. da Fac. de Medicina Bruno Lobo quem exer
ceu uma crítica às vezes velada, outras aberta à saúde pública em 
geral e a Chagas em especial. Essa linha vai mudar radicalmente a 
partir de 1924, após José P. Fontenelle ccmprar de Bruno Lobo o 
jornal e dedicá-lo quase que exclusivamente à propaganda da polí
tica oficial e da doutrina sanitária americana e a promover a for
mação de sanitaristas) além da publicação de artigos de interesse 
puramente científico. 

I 
(6) BH 33(5) de 31.1.20 . 
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consciência das nossas autoridades sanitárias; mais um motivo para que 

não nos "enfraqueça-mos na campanha por nós iniciada ... em beneficio da 

vida e da segurança da familia carioca, que não pode continuar à mercê 

do relaxamento e da imprevidência verdadeiramente revoltante da Insp~ 

toria de Pro fi laxia. ( 7 ) 

O que se evidencia, segundo a imprensa da época, é o 

total descrédito em que caíram os serviços de saúde públi

ca, pois já estão "demasiado comprovados o desmantelo, a ana1:'quia, a 

inanição, da repartição da Rua do Rezende e, junto com isso, so

fre o prestígio do novel diretor da" saúde pública: O Dr. Car 

los Chagas, que privou tanto tempo com o seu grande mestre ... não tinha 

o direito de olvidar as lições incomparáveis nem os exemplos que lhe l~ 
( 8 ) gara o sábio brasi leiro . .. 

A tônica das críticas aos serviços e a Chagas, embora 

com virulência variável, vai ser essa durante toda a sua 

gestão, se acirrando no Governo Bernardes, quando desde 

dentro da própria equipe do Executivo empreende-se cam

panha de ataques que vai desembocar no total afastamento 

de Chagas da área da administração sanitária após a mudan

ça de Governo. 

Na verdade, apesar da Reforma, durante o Governo Pes

soa nao houve grandes avanços na eficiência da organização 

sanitária,devido à carência de uma verdadeira política de 

saúde que se refletia na deficiente regulamentação do DNSP 

e nas próprias mudanças cuja implantação encontram óbices 

em todos os níveis. Como já foi dito, o Decreto 16.300 de 

dezembro de 23 surgiu como culminação das debates em torno 

do assunto e como ponto de partida para a organização de 

um serviço nacional de saúde pública que, aliás, nunoa che 

gou a implementar-se com esse caráter. 

Ponto alto dessas discussões em torno das questões 

médicas foi, sem dúvida, o Congresso do Práticos de 1922 

celebrado em comemoraçao aos 100 anos dw Independência. 

( 7 ) Gazeta de NotIcias de 13.11.19. 
---------------~ 

(8) Id..de 14.11.19 • 

f. 
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Nessa ocasião vai se definir com maior clareza a divisão 

de papéis em torno da medicina pública e a prática priva

da, e o sanitarismo vai surgir fortalecido, com um corpo 

de idéias melhor definido e um grupo de inteZectuais com pr~ 

jeto próprio, a ser implantado através do DNSP, tanto no 

plano da reprodução de conhecimentos (ensino) como a nivel 

das práticas sanitárias (serviços especializados, centros 

e postos de saúde). Fundamental para tanto, em conseqüên

cia, era a conquista de lugares de poder e influência den 

tro do aparelho de Estado. 

Esse processo, articulado nessas instâncias, é que tem 

lugar na década de 20, dando passagem ao sanitarismo como 

doutrina modernizadora e cientifica, ao tempo que a antiga 

higiene, a higiene dos miasmas, é definitivamente enterrada. 

t a influência americana e inglesa, que aos poucos vai s~ 

terrando a era dos tratados de higiene da escola francesa do 

século passado e da qual Afrânio Peixoto era tido como o 

último expoente, entanto que Carlos Chagas era apontado 

como o gestor dessas inovações. 

Entretanto, o sanitarismo, enquanto quer se instituir 

em campo especifico e especializ ado de conhecimentos e pr~ 

ticas a ser implantado de dentro e de cima da máquina do 

Estado, deverá sofrer por várias décadas a influência do 

discurso higienista por um lado, e por outro, a sua con

flitiva relação com a medicina clinica, cujo ensino man

teve-se ausente dos problemas de saúde coletiva até, pelo 

menos, a introdução paulatina de disciplinas ligadas ao 

novo campo ideológico configurado na medicina preventiva 

dos anos 60. 

O que se evidencia na década de 20 é, em conseqüên

cia, a constituição da saúde pública apoiada nas doutri

nas sanitárias, tentando dar conta por si só, de forma 

auto-suficiente, de grandes problemas relativos ãs condi

ções de saúde da população que tão som~lte poderiam ser 

enfrentados de forma articulada com outros setores da ati 
I 

vidade estatal, como por exemplo, o abastecimento de água 
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e obras de esgoto e saneamento em geral, a assistência me

dica,a habitação e a educação. porãm, essa articulação ou 

ação mais integrada, que pelo menos no plano da urbaniza

çao e saneamento se deu nos tempos de O:swaldo Cruz e Pe

reira Passos, não teve mais lugar, isolando a saúde públi 

ca dessa fundamental conjugação de açoes. 

A assistência mãdica pública, por seu lado, ficou su 

bordinada às esferas estaduais e municipais, onde foi bem 

mais fácil os clínicos travarem suas lutas pela preserva

ção de um mercado de trabalho cada vez mais restrito, aci~ 

rando as lutas entre diversos grupos dessa categoria pro

fissional e antagonizando a discussão entre polos tidos 

como oposto - a clínica e a higiene - e levando a situa

çoes de permanente conflito que se refletiram, de certa 

forma, no isolamento dos sanitaristas. Funcionários públl 

cos da saúde, eles próprios acreditavam ser possível so

lucionar os problemas de saúde da população a partir da 

aquislçao e correta aplicação de conhecimentos relativos 

ao mode lo etio lógico baseado no pape l dos insc: tos como vetores, ( 9 ) 

mantendo-se desvinculados, todavia, da: :fonte de sua pro

dução, o Instituto de Manguinhos e dos meios de transmis

sao, a Faculdade de Medicina. 

Quer se compartamentalizar a saúde pública a partir 

de instituições cujo discurso ideológico está ainda todo 

permeado pela higiene, como se fosse uma teia de concei

tos e preceitos que permitiriam alcançar e tocar, para 

modificar, todas as instâncias da vida social. Assim, e 

diante da escassa diferenciação das funções no interior 

do aparelho de Estado, a saúde pública se propõe e a ela 

e cobrada a higienização do tecido social, para preservar 

o ideal burguês da limpeza, beleza, eugenia e prevenção. 

Não serão só as campanhas contra febre amarela ou a malá

ria, o que vai ser cobrado da organizaçfio sanitária. ~ 

(9) GAl~CIA, J.C., "jLa medicina estatal ••• ", op.cit., Parte 2, 
p. 102. 
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assistência médica aos pobres e a vigilância sobre a vera

cidade da qualidade de pobrei e a higiene profissional, 

desde que no interfira nos interesses empresariais i é a ate~ 

ção aos altos índices de mortalidade por tuberculose, des

de que não pretenda mudar as condições de habitação e tra

balhoi cobra-se da saúde pública a fiscalização das proje

ções cinematográficas, para prevenção da moral do povo; o 

exame pre-nupcial, para prevenir as taras; a venda das car 

nes verdes, não só para evitar contaminações mas, também, 

para intervir na corrupção que permeia o abate e a comer

cialização do produtoi enfim, é a inspeção de tudo e de 

todos, toalhas dos barbeiros, xícaras de cafezinho, bondes 

e carroças, prédios e cortiços, escolas e hospitais, quar 

téis e conventos. ~ a higienização e o r0gistro da vida e 

da morte ••• é afastar o feio, o mal cheiroso, o perigoso, 

por.meio da polícia médica e a educação higiênica, sob a 

batuta do Diretor da Saúde Pública. 

Tal acúmulo de tarefas e deveres, pairando no ar, sem 

o respaldo do progresso econômico e na ausência de polít! 

cas sociais abrangentes e articuladas, haveria-se de tra

duzir na burocratização da cúpula sanitária, encastelada 

em seus sonhos, tolhida em seus recursos e internamente 

desgarrada pelo enfrentamento entre grupos divergentes, 

dos quais os sanitaristas sobressaem pela sua alienação 

em relação aos determinantes mais gerais das condições de 

vida e saúde da população e, também, em relação aos outros 

eventos da história que se refletem nas ~rtes, na litera

tura, na política .•. Com os sanitaristas surgidos na dé

cada de 20, perde-se a erudição e a poesia, para surgir o 

formalismo, a açao prática, a razão cien1:ífica •.• salvo 

honrosas exceções. 

Voltando ao Congresso dos Práticos de 1922, que reu

niu 98 participantes para discutir extensa gama de palpi

tantes assw1tos relativos ao exercício da. medicina, ao p~ 

pel do Estado, ã s~úde pública,etc~ é importante chamar a 

.. ; , 



• 

atenção para o espaço que encontraram os sanitaristas jo

vens e também higienistas mais antigos simpatizantes de

les, para colocarem de forma clara suas idéias e reivindi 

cações, logrando com isso um consenso sobre vários tópi

cos, dos quais a criação do tão reclamado Ministério de 

Saúde Pública, o ensino especializado de enfermagem em sa.§ 

de pública, o ensino técnico da higiene, a reforma do có

digo sanitário, a assistência hospitalar pública munici

pal subsidiária dos empreendimentos privados, além de ou

tros pontos específicos como o tratamento a ser dado à tu 

berculose (sob a forma de auxílio de Estado ao setor pri

vado) , a luta contra o analfabetismo para sanear o Brasil 
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propagando os hábitos higiênicos, etc. Também houve consenso em 

torno da necessidade de melhorar o ensino médico mediante 

a construção de um hospital de clínicas e a modernização 

da cadeira de higiene. As correntes se dividiram, entretan 

to, ao examinar a relação entre o médico e a administra

ção sanitária e ao estudar a centralização vs. descentra

lização dos serviços de saúde nacionais. Assim, os sanita

ristas hão de advogar pela necessidade de dirigirem os se~ 

viços tão somente médicos com essa formação, e de forma 

centralizada,visando a imporuma só doutrina sanitária em 

todo o país. 

Outro resultado importante desse Congresso dos prát! 

cos foi o reconhecimento de que higienistas e sanitaris

tas precisavam de espaço próprio para discutir suas ques

tões, bem como a realização de reuniões periódicas e a 

publicação de trabalhos, sobre temas de interesse da hi-
, ~~ -bl' (10) glene e a sauae pu lca. 

Todas essas iniciativas foram apoiadas por Chagas 

quem, por sua vez, contava para tanto COiU o respaldo po

lí tico da conexão sanitária internacional, aí incluldo o apoio 

econômico da Fundação Rockefeller, pois muito interessava 

àquela a institucionalização do novo modelo que, desde os 

Estados Unidos, irradiava-se para América Latina. 

(10) Este ponto ~ aprofundado no Capítulo VI deste trabalho . 
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Assim, em 1923 se concretizava uma série de idéias 

desde longo tempo discutidas. Foi possível dispor·de recuE 

sos para menter a assistência técnica da Comissão Rocke

feller em vários pontos do país: trazer a Enf. Ethel Par

sons para implantar a Escola de Enfermagem, com a ajuda 

financeira da Rockefeller; fundar a Sociedade Brasileira 

18.5 

de Higiene; celebrar o primeiro Congresso Brasileiro de H! 

giene e publicar seus Anais: influir na Reforma do Ensino 

(Rocha Vaz) de 1925 para introduzir .a cátedra de medicina 

tropical e o Curso de Higiene e Saúde Pública; obter bolsas 

da Rockefeller para que alguns médicos e enfermeiras estu

dassem nos Estados Unidos, especialmente na Johns Hopkins, 

visitassem organizações de saúde de outros países e parti

cipassem de eventos internacionais. 

Vale a pena notar, todavia, que nao foi a saúde públ! 

ca a única que presenciou esses eventos, pois movimentação 

similar ou até muito maior se processou em áreas tais co

mo a engenharia, a medicina veterinária, a agricultura, as 

forças armadas, etc. Fazia parte da política do Presidente 

Pessoa dar subvenção governamental para que técnicos brasi

leiros se especializassem em centros fabris e agr{coZas de 

pa{ses mais adiantados,o que correspondia, por sua vez, a 

melhor organização e pLessão das respectivas categorias pro 

fissionais e a expansão das atividades governamentais nesses 
campos. (11) 

De qualquer forma, é importante frisar que o ano 1923 

aparece como o mais importante para a saúde pública, enquan 

to consegue-se constituir no Brasil, em v5rias de suas dimen 

soes supra-estruturais o sanitarismo e que teve como ponto 

alto o Decreto 16.300 já analisado. 

Quando chega ao poder o Presidente Bernardes, vai ma

nifestar discurso idêntico ao de seu antecessor, ressaltan

do inclusive os avanços acontecidos na organização sanitá

ria. Carlos Chagas, o seu amigo pessoal, foi confirma-
I 

do no cargo, prevalecendo assim a política sanitária an 

(11) Cf. Ohras Completas de Epitácio Pessoa. Oj). cito 
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terior, só que agora reforçada por um spPit de corps de que 

antes não dispunha. 

O Presidente Bernardes assume o mando da Nação sob for 

te esquema de segurança e instaura a violência como solu

ção para acabar com o protesto popular e os levantes mili

tares. Instalado o estado de sítio em quase todo o país p~ 

ra aplacar as revoltas, os grandes Estados deixam de fazer 

opo.siçãoaberta. Instaurada a censura, são invadidas as re 

dações dos jornais e apreendidos os seus exemplares. Acrí 

tica e silenciada; os inimigos, afastadosj os desconten

tes, esmagados. 

O Presidente Bernardes escolheu como Ministro do In

terior o mineiro João Luis Alves e para Agricultura o baia 

no Miguel Calmon. Ambos também amigos do Presidente,esperava-se 

que apoiassem a atuação de Carlos Chagas. Porém, não foi 

o q~e aconteceu pois que ao longo da ditadura Bernardesas 

fricções e arestas foram aparecendo, para desembocar em 

rixas pessoais que atingem até o Instituto Oswaldo Cruz. 

Por outro lado, Bernardes tinha provocado a revolta de se 

tores crescentes da oposição, especialmente da burguesia 

urbana civil e militar, cujos franco-atiradores inclulam 

vários médicos: Azevedo Sodré no Congresso Nacional, Mau-

rício de Medeiros nos meios jornalísticos, Pedro Ernesto 

com a Coluna Paulista, Jansen de Melo e Belisário Pena en 

tre os tenentes, enfim, Bruno Lobo desde a Faculdade 'de 

Medicina.e muitos outros que a crônica ou a nossa pesqui-

sa não registrou. Notícias temos que dentre os acima men 

cionados, pelo menos Medeiros, Pena e Bruno Lobo foram 

presos, reascendendo as rivalidades posto que aparente-

mente o Dr. Chagas não aderiu à pública repulsa por esses 

arrestos. 

A Lei de Imprensa que amordaçava a crítica ao Gover

no nao impediu, porém, que Maurício de Medeiros criasse 

e dirigisse o Diário de Medicina, desde fins de 1924 até 

meados de 1926. Desde essa tribuna dispara contra o Go-
l 

verno, centrando a sua crítica nos serviços de saúde, no 

IOC e no diretor de ambas instituições, o Dr. Carlos Chagas. 



A este respeito, sao esclarecedoras as palavras de 

Carone quando diz que Arthur Bernardes inflexivelmente leva

rá a sua politica de I'eação a todos os setores, desde os conservado

res aos revolucionários. A sua ação pessoal é o reflexo de uma situ~ 

çao de instabilidade social, que leva as partes a identificarem toda 

uma problemática através da ação individual dos personagens. A tênue 

consistência da ideologia de classe - tanto das oligarquias, como da 

burguesia e pequena burguesia - faz com que estas classes representem 

as suas lutas ou conservação do poder como a preservação de valores 
o dO 0d o (12) 'l-n 'l-V'l- ua7.-s. 
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O fugaz Diário de Medicina, ao tempo que exerce sua im

placável e mordaz crítica cotidiana, abre uma fresta desde 

onde nos permite contemplar aspectos da vida do Rio de Ja

neiro e uma série de incidentes que envolveram pessoas e 

instituições da área da saúde. Fazendo eco das reclamações 

do público e aproveitando-se das intrigas de palácio Mau

rício de Medeiros, além de representar bem o espírito da 

epoca a que alude Carone, nos aproxima dos atores envolvi

dos, suas penas e ilusões. 

Nas páginas seguintes, desenvolveremos alguns desses 

incidentes com o objetivo de melhor compreender o contexto 

em que se implanta-aquilo que é, segundo a última mensa

gem do Presidente Pessoa, a lei sanitária que serviu de base à 

atual organização, julgada pelos competentes a mais completa e eficaz 

da América do Sul. (13) 

Por essa via, assim mesmo, poderemos aproximar-nos 

das vicissitudes pelas que passou o Dr. Chagas na sua ge~ 

tão à frente do Departamento Nacional de Saúde pública,su~ 

to de progresso dentro do bolor que se vinha infiltrando nas adminis

trações sanitárias que sucederam a Oswaldo Cruz, mas, (que) nasceu 

eivada de dificuldades pelo espirito centralizador que a inspirou. (14) 

(12) CARONE, E. A República Velha, op. cito, p. 368 

(13) Obras completas de Epitácio Pessoa, op. cit., p. 432 

(14) COSTA, Bonifácio, "Apreciação da administração sanitária do Rio 
de Janeiro, de 0Stwaldo Cruz a Clementino Fraga ll

• Revista de Hi
giene e Saúde Pública,5(9):99-l02, setembro, 1931: 
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2. A imprensa eo estranho I'ito do barbteiro 

o ditado popular que diz que ninguém é profeta na sua 

terra pode ser perfeitamente aplicado a Carlos Chagas,pois 

durante.um bom tempo não foram poucos rDS médicos e cien

tistas brasileiros que não acreditav~ na sua descoberta 

ou na importãncia e extensão da doença que levaria seu 

nome. 

A ocorrência de grande epidemia d(e malária em ope

rários do Governo nos trabalhos de construção da Estra

da de Ferro Central do Brasil, no vale do Rio das Velhas 

no norte de Minas Gerais, fez com que o Ministro Miguel 

Calmon solicitasse providências a Oswaldo Cruz, quem en 

carregou Carlos Chagas das medidas sanitárias. (15) 

Em companhia de Belisário Pena, Chagas empreendeu 

em 1907 uma campanha antipalúdica na região, no curso da 

qual teve notícias do hematófago denomj_nado barbeiro pe

los naturais da zona. A partir daí, Chagas fez uma série 

de investigações que o levaram finalme~1te a estabelecer 

os quatro pontos cardeais da nova moléstia: (a) o agen

te etiológico; (b) os agentes transmissores; (c) os age~ 

tes sensíveis (homens e animais); (d) o reservatório do 
. . (16) 
v~rus. 

Numa reunião havida na época para discutir 2atoZo

gias passageiras convocada por Azevedo Sodré e na qual e~ 

tavam presentes Oswaldo Cruz, Miguel Pereira, Juliano M~ 

reira, Austragésilo e Miguel Couto, O. Cruz confiou que 

Chagas havia descoberto no sertão de Minas a doença, o 

que motivou uma missão à região. Essa missão, que ficou 

conhecida como caravana de Lassance (lugar onde num vagão 

(15) CRUZ, O., "Descoberta do Tri~anossoma cruzi e verificação da 
tripanosomiase amerícana.-Retrospecto histórico". Memórias 
do IOC, 1922. Em: PRATA, Aluízio, Carlos Chagas: Coletânea 
de trabalhos cientificas. Brasília, Ed. Universidade de Bra
sília, 1981, p. 599. 

(16) PESSOA, Samue1 B., Parasito1ogia Médica. Rio de Janeiro, Ed. 
Guanabara Koogan, IH edlç:i~), 1982, p. 139. 
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de trem Chagas fez suas experiências) foi integrada por 

Couto, Moreira, Austragésilo, Fernandes Figueir~ e Fi

gueiredo Vasconcellos e teve por motivo conhecer mais de 

perto o acontecimento. (17) Posteriormente, o fato foi 

minuciosamente exposto na Academia Nacional de Medicina, 

gerando por algum tempo um interesse que logo decaiu e a 

partir de 1916 começa a impor-se a idéia de que era peque 

na a importância da moléstia na nosologia continental. (18) 

Isso encoraja os opositores de Ch~gas a impugnar abert~ 

mente a descoberta até que em 1922 instaura-se na Acade

mia Nacional de Medicina uma comissão de inquérito ao res 

peito,no meio de uma campanha liderada por Afrânio Peixoto 

o imperecedouro inimigo de Chagas - destinada a expulsar o 

cientista da Academia. (19) 

Porém, por trás dessas divergências sobre assuntos 

cientificos, o que realmente acontecia era o enfrentame~ 

to de duas correntes ideológicas assentadas no desloca

mento da medicina e da higiene tradicionais pela mediei 

na cientifica apoiada na microbiologia e na epidemiolo

gia. 

Essas mudanças de paradigma, entretanto, estão ar

ticuladas às transformações que paulatinamente vao se 

processando nas relações sociais de produção e no papel 

que cabe aos intelectuais na articulação de novas for

mas estatais de regulação e intervenção na vida econômi 

ca e social. Concomitantemente, a luta pela conquista de 

( 17) 

(18 ) 

( 19 ) 

COUTO, Miguel, No Brasil só há um problema nacional - a edu
cação do povo (Coletânea de conferencias e artigos). Rio de 
Janeiro, Tip. Jornal do Comércio, 1933, p. 230-3. Couto rel~ 
ta que após ter exposto ao grupo os detalhes de seu achado , 
Chagas pediu que sugerissem um nome para a moléstia, ao qual 
Couto respondeu com um brinde: "doenças de Chagas!" 

PESSOA, S.B., op. cit.p. 139. Este autor informa também que 
após estudos realizados no Panamá entre 1931 e 1936 e na Ar
gentina em 1934, que descreveram mais de um milheiro de ca -
sos, a doença volto~ a ser focalizada. 

I 

Na FM de 1.1.24 se menciona a existência de uma carta de Pei 
xotoao Presidente da ANH pedindo "a ca.oeça de Chagas". 

- , 
t 
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posiç6es de poder nas instâncias politicas e institucio

nais entre as diferentes frações de classe dominante,vai 

se refletir também nas áreas da saúde e da educação, num 

processo que nos anos 20 aparece ainda ideologicamente 

difuso e permeado pelas contradições que vão estourar na 

Revolução de 30. 

Essas contradições, que se expressam na polarização 

das diversas correntes doutrinárias na área da saúde pú

blica, fazem possivel que figuras tão antagônicas como 

Afrânio Peixoto e Mauricio de Medeiros se unam no enfren 

tamento a Chagas, quem aparece preso nas redes de um re

gime em dissolução, numa sociedade que se quer transfor 

mar. 

Afrânio Peixoto era o dono vitalicio da 
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cátedra de higiene da Faculdade de Medicina, monopoliza~ 

do.a transmissão de um tipo de saber considerado pelos s~ 

nitaristas como totalmente ultrapassado. Com efeito, em 

1922 Peixoto publica a terceira edição de seu livro sobre 

Higiene, (20) o que suscita as criticas de Fontenelle em 

torno da desatualização dos conhecimentos, informações, dados, pr~ 

gressos cientIficas, etc. ali contidos, e chama a atenção 

para a ligeireza da abordagem sobre a dnença de Chagas. 

De fato, Fontenelle estranha que Pei:::~oto se mostre tão 

pouco cioso das glórias cientIficas do paIs e tente anular, num 

estudo apressado e incorreto do assunto, o mérito de uma descober-
( 21) 

ta feita por um cientista brasileiro... • Porém, o que mais 

preocupa t~nto a Fontenelle como a todos os sanitaristas 

jovens é o fato desse texto desempenhar papel de máxima 

importância na Faculdade de Medicina, pois passa por quase 

todas as mãos dos médicos do paIs e , como se sabe, é lido e relido 

d "d "" d .7.:1 -bl" (22) pelos can ~ atos ~nscr~tos em concurso e sauu~ pu . ~ca. 

20) "Higiene" é a primeira parte de PEIXOTO), A., Tratado de Me 
dicina Pública, Rio de Janeiro, Franci$co Alves, 1913. 

21) FM 3(18) d, 15.9.22 

22) Ibidem • 
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to e as suas relações com a elite intelectual e política 

que se opunha à corrente liderada por Chagas, constituís 

sem impecilhos para qualquer mudança que se quisesse in

troduzir no currículo médico. Por sua vez, os decantados 

ensinamentos de Peixoto representavam obstáculos de or

dem epistemológica difíceis de ultrapassar pelos defenso 

res da nova doutrina. 

Todavia, tais barreiras vao ser pronta e formalmente 

removidas quando da fechada - mas nao menos tumultuada _ 

Reforma do Ensino de 1925. 

Na FHRJ, neste mesmo ano, o ensino da higiene rece

be renovadora influência ao ingressar por concurso como 

livre docente da cadeira o funcionário da DNSP, o Dr. 

João de Barros Barreto quem, aliás, acabava de diplomar

se em Johns Hopkins, a onde fora estudar saGde pGblica 

como bolsista da Rockefelleri introduz-se a polêmica ca

deira de doenças tropicais chefiada por Chagas e, ainda, 

cria-se o curso de higiene e saGde pGblica. Na verdade, 

de uma penada, tentou-se introduzir modificações na estr~ 

tura de poder da Faculdade de Hedicina, contribuindo ain

da mais para o mal-estar que manifestavam os opositores 

do Governo e de Chagas e colocando em pauta as tensas re

lações da Faculdade com o IOC e o DNSP. (23) 

A respeito da doença de Chagas, Afrânio Peixoto dis

cute a sua validade científica e alega que é uma doença in 

ventada, de doentes desconhecidos, ou seja, doença mal definida, li 

mitada a um restrito recanto de Minas Gerais e atingindo uma peque

na cifra arbitrál?ia de indiv{duos. (24) 

Diante dessas opiniões, Chagas se ergue como cient{fico, 

que prefere a calma e a segurança ã esterilidade de uma argumentação 

teórica e doutrinária que não resistirá ã evidência de fatos concr~ 

tos, únicos, valiosos ao acerto do racioc{nio e a verdade das convic 

çoes. O Dr. Chagas desafia o iluDtre higienista a acompanhá-lo 

(23) 
\ 

A respeito da Reforma do Ensino de 1925 e o papel que coube 
nela a Carlos Chagas, ver Capítulo VI. 

FH 5 (1) de 1.1. 24. Transcrição comentada de conferência pro
nunciada pelo Dr. Carlos Chagas na Academ;.a Nacional de Hedi 
cina em 6.12.23 por ocasião dos debates em torno da autenti
cidade da sua descoberta. 
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ao interior do país para que comprove a veracidade da des 

coberta. Para ele, Peixoto está ausente dos avanços cien 

tíficos e faz afirmações conclusivas de ordem cl{nica e epidemio

lógica, sem que nos trov~esse um só argumento de semiologia ..• à 

S.S. assistia o dever de raciocinar ao menos como biologista .... 

Chagas atribui a Peixoto o labor de preparar os médicos 

para os encargos da medicina preventiva e quantos deles se 

destinam à prática no nosso vasto hinterland devem levar orienta

ção segv~a no que respeita às endemias rurais, porque lhes cumprirá, 

além de assistir ao enfermo, prevenir as doenças no acerto de indi

cações exatas de higiene pública. 

Para Chagas, essa endemia figura como fator de grande 

relevância a ser combatida no vasto serviço de profilaxia 

insti tuído nas zonas rurais, visando a defesa de nossa raça. 

Para Peixoto, entretanto, é desaconselhável a permanência 

de Um serviço dispendioso e pouco proveitoso aos interesses do 
pais. (25) 

Essa polêmica em torno da tripanosomíase americana 

que desde 1909 se vinha alastrando na ANM, na SMC e nos 

meios jornalísticos, teve ainda um outro momento de co

moçao geral, devido a declarações que o Dr. Chagas fize

ra no Instituto Pasteur e em entrevistas concedidas à im 

prensa francesa quando de sua viagem a Europa em fins de 

1925. 
Os jornais cariocas transcreveram informações publ! 

cadas pelo Lé Mati'n a respeito da forma de transmissão 

da doença, citando que: Muito modestamente. o Dr. Chagas se 

recusou a fornecer qualquer algarismo (pois) sendo tão espalhada em 

todos os campos da América do Sul, qualquer estat{stica pareceria 

desmesuy'ada mas que ele combate nas classes populares da p~ 

puZação brasileira. (26) La Revue Médicale UniverselZe, por 

(25 ) Ibidem. 

(26) DM de 26.11.25. 

19 2 
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sua vez, atribuindo a Chagas o título de Ministro da HigilJ!.. 

ne do Brasil, acrescenta que na conferência ele teria afiE 

mado que em breve se poderá contar com o desaparecimento 
do mal. (27 ) 
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Tais declarações constitulrru~ manchete de primeira 

página nos principais jornais no Brasil e provocaram ou 

tra onda de ataques ao Dr. Chagas. Pcrguntru~ eles: Se o 

Dr. Chagas diz que no Brasil já se fazia rigorosamente a 

profilaxia da doença, onde as casas que S. S. mandou construir em 

lugar das palhoças? Onde as turmas de extinção de 'barbeiros' ? On 

de a luta contra os 'tatús' ? ... Lamentamos que um homem da res

ponsabilidade do Dl'. Carlos Chagas, com as fur.ções dos seus múlti-

p los cargos, ligue tão pouca importância às tradições da ciência mi 

dica brasileira e a essa grande força que se chama a opinião públi-
( 28) ca. 

A imprensa nacional, enfim, desafia duramente o Dr. 

Chagas a reiterar aqui as suas declarações mas ele res

ponde que tudo isso não passou de um mal-entendido. A is 

to, por sua vez, A Noite retruca: o Dl'. Chagas negou rude

mente, indignadamente, que tivesse afirmado no Instituto Pasteur a 

proximidade da extinção da doença de Chagas ... melhor teria sido 

ele não falar, pois embrulhou as coisas demonstrando uma sens-ível 

d d - , 't'f' (29) eca enc~a c~en ~ ~ca. 

Entretanto, vai ser mais uma vez ~laurício de Medei 

ros quem vai disparar sua bateria de sarcasmos contra 

Chagas desde as colunas editoriais do Diário de Medici

na. 

(27) DM de 13.3.26. As declarações do Dr. Chagas foram publicadas 
MO somente em La Presse Médicale e no Jnurnal Df the Scientific 
American Assoc1.ation mas também nas principais publicaç~es espe
cializadas do mundo. 

(28) O Globo de 10.2.26 

(29) Citado no DM de 12.2.26. Ver também O Globo, Correio da Ma
nhã e Jornal do Comércio de fevereiro de 1926 . 
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Reclama ele daquilo que chama de exibições de S. Ex. o 

Ministro de Higiene, aduzindo que o Dr. Chagas presta um 

desserviço horrivel ao pais ao repetir como um gramofone a sua ve 

lha chapa da doença de Chagas, com os barbeiros, os tatús, os mi

lhÕes de doentes numa disseminação puramente teórica. ( ... ) Que aqui 

entre nós ele continue com essa balela a manter para uso do grande 

público a sua fama de grande descobridor infalí.vel, perdoa-se. Isso 

hoje é uma questão de igrejinha ou de religião, e o Sr. Chagas, pa

dre mestre desse rito - não poderia desertar sem grande fracasso p~ 

ra toda a igrejinha. Mas poupe-nos a sua vaidade o nosso renome no 

estrangeiro ( ... ) o Sr. Chagas faz contra nós a pior das propagandas. 

A República Argentina mantém nos centros europeus um serviço muito 

inteligente de propaganda de seu pais e, ao que afirmam, de contra

propaganda do Bras1:l. Ela inventa coisas contra nós (mas) não teria 

necessidade de fazer trabalhar a sua imaginação para nos desacredi 

tar· ... basta mandar publicar largamente as conferências do Sr. Car 
los Chagas. (30) 

A respeito do cargo de Ministro atribuído a Chagas, 

o Prof. Medeiros comenta:O ministério da deusa Higia foi 

uma tentativa do professor Azevedo Sodré e que o próprio 

Sr. Dr. Carlos Chagas tratou de inutilizar Talvez ag~ 

ra s. ex. tenha mudado de idéia e considere necessária 

uma pasta ministerial para poder vivificar a lenda do 
. ( 31 ) 

barbe~ro ... Medeiros lembra-nos aqui da discussão 

que mantivemos em páginas precedentes a respeito da cria 

çao do Ministério da Saúde Pública, projeto esse que na~fra 

fragou no meio da acirrada luta pelo poder que as oligar

quias e seus intelectuais travaram quando da sucessao pr~ 

sidencial Brás - Rodrigues Alves - Pessoa e uma de cujas 

manifestações foi justamente a campanha pelo saneamento 

rural e sua institucionalização. 

Maurício de Medeiros aparece aos nossos olhos como 

uma figura peculiar e solitária devido aos discursos pr2 

(30) DM de 24.11.25. Grifo no original. 

(31) DM de 13.3.26. 
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gressistas que sustenta. Ele é um dos poucos médicos, se 

nao o único, a revelar na época genuínas preocupações so 

ciais ao apoiar abertamente as lutas operárias. Incluso, 

tinha viajado à União Soviética, ficando vivamente impre~ 

sionado com as mudanças que a Revolução anunciava, nao 

escondendo publicamente essa admiração. Não obstante, i.§. 

so lhe causou não poucos aborrecimentos e censuras, indo 

inclusive parar na cadeia, até encontrar finalmente o seu 

lugar de homem público quando o país viveu o interregno 

democrático dos anos 50, ocupando o cargo de Ministro da 

Saúde do Presidente Kubitschek. 

Tão somente colocando Medeiros nessa perspectiva é 

possível compreender a sugestiva comparação que faz 

entre a atuação do Dr. Chagas no exterior e a do seu 

equivalente soviético, quando ambos ofereceram conferên 

cias de imprensa na França. 

Em mais um editorial sobre o Sr. ct:agas , 1>1.edeiros co 

menta notícias de L' Humanité ( 32 ) sobre a conferêncla do pr~ 
fessor russo Semacko expondo na Faculdade de Medicina de Paris o que 

tem sido a medicina na RepúbUca dos SovieU. Ele diz: Trata-se 

do colega do Sr. Chagas no cargo de diretor da Saúde Pública: é o 

comissário do povo na Saúde Pública da União RUssa dos Soviets. De 

pois de fazer pregar vá;."ios diagramas pela sala, o professor Semacko 

faz comentários dessas estat{sticas. Mostra as dificuldades que se 

apresentaram ao seu pais para vencer as conseq~ncias sanitárias da 

fome de 1922, e faz ver como a instrução popular tem podido fazer 

com que todas as curvas de morbiUdade sigam WKL queda regular e 

metódica, bem como a cifra da mortaUdade sensivelmente diminu{da 

e a cessação completa de qualquer epidemia. 

Compara em seguida as atitudes dos d.ois esculápios: o 

chefe do DNSP, para afago de sua vaidade, diz que no Brasil 

há uma doença que se apanha por um inseto que nve na parede das 

casas e morde de noite, e que tal doença está üio disseminada que as 

estat{sticas que fossem dornecidas pareceriam coisa desmesurada ... 
I 

(32) DH de 26.11.25 . 

- . 
\ 
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o chefe do departamento sovietista, falando a wn meio burguês 

que combate e teme o regime social russo, mostra wn dos aspectos de~ 

se regime sob uma face sedutora: a higiene dos soviets tem sido 

eficaz em todos os sentidos. 

Termina Medeiros perguntando: Qual dos dois serviu me

lhor ao pai.s? 



• 
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3. O Instituto Oswaldo Cruz vive das suas gloriosas tradições 

No mês de junho de 1925 o Ministro de Agricultura, M! 

guel Calmon, pronuncia palestra na Escola de Minas de Ouro 

Preto declarando, a propósito das atividades científicas 

que se desenvolviam no país, que o IOC vive das glórias das 

suas tradições. Essa pequenina frase serviu para detonar uma 

controvérsia que por vários meses agitou os meios jornalí~ 

ticos e médicos. No meio da censura que reinava na época, 

essa opinião foi suficiente como para dela se aproveita

rem aqueles que querifu~ manifestar o seu descontentfu~ento 

com a situação política e com colaboradores do Presidente 

tais como o Dr. Chagas, quem aparecia como homem público 
~-~-~--- .... 

com poderes absolutos para remodelar os serviços sanitá

rios e obter créditos ext~~ordinários p~ra contrat~r pes

soal e amplia:r: as a.tividades. Atividades essas que, segundo 

já "analisamos, de qualquer maneira eram insuficientes para 

enfrentar a grande gama de assuntos e p~oblemas a cargo de 

ou atribuídos à saúde pública, mesmo qu~ referidos tão so

mente à Capital Federal. 

Todos os jornais da Capital atiçaram a polêmica, le

vantando dados e fatos que bem dão uma idéia da intensida 

de com que se queria atingir o diretor no IOC. A consabida 

comparaçao com a epcca de Oswaldo Cruz vem à tona, perdendo 

como sempre o presente frente às glórias do passado. Mas, 

deixemos os jornais responderem à pergu~ta que se fazem: 

De que vive mesmo o Instituto Oswaldo Cruz ? (33 ) 

É velho tema na imprensa e nos meios cientificos dizer mal do 

Instituto de Manguinhos e decantar as suas antigas glórias, compara

das com a decadência que muitos lhe vem agora. O seu diretor efetivo 

( 33) Toda a imprensa carioca da época fez ecm da campanha contra 
Chagas, sob o pretexto de examinar as atividades do IOC.i1aE. 
chete de primeira página foi essa indagação que acompanhou 
várias edições de O Jornal nos meses de junho e julho de 
1925. O Jornal, de propriedade de Assis Chateaubriand e que 
contava â época com a colaboração do jovem Austragésilo de 
Athayde (atua~ Presidente da Academia Bnsileira de Letras), 
era de ferrenha oposição ao Presidente Bernardes . 
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e indemiSsivel, Dr. Chagas, tem sido várias Vezes acusado de incÚr'-ia 

no zelo das tradições da casa ... O 1nstituto é apenas a sombra do 

que foi, e deixou de ser um titulo de honra para a ciência médica no 
Brasil. (34) 

Discute-se se o Ministro Calmon refletia o pensamento 

do Governo ou se expressou uma opinião pessoal, se tinha 

ou não autoridade técnica para avaliar a eficiência de 

serviços não afetos ao seu ministério, etc. Porém, muitos 

concordavam em que o Ministro Calmon era a primeira voz auto 

rizada do Governo a insurgir-se contra a atual ad~inistração da casa 

de Oswaldo Cruz. Ao contrário, o seu diretor, apesar das campanhas 

sérias movidas contra a sua atuação na chefia do DNSP, ainda recebia 

o inteiro apoio de Presidente da República. Foi o que se verificou, 

faz obra de um ano, quando o Dr. Chagas solicitou exoneração do car 

go que exerce 

No seu discurso, o Min. de Agricultura declarou público 

e raso que o Instituto de Manguinhos está v1:vendo das glórias passa

das, das suas tradições. Isto significa vm atestado governamental de 

incomvetência dos administradores do Instituto. O Dr. Calmon, deli-• 
beradmnente, em ocasião solene, decretou a falência do Instituto. 

Chagas defende-se qualificando de levianas as palavras 

do Mini stro e retruca: o IOC é uma co lmeia de dedicação à ciên

cia ... os seus operários são verdadeiros sacerdotes de'p~tados até o 

extremo de todos os sacrificios ao ideal de engrandecer o Brasil. Há 

que eXQnzinar a tabela de ordenados e nao se poderá deixar de reconhe 

cer que é verdadeiramente heróico prosseguir a trabalhar lá com todo 

amor, com o despl~ezo pelas possibilidades cada vez maiores de lucros 
. (35 ) 

mais compensadores nas labutas daqui de fora. 

O Ministro Calmon, por sua vez, envia telegrama ao 

Dr. Chagas expressando que no seu discurso não houve a me

nor intenção de depreciar os merecimentos incontestáveis desse pres 

t · . d . t' t (36) 1 d d 1 -19la o C1en 1S a. Mas, essas pa avras e escu pa nao 

(34) O Jornal de 25.6.25 

(35) O Jornal de 24.6.25 

(36) Ibidem. 



foram suficientes para apaziguar os ânimos; pelo contrá

rio, levaram Austragésilo de Athayde a publicar violento 

artigo: (37) 
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O telegrama do Ministro i dgua morna que diz-nao

diz ... O Dr. Chagas pode oonvencer o Governo e 

seus ami~os de que na verdade o Instituto que de

sadministra anda às mi l maravi lhas ... Mas, o pú

blioo não. pensa assim. Não i de agora que se diz à 

booa pequena que o IOC estd às mosoas, entregue ap~ 

nas à força da iniroia, vivendo vida arrastada oom 

soro, oada vez mais fraoo, 'das suas gloriosas tra

diç5es'. Hd pelo menos uma oentena de midioos oom

petentes e autorizados que o proolamam alto e bom 

som ( ... ) Vamos tentar salvar o Instituto da ruina 

a que o prco~pita a administraçao do Diretor da Saú 

de públioa. 

Prossegue o articulista: 

Se Oswaldo Cruz, homem extraordindrio, tooava 7 in~ 

trumentoB, ao que pareoe o Dr. Carlos Chagas tooa 70 

vezes 7. O Dr. Chagas quer figurar em todas as fo

lhas de pagamento do Tesouro Naoional: Diretor do 

IOC, Diretor do DNSP, professor de Doenças Tropi

oais na Esoola de Medioina ... todos eles juntos 

num só indiv{duo ... dao. em droga. 

Acrescenta ainda Athayde que se os médicos do IOC tra 

balham muito e ganham pouco, é culpa do seu chefe, que nao 

chorou por eles (quando do aumento dos ordenados do fun

cionalismo). E volta ao ataque: só wn fune-z:ondrio ganha sua fa

tia com manteiga no IOC, e o Dr. Carlos Chagas. Só um funciondrio nao 

trabalha devidamente no Instituto, i tambim o Dr. Chagas. 

A crítica de Athayde prossegue implacável invadindo 

até as esferas da vida particular do Prof. Chagas: O 

Dr. Chagas ( ... ) ama a oaça, esse sport de gente nobre, e 

quase todo o mes barafustra pelas nossa matas em busoa de 
{ 

d D· que .S.S. devasta mais veados nos oampos vea os ... 1-zem 
paulistas do que oobaias no Instituto que dirige. ( ... ) 

(37)' OJor~al·de 24.06.25 



Ele v-<-a.ja demaóÁ .. ado. Volia e miUa, o CÜ!r.e;toJt. eAtâ c.om o pé. no baJt.

c.o. Enquanto o VJt.. Chaga..ó enc.he o mundo c.om o bcAbe.Á.Jl..o 0.6 ·pOV0.6 de 
váJú0.6 c.ontinente.6, o In.6Wu;to vive da..ó .6tuL6 :.tJw!!dicõe.6 glOJÚ0.6a.6. 

E terminá. sentenciando: essa e a voz & Deus, porque e a 

voz do povo. 

O Dr. Chagas, por sua vez, pede exon~raçao dos car

gos que ocupa, sem que ela fosse aceita pelo Presidente 

da República. Aliás, as repercussões do caso extravasaram 
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o âmbito do IOC/DNSP para voltar-se contra o próprio Mini.§. 

tro da Agricultura, Miguel Calmon, cuja renúncia é por sua 

vez pedida. Instala-se dessa forma uma crise institucional, 

da qual as glórias passadas do IOC é apenas .hll1 pretexto para 

colocar em pauta a delicada situação politica do pais. A 

intervenção militar ha Bahia levou CalmoI a opor-se ao 

Presidente Bernardes, radicalizando as posições dos setores 

a favor e contra o regime. Se nesta corrL~te se achavam ho 

mens como Medeiros e Athayde, por outro Gado, o situacio

nismo e expresso pelos proprietários e rEdatores do sema

nário A. B. C., de orientação claramente fa:scista, que apóia 

incondicionalmente Arthur Bernardes, o seu sucessor Washing 

ton Luiz e mais tarde, Getúlio Vargas, pois deve-se asseg~ 

rar a continuidade da poli tica de Bernarles sem a balela de 
~, d 'd 'd ~t ' ( 38) magoguJa os -z, ea-z,s emocra -z,cos. 

Quanto às declarações do Ministro C~lmon, A.B.C. vai 

taxá-las de verdadeiras violências ao bon senso que tive

ram o mérito de forçar a exoneração do Ministro la Agricultura. O 

gesto do Sr. Chagas, seguido da i~ediata demonstração de confiança 

que o Governo lhe afirmava, deixava muito mal o b 7
• Miguel Calmon. 

Não havia outro caminho além do da demissão. O nrinistro, porém, o 

descubriu e ficou quieto, perpetrando emboar, maw uma gaffe .•. de 

pleno instinto de aonservaçao ... 

( 38) A.B.C. - política, Actual:i.dades, Questõa, sociais, Letras e 
Artes. 11(539):8, Rio de Janeiro, 4.7.25,. 

IIBLlOTECA 
ft'l)AÇAo SET(AJo VARGAS 
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Voltando à propalada decadência do Instituto Oswaldo 

Cruz, algumas interpretações as fornece o Prof. Mauricio 

de Medeiros em longa entrevista concedida à imprensa e 

também desde as colunas do Diário de Medicina. (39) 

Para Medeiros, Manguinhos entrou a descarrilar desde 

o dia em que Oswaldo Cruz começou a ter comisi5es fartamente 

remuneradas. Os amigos de Carlos Chagas afirmam que Oswaldo 

Cruz perdeu a saúde e a fortuna com a ciência. A saúde é 

poss{vel. A fortuna, não. Ao contrário: foram as comissões 

de Madeira-Mamoré, do Estado de Amazonas~ da Light and 

Power, que lhe deram uma fortuna bem notável e dificilmen

te atingida no Brasil por qualquer homem de ciência. ( ... ) 

Isso não foi pecado, mas a partir dai foi que os trabalha

dores de Manguinhos entraram por um caminho que os desviou 

da pesquisa. . 
.Jã foi mencionado em outro lugar que o Ioe financiava 

boa parte de seu pessoal com renda própría.proveniente da 

venda de soros e vacinas que fabricava, renda essa que era 

incrementada pelo cobro de direitos de patente quando aqu~ 

las eram preparadas por laboratórios particulares. Não sa

bemos da extensão na época dessa forma empresarial de auto

financiamento de urna instituição pública~ mas é de pensar 

que no minimo fosse considerada sui gener~s ou sujeita a 

suspei tas de corrupção. Segundo Medeiros I esse esplrito de 

comél'cio e de ganho é justamente o fator dissolvente do abne 

gado espirito de indagação cientifica que inspirou os co

meços de Manguinhos. 

Medeiros explica: desde o dia em que começaram a rem~ 

nerar fartamente Oswaldo Cruz por seus p.creceres e conse

lhos técnicos, e este entrou a associar em tais trabalhos 

lucrativos os seus auxiliares, passaram as trabalhadores 

de Manguinhos a dar ao renome de seus postos uma utilia~ 

ção que até então não tivera: a de objeto de mercancia. (40) 

( 39) DM de 4.7.25 

(40) O Jornal de 1. 7 .25 
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Continua Medeiros descrevendo em detalhes a forma em 

que pesquisadores do Ioe teriam se articulado com o setor 

privado através de laboratórios de sua propriedade, apro

veitando o renome de Manguinhos e os contatos com clien

tes dos setores público e privado. Sem querer entrar no 

mérito ou a veracidade das afirmações do Prof. Medeiros, 

vale a pena deter-nos nesta passagem pela relevância que 

de fato tem.alcançado tal prática nas nossas burocracias, 

onde uma rede de interesses particulares permeia a admini~ 

tração pública, com notórias características patrimonia

listas. Valha o conhecido e atual exemplo de médicos de 

serviços públicos de saúde serem ao mesmo tempo donos de 

clinicas que vendem os seus serviços àqueles, ou, funcio

nários de altos cargos gerenciais em instituições públicas 

que,· donos de empreiteiras ou empresas de consultoria, se 

contratam a si próprios para assessorar os órgãos públicos 

que eles mesmos administram !! 

Assim descreve Medeiros o que seria a situação do IOC 

nesse sentido: (41) 

Pouco a pouco foram aparecendo os laboratórios de análises cli 

nicas na cidade dirigidos pelos auxiliare0 de Manguinhos. E c~ 

mo as comissões das empresas particulares fossem rareando, 

caiu-se num ter'reno francamente censU},áve l: o da e::rp loração 1.-n 

dustrial à custa do Estado, de descobertas ou pseudo-descobel'

tas cientificas. 

Com o desenvolvimento dado aos serviços oficiais de agricultura 

e pecuária, as vacinas contra epizootias passaram a ter no pais 

wn grande consumo. O Ministério se propôs a fornecê-las gratui

tamente aos criadores. Não tendo serviço técnico aparelhado para 

seu fabrico, utilizou-se de Manguinhos, co~prando-lhes seus pro 

dutos. Imediatamente o espirito de ganho se imiscuiu nesse as

sunto e apareceram logo mitodos orig1:nais de fabY'icação de va

cinas e soros curativos, devidamente patenteados, em çujo. for-

( 41) DH de 4.7.25. 



necimento ao Estado passaram a ser sócios do Instituto os res 

pectivos inventores. ( ... ). Não. contentes com esse processo de 

fruir de seus cargos proventos, a meu ver suscept{veis de de

bate, entenderam ainda tais auxiliares de Manguinhos que de v§.. 

riam inutilizar qualquer esforço feito pelo Ministério da Agri 

cultura para fabricar ele próprio as vacinas de que precisasse. 

Já então a organização do Ministério compreendia uma seçao 

técnica, que esteve entregue durante anos às mãos competent{s

simas de Parreiras Horta e depois às de Arthur Moses. Com o p§.. 

so do renome de Manguinhos, o seu diretor Carlos Chagas pUnh(l 

em campo toda a influência que esse cargo lhe dava, para fru~ 

trar qualquer tentativa sél~ia do Ministério no sentido daquela 

libertação de seu serviço técnico. 

Nessa longa entreVista/Medeiros vai ainda atacar as 

Memórias do IDC onde se publicariam descobertas que poste

riormente, segundo ele, demonstraram-se infundadas (e c.,i 

ta pesquisa de H. B. de Aragão), para passar novamente a 

cri ticar o que considera wn rito de iniciaçào com wn caráter tão 

extranhamente m{stico quanto nos mosteiros: é.o de crer na doença de 

Chagas ... 

Colocando o IOC na berlinda, muitas outras questões 

relativas à atuação desse órgão e do DNSP vieram à tona, 

evidenciando mais claramente os atritos existentes entre 

a direção de Manguinhos/DNSP e o Ministério da Agricult~ 

ra. 

Cartas aos jornais denunciando a ineficãcia da irnuni 

zação do gado contra o carbúnculo determinaram inquérito 

na fabricação da vacina no IOC, reascendendo as criticas 

a Chagas e as denúncias contra a anarquia cient{fica de Ma!}: 

guinhos - esse vaga0 vazio, essa sombra dolorosa- e contra o 

nababesco DNSP. ( 42) 

Esse problema levou o Prof. Bruno Lobo a orientar 

pesquisa sobre a vitalidade das vacinas, cuja fiscaliza-

(42) DM. de 12,14,19 e 30.3.26, A Noite de 19.3.26, A Manhã de 
21.3.26. 



çao cabia ao DNSP, verificando-se que as ampolas conti

nham germens vivos, e de várias espécies, provando com is

to ter havido no preparo dessa vacina sério descuido no isolamento 

d -.. 7' • ( 43) a espec~e m~crOD~ana respect~va. 

Por outro lado, o Laboratório Bacteriológico Militar 

tinha comprado um tipo de filtro que barrava especialme~ 

te os germens do grupo tífico e cuja eficácia fora ates

tada pelo IOC. Mas, no exame de prova, verificou-se que 

os geY'lTlens citados passQ1Jam, sem a menOl' cerimônia, peZa impermeab~ 

lidade do fiUro. ( 44) 

A respeito de incidentes como esses, e outros vários 

em que se viram envolvidos o IOC e o DNSP, l1aurício de i'1~ 

deiros sentencia que tais fatos desdoiram a reputação de Man

guinhos, legado gZorioso que OswaZ.do Cruz nos deixara ... e cons ti 

tuem uma des{dia imperdoável por parte do DNSP que, tendo avoca 

do a" si tantas atribuições, deixa de desernpenhar as que seriam das 

mais proveitosas ao público. Mas, diz ele, tudo isso para S.E. 
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não tem importância: é obra do despeito e da inveja de seus inimigos ... 

E o DI". Chagas prepara-se tranquiZamente para sua próxima viagem a 

Europa, onde il~á representar o Bl~asiZ no Conselho de lligiene da Li-

ga das Nações! Pobre pais ... (45) 

No artigo de Athayde, já citado, declara o seu autor 

que um afamado médicc tinha sido convidado pelo IOC para 

organizar um serviço, trabalhando nisso durante dois anos 

e jamais conseguiu que o dú~etol" da casa fosse visitar o depay'tame!!: 

to criado, razão pela qual esse profissional teria-se reti

rado do Instituto. (46) 

Esse médico era o conhecido fisiologista Miguel Ozó

rio de Almeida, quem, efetivamente,tinha trabalhado nos 

anos 20 e 21 no IOC e do qual se demitiu através de do

cumento público onde criticava energicamente a administr~ 

ção do mesmo. Com base nessa experi~ncia, vem ora defen-

( 43 ) 

( 44 ) 

( 45 ) 

( 116 ) 

DM de 12.3.21. A pesquisa foi realizada por doutorando que 
trabalhava na. Inspetoria de Fisca1izaç.ão da Hedicina do 
DNSP. 

DM de 19.3.20 

DH de 20.3.26 

O Jornal de 27.6.25 
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der o Instituto esclarecendo que é fato conhecido sua di 

verg~ncia com o Dr. Chagas mas que não quer referir-se a 

ele e sim aos técnicos: Manguinhos não vive das gloriosas tra 

pe~ dições; vive ainda do esforço permanente e incompensado do seu 
(47) 

soal técnico. 

Para }liguel Ozório,a crise de aparelhamento,instalações 

e administração eficiente que sofre o IOC era conseqü~n

cia do mal que afetava universalmente os estabeleci-

mentos cong~neres em todo o mundo, com exceção de Améri

ca do Norte, devido ãfalta de recursos financeiros sufi 

cientes para acompanhar o progresso da ci~ncia e as cres

centes dificuldades da vida material dos povos. Acrescenta ainda 

que os médicos são l?agos miseravelmente e, 01,,; sujeitam-se à renún 

cia de proventos que lhes garantam WTla existência passáve Z, ou dedi

cam-se a trabalhos ma11 ginais que minoram, wgicwnente, a produtivic1~ 

de do Instituto ... a imensa maioria deles, no entanto, faz da bact~ 

riologia vm sacerdócio, apesar dos impecilhos que representam para 

eles as urgências vulgares da vida. 

t interessante notar que recentemente Carlos Chagas 

Filho tentou explicar a decad~ncia de ~anguinhos nos se

guintes termos: Na minha opinião, a decadêncda de Manguinhos co

meça mais ou menos com a Revo lução de Vargas, qt~ando as verbas come 

çaram a ser encurtadas, quando houve a pol{tica de retirar de Mangui 

nhos a chmnada renda pro·pria, ( ... ) e principal:7!ente porque foi o mo 

mento em que começou o aumento do custo de vida no Brasil não acomp~ 

nhado pelos salários. Começa então a haver o b-iemp2?eguismo. Primeiro, 

era WTl biempreguismo bastante compreens{ve Z: hor:;pital- laboratório, l~ 

boratório-hospital ( ... ) depois começaram os laboratórios privados, a 

atividade privada, que começou a prejudicar, como prejudica sempre 

nas acwTlulações, a atividade pública. (48) 

47) O Jornal de 26.6.25 

48) SCHWARTZMAN, Simon. Formação da comunidade científica.' 
op. Cl.t. p. ltib-7. A respeito do assatariamento do trabalhe 
mêdicoe sua participação no mercado de trabalho ver 
DO~\KAT\'GELO, H.C.I., ap. cito 

•. r • 



Não sendo o nosso objetivo aprofundar na questão 

relativa às ligações existentes entre os médicos como fun 

cionários públicos e como empresários privados, baste-nos 

mencionar o fato de que bem antes da Revolução de 30 era 

possivelapreender essa relação, sobretudo porque então 

era de praxe os profissionais acrescentarem à propaganda 

de suas atividades particulares todos os titulos e cargos 

que desempenhavam em outras instituições de ensino, de 

pesquisa ou de serviços, públicas ou privadas. Não é por 

acaso que nesses mesmos anos 20 surgiram reiteradas ordens 

de serviço e recomendações para que os médicos se abstives 

sem de tal prática, sob argumentos de ordem ética que vi

savam no fundo tornar menos vulneráveis as instituições do 

Estado às crIticas da opinião pública. 

Em meados dos ~nos 20, há um surto econômico no pais 

que claramente se reflete na importação e produção nacio

nal de medicamentos e materiais de laborat6rio. As repre

sentações de casas estrangeiras fabricantes de remédios, 

equipamentos, instrrunentos e insumos proliferaram verti

ginosamente, de modo que os médicos, farmacªuticos e qui

micos efetivamente tiveram uma grande oportunidade de en

trar nessa área de neg6cios. Não é de estranhar, portanto, 

que toda uma rede de interesses públicos e privados se es

tabelecesse e florescesse em torno dess~s atividades. 

Importa notar aqui que esse surto Fcrmitiu, por sua 

vez, que a propaganda de produtos se convertesse numa boa 

fonte de renda para financiar publicações da área médica, 

reforçando com isso laços de compromisso entre agentes p~ 

blicos e privados. Estabeleceu-se, por outro lado, uma ver 

dadeira caça aos patrocinadores, provocando uma acirrada 

concorrência, da qual muitas revistas não sobreviveram. E~ 

tre outros exemplos I A Folha Médica e Brasil Médico cresceram 

a olhos vistos nesses anos, ~hegando a ter mais de um ter 

ço de suas páginas dedicado a propaganda. 
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Outros perió4icos da época, embora de curta vida, d~ 

monstram que foram produto de uma conjuntura extremamente 

favorável à produção científica sustentada com recursos 

privados. Para referir-nos tão somente a exemplos que aqui 

nos interessam, citamos Scienaia Me-dica, editada pelos sócios 

e redatores: 

Arthur Neiva, Diretor do Museu Nacional e Chefe de Ser 

viço do IOC. 

Olympio da Fonseca e César Pinto, Assistentes do IOC. 

Esta revista, que foi publicada de 1923 a 1929, traz 

profusa propaganda qu.e permite mui to bem captar as relações 

existentes entre os membros do IOC e as empresas médicas 

e laboratórios. Â guisa de exemplo, veja-se em página se

guinte fac-símile de anúncio aparecido nesse periódico, 

no qual o Laboratório de Pesquisas Clinicas figura como sendo 

dirigido por membros de IOC, entre os quais figura Olympio 

da Fonseca, também proprietário da revista. 

Um outro exemplo éMedicamenta (1922-38) I dirigida pelo 

sócio da editora o Dr. Theófilo de Almeida, do DNSP, quem, 

também, vai dirigir a revista PeZa Medicina e editar a 

Revista Bahiana de Medicina e cujas divulgações se fazem sob 

o anúncio de que os seus proprietários encarregam-se de quaiE

quer comissões ou representações de medicamentos do BrwdZ ou do es

trangeiro. No corpo de redação de Medicamentc!. aparecem também 

alguns sanitaristas como Fontenelle, e cientistas do IOC, 

de cujo edifício uma fotografia é motivo de capa no seu 

primeiro número. 

Para encerrar esta rápida passagem por alguns dos veí 

culos da produção científica da época, registramos que a 

proliferação desse tipo de publicação levou não só a uma 

corrida pela obtenção de auspiciadores mas também ao au

mento da demanda por artigos inéditos e atualizados. Como 

essa produção, embora profícua, não abastasse a procura, 

produziram-se freqüentes casos de plágio que em muito com 

plicaram as relações entre colegas atuantes da área edito 

rial. 
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~~ ~7 'v:~F7-----"--··'-"" --- r '--=~~Ôf 

Ir LABORATORlO DE PESQUlZAS CLINiCAS li 
! Sob a airecção ~cielltiflGa 

dos Drs. I-\ristides Marques, da Cunha, 
U. da Fonseca e Julio Muniz 

(Assistentes do lnstituto Oswaldo Cruz) 

A' iIluslrada classe medica, o "Labol'atorio de Pes
quizas Clinicas" tellJ o prazer' de apresentar sob o ;Wll1e 
de TIlEPOXYL, UI11 preparado de bisll1utho para trata
mento inlelj~h-o da sypllilis, 

Haxemlo já numerosos prep<lrados similare.s não 
nos animariamos a lallçar tal proclueto si não fosse sua 
exiraordillaria acliridade e perfeita toleraneia compro
vada pela experiencia de competentes especia:i~,~l(js como 
os Drs. Gilberto "loura Costa e Arlllinio Fr,l~~a que o 
applical'arn na Inspeeioria de Prophylaxia f~ doenças 
'"cnereas, Dl', Jo;tquim '\lotta do mesmo sé~·\·iço e as 
cxperiellt;Ía8 effccluadas na 19" Enfcl'lual'ia !"ob a dil'ee
ção do Pl'of. FCI'I1,wr!o Terra, pelo 1J1'. Amilc~d' nosa. 

O THEPOXY;J é (:ollstituido de bislllUllFJ metallieo 
sob a fôrma de pô finíssimo em suspensã') em sôro 
isotonieo, é indolor, não produz cstomaiite, nelll albu
minuria. 

Aos Snl's. elini(;os que desejarem experimelltar esse 
preparado, o "Lahol'atorio de Pesquizas Clinicas" for
necerá amosiras, .bem c.ümo todas as info.l;::s.::iJ;:~3 a 
respeito. 

A' nmda nas bCas Drcgaria3 e Phnrmacit:.~L 

I 
I 
I 

Rua Sacha!. 8 - (I" andar) -- Tel'pllone 110,1" 7563 I 
RIO DE JANEIRO [1 

LABORATORW DE PESOUIZAS GLINICAS 

_, __ .~~~~~~~~ __ ,~~~_.LJ\~ 
TYl)ogral'hill Udinda - Archiu CurJ<.-~ro. 2)4 - l'vlr:yer ~'~r... 
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Com relação ã polêmica em torno do IOC e seu diretor, 

já no segundo número de Sciencia Medica, aparecia artigo em 

defesa dos ataques que a imprensa leiga vem repetindo de que Mangui 

nhos de hoje não é Manguinhos de outrora estribilJw que certo gr~ 

po interessada e incessantemente repete. É uma clT.npanha sem trégua, 

que espalha a idéia na classe médica de que o Ioe está em estado de 

decadência irreparável e que nada poderá salvar a obra de seu grande 
(49 ) 

fundadOl'. Ilustra, em seguida, avanços do IOC com exem-

plos da série de trabalhos publicados, pesquisas feitas, 

alunos capacitados, etc., mostrando finalmente o extenso 

numero de ex-alunos que foram prestar serviços em insti

tuiç6es cientIficas, de higiene e de assistência médica 

no paIs. 

Em junho de 1925, artigo similar, assinado por César 

Pint~, vai ser publicado no mesmo periódico sob o tItulo 

Em defesa do IOe, no qual complementa e atui''::.liza os dados a~ 
. ( 50) 

terlores. Esses artigos demonstram r c::ntretanto, que 

as crIticas ao IOC não eram fato novo quando o Ministro 

de Agricultura trouxe à tona a questão; nem tampouco pa

raram aI. E mais ainda, o desenrolar do Institu

to viu horas muito mais amargas, até desc:!nbocar naquilo 

que há poucos ano~ o pesquisador dessa casa, Herman Lent, 

chamou de O massacre de Manguinhos. (51) ~ história dessa 

instituição cientlfica até agora tem sióo objeto de estu 

dos crIticos parciais, não cabendo aqui recuperar as la

cunas que essas análises ou a historiogr2fia, oficial ou 

não, têm deixado. Baste destacar por ora que as discussões 

em torno do IOC, bem como outras instituições que passa

ram por processo similar (por exemplo, os Institutos Ado! 

fo Lutz ou Butantan, de são Paulo), seguiram nos anos 20 

e nos seguintes a tônica por nós aqui ilustrada, revelan-

49) Sciencia Hedica 1 (2) de 3i. 8.23 

50) Id.,3 (6) de 29.6.25 

51) LENT, Herman, O massacre de Hanguinhos, Rio de Janeiro, Ave
nir Editora, Cal. Depoimentos, 1978, 69p . 
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do que a ausência de uma política científica ou as condi 

ções para sua emergência nao eram cogitadas e sim, a falta 

de recursos per se e os erros pessoais ou querelas entre 

rivais (ou, como o funcionalismo diz, comportamentos desvian

tes ), como fatos determinantes dos destinos da produção 

científica e tecnológica do país. 
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4. A malári a e a quinina 'do Estado 

Nesta parte, abordaremos de forma extremamente sus

cinta algumas das discussões levantadas na época 'a respei

to da malária e as formas de combatê-la. Como em todos os 

problemas de saúde que têm implicado uma decisão política 

de efeito coletivo, por trás do debate sobre os aspectos 

científicos e técnicos da questão, se evidenciam interes

ses políticos, econômicos e ideológicos de grupos cujas 

divergências traduzem as suas lutas pela manutenção / deslo 

camento de parcelas de poder e influência no setor da me

dicina, nas suas conexões com o aparelho de Estado, o en

sino médico, as organizações de sociedade civil e os pos

tos de avançada do capitalismo internacional. 

A malária é um exemplo que, tanto quanto a febre ama

rela, permite ilustrar a forma como se entrelaçam ou cho

cam' esses interesses, quando nos é possível entrever nos 

bastidores de uma discussão de aparência puramente técni

ca. O nosso objetivo é traduzir aspecto:;; dessa polêmica 

na qual ocorre, mais uma vez, o desloca~ento da crítica 

ao novo modelo sanitário que se quer Ltlplantar para a pes

soa de Carlos Chagas. Devemos lembrar, porém, que tal des

locamento tem sua raíz na oposição política de segmentos 

da área da medicina ao Governo Bernardes I ao qual Chagas 

está ligado funcional e pessoalmente. 

O combate à malária tinha sido objeto de regulamenta

ção específica em 1918, quando se inst~~rou o Serviço de 

Profilaxia Rural já aludido em páginas precedentes. Com 

efeito, o Decreto 13.000 de 1.5.18 tirilia criado o servi

ço de quinina oficial, profilático considerado na epoca 

como o mais adequado ao tratamento da m:tlária. Acompanhou 

essa legislação a abertura de uma linha de crédito pelo 

Ministério da Fazenda com o objetivo de importar as primel 

ras quantidades de quinina e adquirir nuquinas para fabri

car comprimidos, comprar vidros e rótu~s e contratar pes

"SoaI. O projeto s'eria realizado pelo IC.-C que ficava, por 
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força desse decreto, autorizado para iniciar a fabricaçâo 

nacional de quinina destinada aos servi ços sarii tários do 

país. 

Assim, a importância do Decreto 13.000 nao deve ser 

sub~stimada pois constituiu um primeiro intento de esta

belecer uma política de proteçâo e produçâo em larga esca

la, a cargo do Estado brasileiro, de medicamentos neces

sários ao saneamento do Brasil, cabendo ao Instituto 

Oswaldo Cruz um papel fundruoental na efetivaçâo dessa po

lítica , pois já contava com pessoal preparado para diri

gí-la e instalações adequadas para iniciar o fabrico da 

quinina e outros produtos. 

Complementarmente a esse decreto, o de n9 13.001 dis

punha sobre a organizaçâo das comissões de médicos e au

xiliares que dariam início ao serviço de profilaxia rural. 

Com? já foi observado em capítulo anterior, esse serviço 

nunca chegou a constituir-se plenamente. Foi incorporado 

ao saneillmento rural quando da criação do DNSP e pratica

mente extinto ao lhe serem cortados recursos financeiros 

e humanos, fato que será qualificado por Medeiros como 

crime que destoa de todos os p:áncipios de humanidade e do ze Zo que 

d -b1 . . b - J -bZ • ( 52) -ao po elO pu v-z-co -z-ncum e ter para com a sauae pu -z-ca. Porem, 

o problema da malária subsistia,pois era a endemia mais 

generalizada em todo o Brasil sendo que no Estado do Rio 

de Janeiro, na Baixada Fluminense ass1.ll1ü.a 8aracteres de 

verdadeira calamidade. ( 53) 

É justamente na Baixada Fluminense onde a Comissâo 

Rockefeller, desde 1922, vinha experimentando novos méto

dos de combate à malária, fato que é aproveitado pela oPQ 

siçâo a Chagas para iniciar uma série de::, ataques que, em

bora revestidos de cientificidade, são sobretudo expres

soes do confronto entre as diversas correntes político

ideológicas que atravessam as práticas sanitárias na sua 

transformaçâo interna e mudança de Zccha intelectual. 

(52) DH de 6.9.25. ,\ extin(~;o do serviço de profilaxia e examinada 
no tãpico seguinte sob;e o combate ã febre amarela. 

(53) DH de 05.08.2). 
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o detonador do debate público que teve efeito nos anos 

25 foi o projeto "de lei apresentado por Afrânio Peixoto 

isentando de taxas e impostos aduaneiros e regulando a ven 

da e o uso pelo Governo" da chamada quinina púbZica. O finan 

ciamento inicial do projeto estava possibilitado por uma 

doação que Guilhermo Guinle faria ao Estado. (54) 

Para Peixoto, o meio mais eficiente para combater a 

malária e a quinina vendida oficialmente, a preço baixo, 

como na Itália. O combate ã malária deveria ser feito, em 

conseqüência 1 mediante a quim:nização da população, cabendo 

o monopólio do produto ao Estado.e sua distribuição ao Mini~ 

tério de Agricultura" porque a malária é um problema rural 

do qual o DNSP simplesmente se desentendeu. (55) Peixoto 

lembra que quando foi votada a lei 13.000, foi criado 

o Serviço de Profilaxia Rural (que recebeu até placa de 

bronze do Pdte. Wenceslau Bráz). Mas, essa lei não foi exe

cutada embora dispusesse de verba, o" que para Peixoto 

constitui um fato grave, wn crime contra o Estado 3 porque dei

xaram morrer milhares de brasileiros. Ao capricho talvez, à lná fé, 

ou ã ignorância, 50.000 brasi leiros se perdérCllTI neste lustl10 por fa l-

ta de quinina. Peixoto insinua que a culpa toda é de 

um funcionáloio que se sobrepõe à própna lei, supondo-se irresponsá

veL (56) Mas, Medeiros não anda com meias palavras e acu

sa: foi o própno Dr. Carlos Chagas quem sabotou a lei. (57) 

Carlos Chagas opina, entretanto 1 que o projeto nao 

está de aC0l1do com o conceito moderno de profila:.L"ia da malária. Ele 

declara: eu, como responsável pelos serviços sanitários atuais do 

Brasil, de modo algum poderei emitir parecer fav011ável aos fundamen-
. ( 58) 

tos daquele proJeto. 

Em apoio a Chagas I a Folha Médica publica uma série de 

artigos sobre os métodos empregados para combater o impa-

(54) FH 6(14) de 16.7.25 
(55) DH de 7.7.25 
( 56) BH 3 9 (10) de 5. 9 • 25 
(57) DH de 26.8.25 
(58) DH de 5.8.25 
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ludismo. Em relação ao projeto de Peixoto, Fontenelle - que 

é quem escreve os editoriais desse periódico - diz: causa 

espanto voltar ao ideal sonhado de resolver o problema complexo da 

malária, fazendo cair a quinina como maná do céu. A quinina é boa e 

necessária, mas não resolve ... • (59) Fontenelle baseia a sua 

argumentação em dados obtidos da experiência da Comissão 

Rockefeller na Itália, para demonstrar que Peixoto 

está totalm~nte desatualizado. O que defende a moder-

na ciência sanitária, diz Fontenelle, é a campanha 

anti-larvária, sem necessidade de grandes obras. O que e 

preciso antes de tudo é contar com uma boa organização 

anti-malárica que também possa distribuir quinina. Entre

tanto, este tratamento, mesmo que reduzido, é muito caro 

porque o mercado da quinina e monopólio holandês, que im

pede baratear custos; muito pelo contrário, os holandeses 

aum.entam os preços ·sem razão. Em definitiva, para Fonte

nelle o projeto Afrânio Peixoto não vem resolvey' de nenhwn modo o 

magno pl~oblema da malária. (60 ) 

De nossa parte, acreditamos que uma pesquisa mais 

aprofundada sobre o assunto poderia levar a esclarecer se 

existiam interesses econômicos por trás do projeto Pei

xoto. Certamente, alguém no país tinha a representação da 

quinina holandesa e é evidente que esses interesses em 

mui to poderiam ser favorecidos com a li}.)eração da impor

tação da quinina e sua compra pelo Estado, que a revende

ria ã população a preços subsidiados. 

Afora os negócios que podia envolver a importação da 

quinina, a discussão que se trava na área médica em tor

no da questão da malária tem a ver com o novo paradigma 

que a Comissão Rockefeller, através dos sanitaristas bra

sileiros, está tentando impor para erradicar a doença e 

que em termos gerais atende aos linhamentos da medicina 

científica européia encampada pelos norte-americanos. Co

mo já se sabe, ela enfocava todos os esforços ·científicos 

i 
(59) FM 6(14) de 16.7.25 

(60) ld.:,ibid. 
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e políticos primeiramente no campo da biologia e a fisio

logia e secundariamente na química e a quimioterapia, ao 

tempo que os determinantes sociais eram relegados a um 

plano inexpressivo. 

De acordo com Franco-Agudelo, a malária é uma das doen

ças que mais perfeitamente se ajusta a esse novo modelo 

médico que eleva a primeiro plano a preponderância dos 

aspectos biológicos individuais, a expensas daqueles só

cio-estruturais. (61) Após a identificação do mosquito 

anofeles como sendo o transmissor da malária, a conclusão 

lógica foi a de que eliminando o mosquito, a malária po

deria ser efetivamente erradicada. E para tanto, grandes 

obras de engenharia sanitária foram empreendidas nos lu

gares onde a Rockefeller tinha interesses diretos ouin

diretamente apoiava a ocupação norte-americana, como foi 

o caso da Zona do Canal de Panamá ou nas proximidades de 

Havana em Cuba. 

Entretanto, em países corno o Brasil, onde a missão 

da Rockefeller tinha um caráter mais exploratório e de 

aproximação às autoridades governamentais e aos círculos 

da safide pfiblica, o interesse maior era na pesquisa dos 

fatores ecológicos peculiares ao desenvolvimento do mosqui 

to anofeles e o apoio à formação de pessoal especializa

do que reproduzisse o modelo por ela prC'c;onizado e que PQ 

de resumir-se como segue: Todos os métodos para combater 

a malária se baseiam na idéia de romper o circuito entre 

as pessoas com germes no sangue, o mosquito infectante e 

a pessoa que nao tem malária. Ademais, a Fundação Rocke

feller asseverava que nas áreas onde o controle da malária 

esteve baseado no uso da quinina, numa melhor dieta nutri 

cional, na melhoria da habitação e dos hospitais, o efei

to na preval~ncia da doença tinha sido virtualmente nulo. 

( 61) FRANCO-AGUDELO, s. ~~. ci t • 
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Entretanto, onde os esforços tinham sido dirigidos contra 

o vector mosquito, a incidência de malária fora signifi

cativamente reduzida e sua transmissão controlada.(62) 

No Brasil, o especialista por excelência em malario

logia era Carlos Chagas quem,como Emílio. Ribas e Oswaldo 

Cruz, figurou entre os seguidores do enfoque microbio

lógico das doenças e do modelo· de organização sanitária de 

acordo com o esquema tipo militar que b General Gorgas 

tinha aplicado na América Central para combater a ma-

lária e a febre amarela. Aceitando in totum as diretrizes 

preconizadas pela Fundação Rockefeller, faltava agora im

plantá-las. !>Es 1 para tanto, era necessário contar com es

pecialistas no assunto. 

Corno era de interesse da Fundação Rockefeller apoiar 

o treinamento na luta anti-malárica, a Comissão no Brasil 

organizou e financicu efetivamente um Curso de Malária 

sob a direção do Dr. Mark Boyd, chefe da seção de Malária 

dessa Comissão. 

O Curso, realizado no DNSP entre fevereiro e março 

de 1925, se desenvolveu na base de conferências e prele

çoes acerca da epidemiologia do impaludismo, parasitolo

gia, trabalhos práticos de laboratório e de campo, engenh~ 

ria sanitária, e, muito importante, estudos de custo-bene-

f ", I ~ d d 1 d - h' . -. (63) lC10 I a em e propagan a popu ar e e ucaçao 19lenlca. 

Porém, os setores ligados à Faculdade de Medicina 

nao viam com bons olhos essas incursões do DNSP no terre

no do ensino nem, muito menos, aceitavam o caráter fecha

do do Curso, restrito apenas a 10 médicos funcionários do 

saneamento rural no país. 

Por esses e outros motivos derivados das antigas qu~ 

relas entre clínicos e higienistas, o Curso foi objeto de 

( 62) }'RANCO-AGUDELO, S., ap.cit., p.61. Ver também, ROCKEFELLER FOUND 
ATION, Annual Report 1926 e ~932. -

( 63) A respeito deste Curso, que tem urna importância estratégica para 
a Rockefeller, ver também o Capitulo VI na parte referente ao en 
sino da saGde p~blica no Brasil • 
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críticas, especialmente por parte dos professores da Fa

culdade de Medicina, fazendo parte esse episódio dos mui

tos que marcaram a conflitiva relação institucional FMRJ

DNSP!IOC durante longo tempo. 

Maurício de Medeiros veicula esse descontentamento 

opinando: Parece-nos que a preocupação docente mão cabia no campo 

de ação da Saúde Pública, maximé sobre una entidade mórbida cujo 

conhecimento não apresenta nenhum ponto mais de ccntrovérsia .•. 

Para Medeiros, O Curso não é essa sublimidadE que se quer crer 

pois o problema da malária não é solúvel por meio de cur

sos ou conferências i ••• é uma superfectação, um luxo da ciência, 

útil só pm'a completar a erudição médica num assu:do particular e es-
• "1' d da d" ( 64 ) C 1 - b t - d . pec-z-a&-z-za o me -z-c-z-na. . om re açao ao com a e a en emla, 

ele diz: não vejo em que os conhecimentos fornecidos nesse curso 

possam aumentar o cabedal de noções que nesse assunto possue qualquel' 

médicç por minima que seja a sua cultura médica. ( ... ) Trata-se de 

uma espécie mórbida cujo combate demanda mais uma ação de governos do 

que clinica. As obras que se tornam mister pal'a filzer desaparecer a 

malária são grandes trabalhos de engenharia sanitári~, dirigindo-se 

ao terl'eno, ficando em um plano muito secundário a.,s que objetivam o 

doente. ( ... ) Onde os governos realisaram as obras de engenharia 

necessárias, conseguü'am extinguir a doença. Onde não fizeram nada, 

pouco adiantaram os conselhos dos médicos. A própi,ia Liga elas Nações 

desenvo lveu campanha para financiar obras por to6.a parte. ( ..• ) O 

Curso de Malariologia teria resultado se fosse p{![[>a os legisladores 

para que tomassem medidas que habilitassem Goverr.o a fazer as obras 

d "1 '"1' • ( 65 ) e sanemnento que a ma&ar-z-o&og-z-a ens-z-na. 

Termina Medeiros dizendo: ensinar aos médicos que o impal!:!:.. 

dismo é transmitido pelo mosquito ... é um truism(J) para quem fez a 

Faculdade de Medicina e uma perfeita inutilidade sob o ponto de vista 

epidemiológico. 

Opina porem Medeiros que o Curso po&eria ter sido 

aberto aos alunos de 39 ano da Faculdade de Medicina e aos 

(64) UH de 13.3.25 
(65) DH de 17.2.25 
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facultativos que assim o desejarem pois dessa forma seria 

melhor aproveitada a atuação da Fundação Rockefeller.(6G) 

Como se depreende da longa transcrição acima, Medei

ros, que nao está sozinho pois ã apoiado por membros da 

Congregação da Faculdade, investe frontalmente contra o 

modeZo RockefeUer para o Brasil, desqualificando a iniciati 

va sob todos os pontos de vista. Mas esse ataque e sobre

tudo uma crítica a Carlos Chagas pelo que Medeiros consi

dera mais uma intromissão daquele na área do ensino da 

medicina, bastante abalada nesse momento pela Reforma que 

colocaria Chagas como Professor da cátedra de Medicina 

Tropical. 

Em torno do episódio do Curso de Malária houve ainda 

numerosa troca de declarações, destacando-se os longos e~ 

clarecimentos prestados por Manoel Ferreira (aluno, aliás, 

do Curso) que responde a Medeiros retrucando que ã um erro 

crer que o problema do impaludismo só tenha solução com 

grandes obras de engenharia sanitária, q 'Je le7-'Con a Cl'uzar-se 

de br'aços ou malbaratar dinheiros pUblicas. O Curso, diz ele, t~ 

ria justamente o objetivo de corrigir" essa visão errada 

dentro da administração sanitária e não entre os clínicos, 

pois nesse caso o curso sel~ia de fato wna supel'fectação e não te 
. b·· . - "1 (67) 

r~a wn o Jet~vo aprove~tave~. 

Voltando ao nosso ponto de partida, o que se viu me

ses mais tarde ,quando Peixoto apresentou o seu projeto 

sobre a quinina do Estado, foi que essa visão errada persistia, 

dando lugar a nova campanha contra os deuses da Saúde PUblica. 

Aliás, quando o projeto foi aprovado pela Câmara de Depu

tados na sessao de 13.8.25, Peixoto aproveitou para denun

ciar que se sente perseguido, ameaçado e que o que se depreende de!!... 

ses ataques é o receio de alguém ser acusado, de sel' chamado a contas 

pela consciência nacionaZ e esse alguém antes disso, treme de medo e 

vem por motivos diversos, dissimulados, sinuosos, publicando em todos os 

166 ) DN deI. 2 .25 e 11. 6 .25 

(67) FH 6(5) de 25.2.25 
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jornais desta capita~,. agr>essoes pessoais e ã própria obra da quini
( 68 ) 
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Em apoio a Peixoto, Medeiros se encarrega de esclare

cer quem é esse alguém e o que pensa dele. Segundo Medeiros, 

a questão da quinina vem mostrar, mais uma vez, o caráter estreito, 

personalissimo e anti-patriótico com que os responsaveis pela saúde 

pública no Brasil encaram os problemas sanitários. Se Peixoto não 

é escutado, diz ele, é porque não pertence ã religião do bar

beiro e corno na esfera oficial o que domina é essa religião, 

combate-se sistematicamente tudo quanto em matéria de saúde pública 

seja alvitrado pe los 'não iniciados I. • • • ( 69 ) 

Lembrando as ações desenvolvidas pelo Serviço de Pro

filaxia Rural em 1918, Medeiros acusa o actual diretor de saú 

de pública de ter cometido a crueldade de sabotar o decreto da 

quinina do Estado distribuindo-a maldosamente a granel, sem orga

nização nem sistema, co~ o espirito tendenciosanJente preocupado pelo 

desejo de tornal' ineficiente a medida. Segundo Medeiros, neste 

caso o mesmo espirito de sabotagem recomeça a manifestar-se, ( ... ) 

começa a guerrilha mascarado. de cientifica. Mas I lamenta-se ele I 

a atitude dos deuses de nossa saúde pUblica é"sempre assim, incoeren

te, fraca, tergive-:t:'sa, sempre que se trata de encarar uma solução que 

nao seja fruto das longas medi tações de seu o 7.impo. 

Azevedo SOdré, por sua vez, vai tmnbém manifestar que 

nao compreende por que se opor a facilitar o tratamento 

aos infelizes com quinina a preço barato ou de graça e de 

forma abundante. (70) 

Entretanto, na Sociedade Brasileira de Higiene, Car

los Chagas insistia em que a mentalidade dos higienistas brasi

leiros está desenvolvida bastante para não aceitar esse anacronismo. 

Querer combater a malária com quinina é uma monstruosidade 

que a administração superior do Brasil não pode aceitar 

pois orienta-se pelas doutrinas modernas. Chagas recomen-

( 6 8) BH 2 9 (10 ) de 5. 9 • 25 
(69) DM de' 24.7.25 
( 70)BH 39(7) de 15.8.25 
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da, enfim, caminhar cientificamente, de acordo com a b1:otogia do 
+'Z d f .. (71) anoJ e es e que na a se aça emp'l-X"wamente. 

Em defesa de tais argumentos, o próprio, Dr.León Ber

nard, do Comitê de Higiene da Liga das Nações, em visita 

ao Brasil nessa época, foi convidado a dar a sua opinião. 

Ele declara que a quinina só não resolve pois depende do 

país e da cultura do povo, mas que não se deve descartar. 

Dá como exemplo a França, onde o combate se fez através do 

aterro~de águas estagnadas, numa ação combinada de sanea

mento do meio, combate ao foco de ~ontágio, defesa da ha

bitação e prevenção do indivíduo contra o inseto trans

misso~. ( 72) 

As discussões em torno da malária - que subsiste como 

sério problema de saúde pública até hoje em áreas de ex

pansão agrícola - ganharam relevância pelo confronto dos 

diversos métodos para combatê-la. Todavia, as posições so~ 

quinina vs .só luta anti-larvária vs .só obras sanitárias 

tão somente são compreensíveis se levarmos em conta os in

teresses não-cientificas que estão por trás dos diversos 

grupos que as sustentam. (73) 

Não é aqui o lugar para indagar de que forma se ar

ticularam ao longo do tempo os diversos métodos para dar 

conta (ou não) da malária, especialmente diante da neces

sidade de integrar aç6es de saúde e saneBiento. Em todo 

caso l para os sanitaristas como Fontenel18, a ciência 

triunfou sobre as paixões. Criada a especialização em ma

lariologia, abriu-se - segundo ele - a possibilidade de 

racionalizar o combate com uma nova mentalidade,'frutifi

cando assim a boa semente que Mark Boyd veio, da América do Norte, 
. ( 74 ) 

plantar em terras do Bras'l-Z. 

(71) FM 6(15) de 1.8.25. 

(72) FM 6(17) de 1.9.25. 

(73) A respeito das polêmicas campanhas de erradicação da malária no 
mundo e seu recrudescimento ver) entre outro~:, FRANCO-AGUDELO , 
S., Opa cit.; CLE.AVER, H., Opa cit.; TAUIL, ? L. e outros, "Ma 
lária:-Agrava-se o quadro da doença no Brasil". Ciência Hoje '2 
(12):58-64, maio-junho de 1984. 

(7 Ld FM 6(24) de 16.12.25 

.. 
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5. O combate à febre amarela: hçn~a e gtória à Rockefeller ? 

Dentre os assunto que constituiram polêmica durante a ge~ 

tão de Carlos Chagas, o combate à febre amarela foi um ponto 

de extrema relevância, não tanto pelo envolvimento direto de~ 

se profissional no calor dos debates mas sim pela importância 

que adquiriu, quando o grave flagelo atacou finalmente a popu 

lação carioca em 1928-1929, por um lado, e por outro, por se 

constituir no cavalo de batalha da atuação da Fundaçâo Rocke 

feller no Brasil, para o qual contou coro todo o apoio de Car

los Chagas. 

Será objeto de nossa atenção a discussão levantada nos a

nos 20 em torno das bases cientificas do modelo de combate a 

febre amarela defendido pelos técnicos da Comissão Sanitária 

Rockefeller e pelos médicos brasileiros que com aqueles trab~ 

lhavam, modelo esse que se assentava na inabalável crença de 

que tão somente era possivel a transmissão da doença pela pi

cada do mosquito Aedes aegypti e em zonas urbanas litorâneas, 

entanto que reiteradas evidências de cientistas brasileiros e 

latino-americanos apontavam para a existência de uma forma sil 

vestre da doença, constatada mesmo na ausência daquele inseto. 

Como ficou comprovado posteriormente, tratava-se realmente 

dos mosquistos de hábitos silvestres do g~nero Haemagogus e S. 

Cleropterius que, ao plcarem o homem quando penetra na mata, o 

tornam susceptivel de contrair a febre amarela e espalhá-la, 

caso migre para os centros urbanos e seja mordido pelo A.aegypti. 

Aliás, essa descoberta nao passaria hoje ~e um simples dado 

biológico, não fosse o recente reaparecimento de numerosos ca

sos de febre amarela (45 só em 1984) em vários pontos do pais, 

reascendendo-se assim antigas polêmicas sobre a campanha de er 

radicação do teimoso Aedes aegypti, encerrada oficialmente em 

1942. 

Consideramos a campanha contra a febre amarela um bom exem 

pIo da lacuna que existe entre nós a respeito de uma história 

naa meramente cronológica e descritiva das doenças que têm cons 

tituido preocupação da saúde pública brasileira. Essa carência 

se reflete, sobretudo, na discussão ucritica dos conceitos nos 
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quais têm se apoiado as teorias explicativas ou modelos de cau 

saçao dessas doenças e as técnicas e medidas adotadas para com 

batê-las. E mais inda, evidencia a escassa atenção que se 

presta às questões polItico-ideológicas que envolvem a prática 

da ciência em condições de dependência, como é o caso do Bra

sil. Em todo caso, esperamos que o avanço da economia polIti

ca da saúde e da epidemiologia social, que vigorosamente estão 

surgindo na América Latina, venha a suprir tais deficiências. 

A modo de incursão epistemológica, poderIamos dizer que 

teorias, conceitos e modelos relativos a urn fenômeno das cien

cias constituem um paradigma ao qual, num determinado momento 

histórico, uma comunidade de cientistas interessada no seu es 

tudo adere, como forma de indagar a nature~a e encontrar solu 

çoes para os problemas que esta lhe coloca. Definindo dessa 

forma provisória o que seria para nós um pcu:-adigma, podemos 

avanç~r dizendo que a febre amarela parece ser, no per Iodo em 

estudo, um locus privilegiado para captar ,; forma como os co.!:! 

ceitos cientIficos que configuram o seu mo;~elo explicativo se 

inter-relacionam, não só com outros conceitos das ciências bio 

lógicas e de outras ciências externas a elas mas, também, fa

zem parte de uma visão de mundo ideológica portanto - que e 

a que o dominador tem dominado. Ainda que revestida do dis-

curso da racionalidade cientIfica, essa visão encobre justame.!:! 

te as relações de dominação/subordinação e·l suas múltiplas di

mensões (econômica, cultural, tecnológica, etc.) e entre as di 

versas esferas de poder (centro-periferia; entre classes e en

tre frações de classe dominante no interior do polo dominado; 

no seio de um campo especifico de luta, ccuo o das instituições 

cientificas, etc.). 

Empreender entre nos um estudo da febre amarela numa dessas 

perspectivas revelar-se-ia um campo de gra~de riqueza, sobretu

do devido às peculiaridades que essa imporL:ante endemia adqui

riu no Brasil quanto ao modelo' epidemiológico sobre o qual re 

pousava ou, como preferimos dizer, quanto ao paradigma que ser 
I 

via de explicação e de apoio para a açao, e a ruptura ou des-

continuidade que sofre a partir do surto ~pidêmico no Brasil, 
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quando os conceitos que o fundamentavam sao derrubados por n~ 

vas e irrefutáveis evid~ncias, levando a mudanças na compreen 

sao do problema e, portanto, nas estratégias de solução. 

Evidentemente, conduzir a nossa pesquisa por esse· apaixo

nante caminho significaria desenvolver outra monografia. De 

outro lado, o simples aprofundamento dessas questões requereria 

um espaço bem maior do que o modesto lugar que nos permite es 

ta seçao. 

Por esses motivos é que haveremos de nos restringir ao 

simples registro de alguns dos pontos da controvérsia levanta 

dos na época em relação ao modo de ver e enfrentar a febre a

marela, colocando, a partir de depoimentos ou textos selecio

nados, algumas de nossas preocupações, na esperança' de que os 

realmente entendidos no tema venham a dar-lhe tratamento mais 

adequado. 

Com relação a algumas dessas nossas inquietações, nos cha 

ma a atenção o fato de termos no Brasil, desde os tempos de 

Emilio Ribas, Oswaldo Cruz, Rocha Lima e outros, a bagagem su 

ficiente de cientistas,conhecimentos, instituições e meios de 

pesquisa e inclusive o acicate da persistência da febre amar~ 

l~para que o problema pudesse ser resolvido com os recursos 

nacionais de que dispúnhamos e, se isso não era possivel dado 

o estado da arte, pensamos que de todos modos era perfeitame~ 

te possivel que com todos esses recursos se formulasse um co~ 

po bem estruturado de argumentos que pusesse em xeque o mode

lo Rockefeller. 

O que evidenciamos, entretanto, e exatamente o contrário. 

Afora as razões de ordem politica, refletidas na restrição de 

recursos para enfrentar o combate à doença, nos parece que a 

vinda da Comissão Sanitária Rockefeller em 1923 para essa ta

refa especifica significou, senão um retrocesso na produção 

de conhecimentos (o que haveria de ser também investigado),p~ 

lo menos uma adesão incondicional ao paradigma dominante e as 

medidas de profilaxia propostas e impostas por aquela. Mais 

ainda, esse adesismo sem contestação, claramente expresso p~ 

la cúpula sanitária, significo~por outro lad~ abafar as con-
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tribuições nacionais, calar as vozes discordantes, gel,ar os 

criticos, minimizar, enfim, as obras de nossos her~is e notd 

veis e, por último, rejeitar a evidência concreta.e palpável 

de que ocorriam em diversas regiões do pais surtos amarilicos, 

passando a exibir-se internacionalmente mais um troféu da San 

ta Missão: a erradioação definitiva do mal, do seu ül,timo re-

d A ~ " d"1 (75) uto nas mer~oas - o Norte o Bras~~. 

Bom. As estórias dessa história não estão escritas mas, 

sim, cronologias incontáveis e detalhadas a respeito dos fei

tos dos técnicos norte-americanos, que são finalmente os que 

levaram os louros do reconhecimento da comunidade cientifj.ca 

mundial. Internamente, a historiografia oficial foi pouco 

além das descrições infindáveis e das jU3tificações meramente 

técnicas a posteriori da epidemia de 192~-29 e sua persistên

cia como endemia nos anos 30 e 40, devid0 às surpresas que o 

mosquito deparou aos sanitaristas que, aliás, nunca chegaram 

a questionar as implicações politico-eco~ômicas que teve o fa 

to de se seguir a recomendação do General Gorgas de que para 

combater o mosquito, devemos pensar como ele. 

De nossa parte, e seguindo a linha ce exposição adotada 

até agora, optamos por introduzir os antecedentes gerais da 

situação quando da chegada da Comissão lockefeller em 1923 e 

registrar alguns dos questionamentos le~antados em torno de 

sua atuação. Ponto importante - embora não aprofundado - de 

nossas colocações, é o relativo aos esforços de cientistas e 

técnicos brasileiros por questionar as hases do modelo norte

americano e a resistência que este apresenta em aceitar novas 

variáveis que são as que conduziriam, fLnalmente, à definiti

va mudança do paradigma já supostamente consagrado. 

Faz parte dessa discussão, finalmen~e, um aspecto que foi 

na verdade o ponto de partida de nosso ~nteresse neste tópico, 

qual seja, a real existência de casos d~ febre amarela denun

ciados na imprensa durante a gestão Chegas e os ataques que 

esta sofreu por teimar em resistir às cridências que tão pen~ 

samente estourariam no surto mencionado e que coube ao suces

sor de Chagu.s, Dr. Clemcntino Fraga, 01: rentar com medidas de 

emergancia e sob implacável crItica púJ ica. 

(75) THE ROCKEFELLER FOUNDATION, I\nnua 1 Repor :-. 192 7. 
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a) Os alicerces do paradigma( 76 

Após o médico cubano Carlos Finlay ter descoberto,por 

volta de 1880,que o agente transmissor da febre amarela 

era o mosquito Stegomya fasciata ou, corno foi chamado a pa~ 

tir de 1926, Aedes aegypti" ficou mais fácil para os milit~ 

res norte-americanos se persuardirem finalmente da necessl: 

dade de por em prática a teoria de Finlay,quando em 1900 

1901 a doença grassava nas tropas de ocupação em Cuba e 

ameaçava outro empreendimento de importância econômica vi 

ca 

Reed e Gorgas à frente, empreenderam o combate a 

militares, 

moléstia 

num modelo centrado na luta contra o mosquito em suas 

rias fases de vida, especialmente a fase larvária ou 

~ 

va 
~ 

aqua 

tica, cortando assim no nascedouro o ciclo de transmissão 

da febre amarela, já que tal como Finlay adver'cira ,ela não 
~ 

e contagiosa. 

No Brasil, a Emilio Ribas coube a primazia da camp~ 

nha contra a doença, ao combater o mosquito em Santos com 

( 76) A literatura técnica e institucional sobre a febre amarela e abun 
dante . As idéias gerais aqui anotadas foram tomadas de FRANCO, 
Odair, História da febre amarela no BL"sil, Rio de Janeiro, 
MS/DNER, 1969, 208 p.; dos trabalhos de Fred. L. Soper (Chefe 
do Serviço Cooperativo da Febre amarela da Rockefeller no Bra 
sil entre 1930-40) publicados em OPS/OHS, Hacia la conquista 
de la s.g)lld. Qbra clg~oli_daddad entre los pueblos, Hashington, 
D.C., Publicaciõn Científica n9 233, 1972, 594 p.; dos relatá -
rios anuais da Fundação Rockefeller no período 1916-36 e o re 
sumo destes que faz FOSDICK, ~~. cito em relação ã febre amar~ 
la e a atuação dessa instituição neste campo. Aspectos comple
mentares da atuação do DNSP durante o surto de 1928-29 são for 
necidos por COUTINHO, A. et. aI., Clem:;ntino Fraga: itinerário 
~ma vida: 1880-1911., Rio de Janeiro, J. Olympio/INL-MEC 
1980, 167 P'I especialmente no capítulo de Ernani Braga, "O Sa 
nitarista e a febre amarela", p. 83-98. 

( 77) FRANCO, Q,Q.. cit., p. 56-60. Este autor também relata as re 
sistências que houveram de vencer os norte-americanos, sacrifi 
cando inclusive a vida de "voluntários l

' que eram pagos para se 
deixarem morder por mosquitos infestaebs, até claudicarem . pe 
rante os fracassos, devendo finalmente chamar Finlay para dele 
receber explicaç~es que levariam ~ ado~~o de medidas adequadas . 
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métodos próprio~ e afastar para sempre esse perigo do po~ 

to em janeiro de 1901, ou seja, antes que Gorgas começara 

a divulgar os resultados de seus ~xitos. ( 78 ) 

A Oswaldo Cruz foi encomendada a missão de atacar o 

mal no Rio de Janeiro entre 1903 e 1907, estabelecendo p~ 

ra tanto uma série de rotinas que o serviço criado para es 

se fim encarregar-se-ia de por em prática, especialmente 

em períodos extra-epidêmicos, e que o Decreto 16.300/23 i~ 

corporou integralmente. A profilaxia centrava-se na poli 

cia de focos (destruição de larvas): no expurgo e caça aos 

mosqui tos vivos (que deu lugar às famosas brigadas mata-mos qui 

to vestidas de amarelo caqui e que subsistem até hoje); na 

notificação compulsória de casos; assistência médica e hos 

pitais de isolamento; no aterro de águas estagnadas: na 

criação do peixe barrigudo (comedor de larvas), e outras me 

didas de educação popular como a ampla divulgação de expli 

cações simples sobre o ciclo da doença e precauções que a 

população deveria tomar ao respeito. 

Em 1908, verifica-se o último case; oficial de febre 

amarela no Rio de Janeiro, o que levou à suposição de que 

o mal havia sido definitivamente exterminado da Capital F~ 

deral. Assim, _apesar de todas as recumendações de OSvlal 

do Cruz, o Serviço de Profilaxia da Febre Amarela e sua 

Brigada Sanitária (que chegou a ter 2.500 mata-mosquitos) 

foi paulatinamente sendo desativado, a despeito de casos 

que aqui e acolá surgiram em outras pal.tes do país, nao 

chegando a constar, como vimos, nem COl,\O seçao especial 

quando da reforma sanitária de 1920-23. 

Quando Carlos Chagas assume a direção da saúde públ~ 

ca em 1919, tinha-se notícias da persL;tência de surtos 

epidêmicos no Espírito Santo e em pelo menos outros seis 

Estados do Nordeste, especialmente em .:'ernambuco, o que não 

impede, entretanto, que as Comissões S~nitárias FederQis 

fossem extintas em 1923 sem ter termin~jo sua campanha. 

( 78 ) Ibidem, p. 68 . 
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Nesse mesmo ano é estabelecido convênio entre o Gover 

no e a Fundaç~o Rockefeller para combater a febre amarela 

no Nordeste, ( 79 ) cuja Comiss~o, chefiada por White, en 

via v-Jalcott inicialmente a Recife, onde este desenvolve e 

aplica o plano de ação que viria a ser o modelo que infle 

xivelmente vai impor-se como o único possível na pretendi 

da erradicação da doença. 

o paradigma no qual repousavam as açoes de profilaxia 

pode ser resumido como segue: a febre amarela é uma doença 

urbana, transmitida unicamente pelo mosquito Aedes aegypti, 

sendo que a existência da doença depende somente do sim 

pIes ciclo homem-mos qui to-homeT{l , disseminc:.ndo-se de um ponto 

a outro seja pelo movimento do hospedeiro humano durante o 

período de incubaç~o, seja pelo transporte acidental do 

mo?quito infestado de um lugar a outro. O outro pilar fun 

damental da teoria é o de a doença existir somente em aI 

guns poucos centros--chave. Assim, bastaria destruir os lo 

cais onde existissem larvas do mosquito para ~le a 

amarela desaparecesse. 

febre 

Quanto aos aspectos clínicos da doença, tinha-se po~ 

tificado que a febre amarela era facilmente diagnosticável 

pela repentina aparição de febre, dor de cabeça, vômito ne 

gro e outras manifestações como hemorragia, e ictericia, so 

brevindo a morte, nos casos fatais, geralmente num prazo 

de 4 a 7 dias. Tinha-se também verificado que os estran 

geiros eram mais susceptíveis à moléstia em comparaç~o com 

os habitantes nativos de zonas endêmicas, especialmente os 

de raça negra, e que as crianças apresentavam imunidade. 

A presença ou ausência da febre amarela em locais suspe~ 

tos determinava-se mediante inquéritos epidemiológicos de 

mortalidade e segundo as opiniões de m0dicos e autoridades 

locais. 

Seguindo-se esse modelo, as açoes de profilaxia defe~ 

-didas pelos norte-americanos deveriam Jlecessariamente des 

tinar-se com exclusividade aos principlis centros urbanos 

( 79 ) OPS/ONS, op...:_ cit., p. 2/+ 
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do litoral, ou seja, os portos e, nestes, à destruição de 

focos larvários (mediante petrolização), dispensando ou 

tras medidas que uma visão mais ampla - como a de Ribas e 

de Oswaldo Cruz - tinham recomendado, por exemplo, em rela 

ção ao expurgo (combate aos mosquitos adultos)e à manuten 

çao da desinfecção em períodos não-epidêmicos, além da re 

taguarda médico-assistencial. 
(80 ) 

As implicações do paradigma adotado pelos norte-amer! 

canos mereceriam maiores discussões porquanto têm a ver com 

a própria experiência prévia dos médicos do exército nesse 

tipo de campanhas, sempre efetivadas no exterior nas zo 

nas portuárias de seu interesse para o comércio, em con 

traste com a malária que afetava outro tipo de investimen 

tos, como a construção de estradas de ferro em zonas de 

florestas ou mesmo com a doença de Chagas, a respeito da 

qual não tiveram nenhuma preocupação pois não inibia seus 

investimentos. Essa visão unilateral, enfim, será extrema 

mente importante, como veremos, porquanto levou ao prime! 

ro fracasso claramente reconhecido pela Rockefeller quanto 

a seu propósito puramente filantrópico de libel~tar da moléstL:a o 

Hemisfério Ocidental. 

Voltando aos trabalhos de Walcott em Recife, é inte 

ressante comentar que, imbuído que deve ter estado das mo 

dernas idéias de organização científica desenvolvidas por 

Taylor, procedeu a dividir o centro da ci.dade em distritos 

após fazer os 100 guardas do Serviço de Profilaxia Geral 

do Estado percorrerem a cidade. Enquanto isso, Walcott, 

pac'ientemente~ com o relóg'z:o na mão~ verificava o tempo que os 

das gastava'1l pai'a fazer as visitas em casas de todos os tipos. ( 

guar 
81 ) 

Dessa forma, esse técnico chegou a calcular com bastante 

precisão o nfimero de visitas que cada guarda conseguia fa 

( 80 ) Os técnicos norte-americanos estimavam que outras medidas 
que não a luta ~mtilarvar eram antieconômicas e ineficazes, 
não se opondo entretanto, a que os governos locais as ado 
tassem com financiamento próprio. Porem,c.olllo eram aqueles 
os que planejav.:1m e d.irigiam os trabalhos, o escopo da 
aç;o ficou restrito ~s medidas de seu interesse, a despe! 
to d.:1S reclanJ.3çcJes em contrôrio. 

( 81) FRANCO, O., 01~ ~it., p. 105 
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zer durante uma semana de trabalho e dividir as áreas se 

gundo o tipo de casa habitação predominante, até 

tuir os distritos. 

consti 

Walcott aplicava dessa forma, na prática, a idéia fir 

memente defendida pelos norte-americanos de que o combate 

à febre amarela(assim como a todos os males da sociedade) 

era só uma questão de organização, colocando em evidência, 

implicitamente, que os métodos improvisados e assistemáti

cos supostamente empregados pelos nossos técnicos da saúde 

pública seriam a causa da prevalência da doença no Nordes 

te. 

Padronizado o m~todo, aplicou-se o sistema de petrol! 

zação nos depósitos com focos de mosqui.tos em alguns dos 

principais portos do litoral entre Bahia c Manaus, pensa~ 

d~-se que assim seria automaticamente eliminada a possib! 

lidade de irradiação da infecção a lo~ais periféricos. 

Segundo Franco, a incidência de casos declinou entre 

1923 e 1925, o que levou ao encerramer:'.:.o das atividades em 

11 postos antilarvários. (. 82 ) Todavia, no mesmo ano de 

1925 explodem novamente surtos da infe~ção em vários Esta 

dos (Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) que se estendem 

a Minas Gerais no ano seguinte e em lS27 a Pernambuco, Ser 

gipe e Espírito Santo, até aparecer os primeiros casos ofi 

ciais no Rio de Janeiro em maio de 192.8 simultaneamente em 

vários bairros da cidade (Catumbi, Sa[de, são Cristovão) . 

A epidemia brotou finalmente na Capital, deixando des 

de o seu inicio até outubro de 1929 - quando finaliza a u~ 

gente campanha empreendida pe lo DNSP com o apoio da Cr'uza 

da de Cooperação na Extinção da Pebre Amarela organizada por pe~ 

soas de relevo fJoC1:al como resposta à oposição nociva e anti 

patriótica deflagrada cruelmen-te contra Clementino Fraga 

um saldo de 738 casos oficialmente conprovados, dos quais 
( 83 478 (64,8%) foram mortais. 

( 82 ) FRANCO, O., ~.-:. cit., p, 105. 

( 83 ) Ibidem, p. 100. Ver tmuhêm COUTINHO, A. et. <11., op. cit.-:. 
p. 83-98. 
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um 

Dentre as explicações a posterior-i, dir-se-á que foi 

criminoso descuido, ( 84 ) uma imprevidência ou uma catás 

trofe inevitável, dados os limitados conhecimentos disponl 

veis. Quanto à Fundação Rockefeller, vai incansavelmente 

repetir que foi um golpe traiçoeiro que a selva sul-arneri 

cana lhe deu pelas costas, de forma totalmente inesperada 

e após ter sido sacrificada a vida de pesquisadores e mi 

lhões de dólares. ( 85 ) 

Por sua parte, Franco opina que o fracasso da carnp~ 

nha radicou na adesão sem contestações à teoria criada por 

Gorgas e assentada por Carter de que a infecção torna-se endê 

mica nos grandes centros de poputação na ausência de intervenção sani 

táriq, desde donde se irradia às pequenas pm'oações, desaparecendo e!!.. 

pontaneamente destas quando os centros endêmü:~os se libertam do maL 

Acrescenta que ninguém ousava desaflar formalmente essa teoria!.._ 

refletindo que não é fácil modificar os eonceitos cZássicos e es 
. 1 • .. • d" ( 86 ) 

tabe~ecer novos pr~nc~p~os em me ~c~na. 

b) As provas em contrário 

Após o surto do Rio de Janeiro, todo o edificio monta 

do a partir do paradigma da febre amarela ruiu pois já não 

dava mais conta do aparecimento de casos numa cidade de on 

de se supunha erradic2.da para sempre d doença, ao tempo 

que a persistência de zonas endêmicas e até de óbitos no 

Nordeste do pais (apesar de reiteradamente atribuidos a f~ 

bres de mau caráter) denunciava que toda a estratégia deveria 

ser repensada. 

Obviamente, nao podemos atribuir o fenômeno a puros e 

simples fatores ideológicos que impediriam ver além do mo 

delo, posto que efetivamente vários aspectos etiológicos, 

epidemiológicos e clinicos da doença eram mal conhecidos 

ou até desconhecidos. Além disso, a própria profilaxia da 

(84) Nota ã imprensa fornecida pelo Diretor d0 DNSP, Dr. Belisário 
Pena. Revista de Hip,ienee Saúde Publi<:~{?_ 5 (1): 36, janeiro 
de 1931. 

(85) THE ROGKEFELLER FOUNDATION, Annual Rcp_o_rt - 1936, p. 10. 

(86) FR.l\NCO, O., 9-2. cit., p. 106. Esse desa;-i.o de fato existiu na 
epoca p~is houve muitos que discordaram Jaquela tcod a, COlt10 

SeoastÍno Bar~oso, cujos arp,umentos ser;o expostos mais adian 
te. Ver tambcm BARBOSA, P., "Pequena história da febre amare' 
la no Brasil". f\rguivos ck __ Higiene 3 (1): 5-26, ma i.o de 1929-:-
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doença era complicada e muito dispendiosa, fazendo-se difícil 

a justificação técnica para a manutenção dos recursos em ausen 

cia da ameaça e que dependiam, por sua vez, do apoio político 

do Congresso Nacional.Mais bem, devemos considerar que, em co~ 

junto, todos esses fatores (políticos, ideológicos, técnicos, 

etc.) de fato contribuíram para o insucesso das campanhas con 

tra a febre amarela. 

Entretanto, o aspecto que nos interessa reiterar em rel~ 

çao a esse problema é a relutância que, em geral, demonstram 

os detentores de um saber dominante em aceitar impugnações por 

parte dos dominados,· pois são vistas como ameaças as próprias 

bases que fundamentam seu poder. No nosso entender, a reticên 

cia dos técnicos da Rockefeller em considerar as provas ofere 

cidas pelos brasileiros de que o modelo explicativo e profil~ 

tico da febre amarela estava errado e daí os fracassos das cam 

panhas, e um exemplo bastante interessante dessa relação de do 

minação e que vale a pena examinar mais de perto. 

Alguns anos após o surto, especificamente em meados de 

:1933, as investigações sobre a febre amarela levaram finalmen 

te a derrubar as últimas resistências dos comissionados norte

americanos contra a revisão do seu esquema conceitual e, conse 

gÜentemente, de seus métodos de ação. 

o fato desencadeador desse processo foi a irrefutável 

evidência de existir no Brasil casos de febre amarela em áreas 

rurais (forma silvestre) na ausência do mosquito A. aegypti se~ 

do na verdade ela o reservatório permanente de vírus para rei~ 

festação nas zonas urbanas. Simplificadamente, podemos di z er 

que houve-se de se aceitar que: (87 ) 

. a febre amarela não é uma doença essencialmente urbana, 

que depende de um mosquito doméstico e a presença cons 

tante de individuos susceptíveis; 

• a doença subsiste em zonas de r~pulação escassa e dis 

persa, com ou sem a presença do A. aegypti; 

(87)05 fatores abaixo apontados foram tomados dos trabalhos'publicados por 
Soper e outros entre 1933 e 1935. Todavia, rabc frisar que tais canclu 
sões for<1m posteriormente incrementadas e ilj'crfeiço<ldas por novos dados 
fornecidos pelas pesquisas de laborat~rio 8!:sim como a profilaxia da 
doença sofreu outra grande mudança com a ut} lização da vacina e os i::. 
seticidas, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial.Cf.OPS/OMS., 
.9P. cit. 
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-· o controle dos centros-chave nao resulta eficaz no Bra 

sil, pois depende também da ausência do mosquito até 

nos menores longínquos povoados,' aldeias e dis 

tritos rurais das regiões vinculadas a tais centros; 

· a ausência de epidemias e de casos clínicos notifi 

cados, tanto nas cidades como nas áreas rurais, nao 

se aceita como indicador da ausência da doença nem 

mesmo de casos fatais; 

· é necessário o exame sistemático de tecido hepático 

post-rnortem como indicador da existência de uma zona 

endêmica; 

• a captura de A. aegypti adultos é fundamental para a 

localização de criadouros residuais. 

Outros supostos relativos à imunidade das pessoas de 

raça negra, dos estrangeiros e das crianças também houve 

ram de sofrer modificações. Mas, foi sobretudo o conceito 

de erradicação total- sonhada por Gorgas o mais abalado pois 

houve-se de aceitar que ela não era possível e que, 

vante, a profilaxia deveria apenas visar a redução do 

rus amarílico a um índice mínimo aceitável. 

dora 
~ 

Vl 

Significa isso, no final das contas, que daí em dian 

te já não era mais possível ao técnico pensar como o mos 

quito e sim raciocinar como epidemiológo ... 

A este respeito/vale chamar a atenção para o fato 

de que, tal como Soper reconhece posteriormente, o concei 

to de erradicação já tinha caído no descrédito pelos fra 

cassos na prometida extinção da ancilostomíase, motivo p~ 

lo qual a Fundação Rockefeller vinha sendo duramente censu 
rada. ( 88 ) 

Vemos assim que o quadro se complicou bastante para 

os técnicos estrangeiros e nacionais, apos mais de 30 anos 

se manterem aferrados a um modelo que tinha-lhes fornecido 

- acreditavam - a chave para a erradicação total da molés 

tia do nosso continente. 

( 88 ) OPS/OHS, ~cit~.Lp. 356 
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E aqui vale a pena lembrar Kuhn quando expoe o que en 

tende por paradigma. Para este autor, paradigmas 

as realizações cient{f1:cas universalmente reconhecidas que~ 

algum tempo~ fornecem problemas e soluções modelares para uma 

dade de praticantes de uma ciência. (89) Todavia, a 

normal, que seria a pesquisa baseada em urna ou mais 

seriam 

durante 

comuni 

ciência 

reali 
- " zaçoes cientificas passadas, frequentemente suprime novida 

des fundamentais, porque estas subvertem necessariamente 

seus compromissos básicos. Inclusive, algum problema co 

murn, que deveria ser resolvido por meio de regras e proc~ 

dimentos conhecidos, resiste ao ataque violento e reiterado dos 
( 90 ) 

membros do grupo. Isto implica, em outras palavras, 

que alteraç~es nos problemas e padr~es pelos quais a pr~ 

fiss~o determinava o que deveria ser c~lsiderado legitimo, 

evocam respostas negativas por parte dos especialistas,que 

vêém sua área de competência infringida pelas novas teo 

rias e ameaçados os trabalhos científicos que 

com sucesso. 

concluíram 

Entretanto, aponta Kuhn que as mudanças nas regras 

que governavam a prática anterior corneçar~o a se produzir 

quando os membros do grupo, não podendo mais esquivar-se 

das anomalias que subvertem a tradição existente, empree~ 

dem ent~o investigações extraor'dinárias que finalmente conduzem a 

um novo conjunto de compromissos~ a uma nova b~8e para a prática da 

c1:ência~ ( 91 ) ou se j a, a um novo paradigma. 

As colocaç~es acima nos levam a aventar a hip6tese de 

que a forma corno o modelo adotado pela l;.ockefeller com re 

lação à febre amarela foi posto em práticq no Brasil le 

vou, justamente, a deixar de lado a experiência e as adver 

tências de cientistas e técnicos brasileiros a respeito de 

( 89 ) KUIIN, Thomas s. , A estl'.utura das reVll!~çOeS científicas; 
são Paulo, Perspectiva, 1982, p. 13. 

( 90 ) Ibidem. p. 24. 

( 91 ) Ibidem, p. 25. 
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outras alternativas de explicação para o problema. Mais 

ainda, o reiterado rechaço das contribuições de cientistas 

latino-americanos, a começar pela própria negação da desco 

berta do mosquito transmissor pelo cubano Carlos Finlay~ 92 
ou o sistemático descarte dos profanos mas insistentes te.ê. 

temunhos dos humildes moradores de zonas eternamente endê 
I 

micas, levam a supor que algo mais do que o apego ao para 

digma impedia os norte-americanos de verem além dele. 

Sem dúvida, contribuiu para isso (e ainda assim é), 

uma profunda desconsideração por parte deles pela produção 

aut6ctone desta selvagem parte do hemisfério, concorrendo, 

para tant~ alguns sanitaristas nossos 91e alinhava-se in 

condicionalmente com essa nova fonte de poder e 

çao. 

legitim~ 

Evidentemente, essa problemática está inserida no es 

pectro de dominação imperialista dos Estados Unidos, por 

um lado e, por outro, no modelo que emprega a medicina es 

tatal na maioria dos paises da América Latina para o dese~ 

volvimento da ciência, sua adequação ao saber dominante e 

aos determinantes estruturais que a condicionam. E a esse 

respeito as análises de Garcia ( 93 ) e de Franco-Agudelo (94) 

fornecem, entre outros, decisivas contribuiç~es. 

De nossa parte, o que queremos é apenas despertar o 

interesse pela recuperaçao histórica da forma como no Bra 

sil a produção cientifica na área da merlicina estatal foi 

( 92 ) Desde os primeiros relat~rios da Roc~efeller l~-se invariavel 
mente: "Since Reed I s discovery that y-2llow fever ~s conveyed
by the 'stegomya' mosquito ... ", sendc imortalizado o feito no 
prôpno epitáfio de seu túmulo. A verdade foi restituída tão 
somente em 1954 quando o XIV Congresfo Internacional de His 
tôria da Hedicina ce lebrado em Roma ~'.::ntencia que "só Carlos 
Finlay, de Cuba, e o único e somente'! ele corresponde a dcs 
coberta do agente transmissor da febie amarela e a aplicaçãO 
de sua doutrina ao saneamento do tr5~ico e subtr6pico e não 
ã Comissão de Saúde do Exército Americano". Cf. FRANCO, O., 
op. ci~, ;:>. 58. 

( 93 ) GARCIA, J. C., ~. cit., Ver especi.a1-,lcnte parte 2, p. 108-112. 

( 94 ) FRANCO-AGUDELO. ap. ci t • 
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afetada pela avassaladora atuação da Fundação Rockefeller 

nos anos 20 e seguintes, instituição essa que com seus 

imensos recursos, dirigiu desde Nova Iorque os rumos a se 

rem seguidos na pesquisa e nas soluções práticas de impor

tantes problemas de saúde pública, dentre os quais merece 

especial destaque a febre amarela que, per se~ constitui 

um caso paradigmático para estudar a subordinação da produ 

ção científica aos interesses políticos-econômicos do polo 

hegemônico do capitalismo mundial. 

235 

Tendo em mente esse objetivo, abordaremos a se

guir alguns incidentes que, especialmente durante a gestão 

Chagas, tiveram relação com o questionamento feito por br~ 

sileiros às teses centrais do modelo profil~tico da Comis

são.Sanitária Rockefeller, bem como à propalada erradicação 

definitiva da doença de Nordeste brasileiro, tido então(com 

a cumplicidade do DNSP) como o último foco de infecção das 
Américas. 

Na sua acrítica história da febre amarela no Brasil, 

Odair Franco menciona pesquisas feitas no México apontan

do a existência da moléstia já nos tempos da civilização 

maia e mostra outros indícios de que ela sempre existiu no 

meio silvestre. No Brasil, evidências nesse sentido foram 

apontadas por Adolfo Lutz em 1898, ao tempo que Emílio Ri-

bas reiterava em 1922 que ele tinha combatido a febre ama

rela em plena mata virgem em são Paulo. (95) 

Afirmações desse teor foram também feitas por médicos 

de outros países como Colômbia, Cuba, Equador e Bolívia, 

chegando inclusive Gorgas a investigar casos fatais na re 

gião de Muzo (Colômbia) em 1916,mas que ele desconsiderou 

por nao constatar a presença do mosquito, apesar dos de

poimentos de habitantes dessa área. Muitos outros exem-

( 95) FRANCO, O., op. ~i..~_., p. 120-2 • 
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ploscomo esse sao referidos por Franco(96) e por Soper, (97) 

sendo o mais marcante e decisivo o do Vale do Cana~, no Espi 
-' 

ríto Santo, onde a suspeita da doença em forma endêmica vi 

nha sendo confirmada desde muito tempo pelos familiares de 

pessoas que antes de morrer apresentavam o típico quadro sin 

tomatológico da febre amarela. 

A inexistência do indispensável pernilongo fez com que, 

por exemplo, Soper desconsidera~se a confirmação da descober 

ta que o Dr. Álvaro de Melo, do serviço de profilaxia rural 

desse Estado, estava seguro de ter-lhe apresentado quando 

ali o convidou, pensando talvez com isso interessar a Rocke 

feller na iniciação de novas pesquisas. 

Como a essa altura já se aceitava - como veremos - a 

prova patognômica de lesões no fígado em casos fatais, o Dr. 

Melo tenta de novo em 1932 obter apoio da Comissão Rockefel 

ler para instalar um posto para colheita de amostras de teci 

do visceral, dado que a persistência a~ casos em Santa Tere 

za (Vale do Canaã) fazia premente adotar outras medidas que 

a simples polícia de focos na afastada capital capixaba. PO 

rém, o técnico enviado, Dr. Walcott, mais uma vez recusa o 
-apoio solicitado por nao encontrar o 1. aegypti. 

Nesse mesmo ar:o, todavia, generalj.za-se como medida of i 

cial a viscerotomia, sendo possível co..'lprovar de forma irrefu~ 

vel que os óbitos que ocorriam no Vale do Canaã devi~se de fa 

( 96 ) FRANCO menciona a comprovação por membLos da Comissão Sanitária 
do DNSP desde 1919 de que no Nordeste a disseminação do vírus se 
estendia fora das áreas urbanas. porêu, o Major Lyster, ao in 
vestigar pequeno surto em Pernambuco, ~ão confirmou ser de febre 
amarela por tratar-se de uma area sem edificações e a 24 kms. do 
centro comercial, embora continuassem surgindo casos em zonas ru 
rais desse Estado, de acordo com o dia~n~stico dos Drs. Antune~ 
e Correia. Por seu lado, Guiteras tinba também comprovado a 
existência em Cuba da doença fora das :onas urbanas. FRANCO, O., 
op. cito p. 95-6. 

, (97 ) Ol'SjOMS, o~., cito, p. 141-227 . 



• 

237 

to à febre amarela, mudando a partir desse momento a base 

conceitual do modelo etiológico, epidemiológico e profilát~ 

co da doença, o que é reconhecido e propalado internacional 

mente pela Fundaç~o Rockefeller em 1933, como mais um dos 

seus gloriosos feitos. E também a partir desse momento 

passa a ser Fred. L. Soper, chefe do escritório da insti 

tuiç~o na América Latina e da campanha no Brasil, o princ~ 

paI portavoz, quando não o autor, dessa e das outras contri 

b 
. - . ( 98) ulçoes que se segulram. 

A descoberta da forma silvestre da moléstia, por outro 

lado, levou a Rockefeller a voltar os olhos para outras re 

giões latino-americanas que tinham sido denunciadas com en 

dêmicas, confirmando-se assim os fatos que ela se obstinara 

em negar. 

Dentre os aspectos relacionados com o diagnóstico da 

febre amarela tipica, as lesões caracteristicas do figado 

tinham sido fartamente pesquisadas e demonstradas pelo ana 

tOTIDpatologis.ta Rcx:::ha Lima, eTI} ~912 na Academia Nacional de Me 

dicina, sem que na época despertasse maior interesse sua pi~ 

~eira descoberta. Entretanto, a persistência da doença 

na década seguinte,em vários pontos do pais,reavivou os de 

bates, chegando-se à aceitação do diagnóstico histopatológ~. 

co como prova da cÚ.usa mortis por febre amarela. 

Contudo, as discussões a respeito da possibilidade de 

realizar esse exame prescindindo da autópsia, em especial 

durante o surto de 1928-29 no Rio, n~o avançaram em termos 

do acordo existente entre o Governo e a Rockefeller, poss~ 

velmente devido à firme crença desta na rápida extinç~o da 

moléstia e da inutilidade, portanto, de se fazerem maiores 

esforços ou gastos em pesquisas e testes. 

( 98) A fama adquirida por Soper nesse campo ajl:dou-o, sem dúvida, a gal 
gar com facilidade os cargos de Diretor d;; Organização Panamerica=
na da Saude (1947-1959) e de Diretor Regicnal para as Américas da 
Organizi1(;ão Hundia1 da Saúde (1949-1953), bem como a manter altos 
cargos na Funda~;o Rockefe11er (1920-1950' e a ser consultor da 
irea inLernacional do Serviço de Saúde P~~lica dos Estados Unidos 
em diversas oportunidades, convcrtíndo-sE' .'lssim num expoente tl Pi,. 
co da "conexão sanitária intcrn<lciona1" • 
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'Foi finalm~nte Décio Parreiras, chefe do serviço de fe 

bre amarela do Estado do Rio quem,em começos de 1930, teve 

a iniciativa de empregar o bisturi para extrair amostras de 

figado e treinar para tanto escrivães de paz para poderem 

certif icar a causa mortis em casos suspei tos de f ebre amare 

la. Parreiras inventa nesse mesmo ano um aparelho para a 

punção hepática que, junto com o Dr. Genofre, desenha e man 

da fabricar na Lutz Ferrando, dando assim lugar ao primeiro 

serviço de necropsias parciais, sistemáticas, feitas por 
. ( 99) 

lelgos. 

Por sua vez, o técnico da Rockefeller, Dr. Rickard, de 

senha em Pernambuco um instrumento sL~ilar que o Dr. Mário 

Baião batiza de viscerótomo. Sendo fartamente publicitado 

o fato nos meios cientificos pela Rockefeller, houve Parrei 

ras de interpelar Soper que, em 1939, admitiu finalmente 

que a paternidade do invento coube ao brasileiro, embora a 

instituição não o aproveitasse e sim o aparelho de seu fun 
. ~. (100) 

ClonarlO. 

Certamente, problemas de paternidade e de precursores 

nos pequenos e grandes avanços da ciência são fatos corri 

queiros que nada nos dizem a respeito de sua história. Em 

todo caso, quando eles surgem em condições de dependência, 

adquirem um caráter que, acreditamos, ultrapassa a simples 

rivalidade entre pessoas ou correntes de pensam~nto, passan 

do a revelar a forma como os micropoderes se transformam em 

agentes dessa dominação maior. 

Isto foi perfeitamente compreendido pelo médico do 

DNSP Sebastião Barroso quando lhe coube trabalhar na febre 

amarela com os comissionados da Rockefeller, passando ini 

cialmente a contestar o modus operandi desta e depois as 

suas próprias bases conceituais, sendo por isso acusado por 

Fontenelle de açular sentimentos de jingoúmo contra aquela ins 

(99) FRANCO, O., op. cit., p. 112. 

(lCX1! Ibidem e OPS/OMS, op. cit., p. 83 • 
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tituição. (1m) Em outras palavras, pela sua atitude temerária 

Barróso foi chamado de chovinista arrogante e belicoso pelo 

máximo expoente do sanitarismo à la americana em' nosso pais 
~ 

na epoca. 

No Capitulo II vimos que Barroso foi um denodado defen 

sor da permanência da primeira Comissão Rockefeller que veio 

em 1916 chefiada por Hackett afazer suas demonstrações em a~ 

cilostomose. De fato, Barroso fez na época apologético ap~ 

lo aos par lamentare s, chamando a Comissão de Missão Santa que 

caiu do céu, devendo ser recebida como libertadora, como re 

dentora do nosso povo. Disso, Barroso não se arrependeu po~ 

que, como esclarecera anos mais tarde, a Comissão queria 

levantar indices3 só tratava de quem queria se]' tratad03 só pensava 

difundir os conhecimentos sanitmoios3 e maneirosa3 alheia a 
. U02) de domtni0 3 sem prazo para ag~r. 

J 

so 

em 

Has, os 

Missã0 3 a da 

radicalmente 

contatos que teve mais tarde com outra Santa 

erradicação da febre amarela, o levaram a mudar 

de opinião. 

Quando em 1921 foram reorganizadas as Comissões Sanitá 

rias Federais, Barroso foi incumbido por Carlos Chagas de 

reestruturar os serviços de profilaxia rural na Bahia, levan 

do inclusive a ordem de demitir o já exíguo pessoal e reme 

ter para o Rio o material existente. Ao chegar lá, porém, 

constatou que uma epidemia de febre am2rela, já em declínio 

no interior do Estado, estava avançandc em direção à capital, 

o que o obrigou a trabalhar intensamente para evitar que o 

mal se propagasse, até que cessarem os casos em 1922.Pensava 

Barroso em manter o serviço de vigilância devido ã persistê~ 

cia de casos em outros Estados nordestinos, quando subitamen 

te o Governo Federal ordenou parar os serviços de epidemias 

(peste e febre amarela). 

(101) FH 7 (15) de 1.8.26. No mês de julho de P26 J.P. Fontenelle e Custa 
vo Lessa pronunciaram .duas longas conferê~'cias 11<:1 Sociedade de Medi 
cina e Cirurgiéi do Rio de Janeiro refutamo principalmente as acusa 
s~es de Barroso ~ Rockefeller. 

(10~ DM de 23.6.26. As refer~lcias quedoravane faremos is declaroç;es 
de Sebastião Barroso foram tomadas de cOl1'crências suas pronun~iadas 
na Sociedade de Neclicina e Cirurgia do R L:; de Janeiro e publicadas 
no DH d(~ 23.6.26; 23.7.26; 2/ •• 7.26 c 10.9.26. 
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Junto com o Diretor do Saneamento Rural, Belisário pe 

na, Barroso protestou veementemente sem conseguir apoio p~ 

ra a manutenção dos serviços, sendo esse fato talvez a 

gem do desentendimento de Pena com Chagas e que o levara 

ori 
, 
a 

renúncia ao cargo. Na verdade, Chagas preparava o caminho 

para a atuação exclusiva da Rockefeller na profilaxia da 

doença, confiando certamente na promessa desta de que com 

seus métodos, seus recursos e sua eficiência, acabaria defi 
(103) 

nitivamente com o problema. 

Vendo os serviços brasileiros serem praticamente ex 

tintos pela vinda da comissão de técnicos norte-americamos, 

Barroso expõe na Sociedade de Medicina da Bahia nas sessões 

de 30.3.22, 6.4.22 e 10.7.22 seus temores a respeito do re 

crudescimento da doença pela existência da endemia no inte 

rior do Nordeste, manifestando ainda suas dúvidas quanto ao 

êxito da Rockefeller posto que as peculiaridades dessa vas 

ta região, quando comparada com o sul, não comportavam os 

métodos de profilaxia empregados por aquela. 

o escepticismo de Barroso se viu confirmado quando em 

1923 começa a trabalhar com a Comissão na qualidade de re 

presentante do Governo Federal, entrando em sério confronto 

com seu chefe, Dr. White. Na verdade, Barroso tinha condi 

cionado o convite de Chagas à manutenção da autonomia com 

pleta na técnica, na extensão dos trabalhos e na escolha do 

pessoal, coisa que White não aceitou, declarando que wna vez 

que eZe é quem paga3 vai fazer o serviço como entender3 com sua técnica3 

com o seu pessoaZ superior. Por essas razões, Barroso pede de-

missão do cargo mediante longa exposição de motivos ao Dire

tor interino do DNSP, Dr. Leitão da Cunha!104)mantendo pro

longado silêncio apõs o fato. 

As posições de Barroso vieram ~ tona em 1926, 

casos fatais de febre amarela aparecem novamente em 

quando 

vários 

(l03) Esta confiança ê abertamente manifestada por Chagas no seu discurso 
inaugural do I Congresso Brasileiro de lligiene de 1923. Cf. Anais do 
I CBH, 1923. 

000 Trechos dessa carta foram publicados no DM de 23.7.26 • 
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pontos do Nordeste, a imprensa dá o alarme e os meios acadê 

micos se agitam. Pareciam assim confirmadas as relutâncias 

desse m~dico a respeito da inoperância dos m~todos da 

Rockefeller, entanto que esta anuncia no exterior que está 

próxima do triunfo total. 

A este respeito, Barroso diz: Hoje rompo o silêncio destes 

anos porque, de há wn ano a esta parte, logo que se divulgou a noticia 

de que a febre amarela estava radicalmente extinta e os serviços iriam 

ser encerrados, começaram os turiferários da rica instituição a se es 

falfarem na imprensa leiga, não tanto para elogiar os feitos, 

principalmente para deprimir não so a mim como a todos os que, 

quanto 

tendo 

chefiado tais trabalhos, deveram de ficar em meio caminho, por 

dade de recursos, pela não generalização dos serviços, pela sua nao con 

tinuidade. 

E a propósito de um artigo de jornal que 

Rockefeller e riduculariza e achincalha ao extremo 

endeusa a 

os técnicos 

brasileiros, Barroso concorda com Pena 

pre se debateram em serviços por metade, 

cis, entanto que A RockefeUer, que dispõe 

em que eles, que se~ 

são chamados de imbe 

de meios completos e auto 

nomia absoluta, que anuncia para :3 meses o último caso e para mais 10 

meses a totalidade da campanha, e no fim de :3 anos tem as coisas em 

piore s cond1:çõe s, essa é um prodigio de habilidade, de saber .. de efi 

ciência. 

Os reparos de Barroso ã atuação da Comissão Rockefeller 

são de ordem ética, administrativa e científica. Acredita 

esse médico que o combate à febre amarela - à diferença da 

ancilostorrose - sepresta para mil atritos e resistências que 

devem ser vencidas com urgência, o que só os nacionais, só as 

autoridades do pais podem levar avante sem conplicações internacionais. 

Entregando-se porém a alta administração, os cargos de co 

mando e os serviços in toturn à Rockefeller e ao pouco manei 

rosa Dr. White, somente restaria a parte mais odiosa e difí 

cil com os nacionais. e por isso que Barroso adverte o Go 

verno para medir: bem as conseqüências de permitir que estrangeiros 
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poderosos, por si ~ por seu governo, se venham imiscuir, direta e fund~ 

mente, nas condições mais privadas da vida nacional, e imiscuir-se para 

dar ordens, intimar, multar, prender, ordenar despesas, traçar normas 

de vida doméstica, entrar no recesso mais intimo dos lares, ( •.. ) como 

se dá sempre com qualquer ser'viço contra qualquer moléstla. epidêmica. 

Entretanto, a grande e pioneira batalha de Barroso com 

a Rockefeller se deu, como reconheceu Franco mais tarde, em 
. . _ (105) 

torno do conceJ. to de centros lJ. toraneos. A xespei to de~ 

sa pedra angular dos métodos da Comissão, Barroso dá inúme 

ros argumentos e exemplos do grande erro que significa sus 

tentar essa tese no Nordeste, onde a comprovada existência 

da febre amarela no meio rural e nos pequenos povoados do 

interior deu um definitivo golpe na noção dI') Zitoraneidade. 

Explicando as razões pelas quais Ê inútil restringir a 

profilaxia t~o som~nte a pequenos loca~s dos grandes cen 

tros urbanos do litoral (expansão das comunicações, 

çao, movimento de tropas, clima, etc.) K Barroso passa 

fender o conceito de região, entendida como território 

migr~ 

a de 

vas 

to que deve abranger vilas, povoados, meio rural, etc.,opo~ 

do-se assim à idéia t~o arraigada de localidade densamente 

povoada. 

Contudo, será inútil tratar de convencer os técnicos 

estrangeiros. Ao respeito, White teria declardo que nas p~ 

quenas cülades a epidemia se extingue por si mesma; não vale a pena ga~ 

tar dinheiro com elas, morra quem morrer. Diante de declarações 

desse teor, Barroso já tinha dado sua indignada opinião a 

Leit~o da Cunha: 

Essa gente só tem feito a profilaxia ama.l?iZica no pais dos outros, 

encarando as coisas antes pelo l.ado financeiro do que pel.o humanitário, 

em paises incultos e escravizados - México, Peru, Guatemala, Cuba, Pana 

má - onde a tudo se subnetem seus habitantes. 

Além dessa orientação desumana, segundo Barroso, a 

Rockefeller revela conceito inteiramente errado 90bre a ep! 

(105) Franco esclarece que foi com Barroso que caiu a noçio de litoranei 
dade e o mito de a febre amarela ser doença só de cidade. FRANCO,-
0., op. ci t., p. 96. 

" 



• 

243 

demia da febre amarela e para demonstrá-lo dá numerosos 

exemplos, lembrando ainda que não conhece chefe de serviço 

rural do Nordeste que tenha elogiado os métodos e a técnica 

do Dr. White. 

Ainda sobre o assunto Barroso explica que a epidemia de 

febre amarela se apresenta de forma cíclica e que se o mal 

se extingue nas capitais e agora (1926) volta a surgir em 

muitos pontos, é preciso culpar os lugares do interior, onde 

o germe se mantém por tempo longo e indefinido. Por esse 

motivo, refere-se à Rockefeller em tom socarrão: 

Maravilhosa profilaxia ! prega-se na fachada está ext1:n-ta a febre 

amarela nas cidades do litoral~ mas nas do interior dezenas de brasilei 

ros estão a morrer de febre amarela 1 agregando que os técnicos 

norte-americanos com sua teimosia~ a sua ignorância e as suas mane1, 

ras~ já jogaram fora um milhão de dólares. 

Poucos anos mais tarde, Barroso expressa opinião simi 

lar a respeito do labor de técnicos da Rockefeller e de pai 

ses europeus no Oeste da África que a1i se dirigiram para es 

tudar a febre amarela. (106) 

Sem deixar de reconhecer os avanços científicos que es 

sa missão trouxe, Barroso crê obter dos relatórios algumas 

lições para a atuação da Rockefeller no Brasil pois, infeli~ 

mente~ o que lemos nos documentos não é de molde a trazer-nos tranquili 
(107) . 

dade. Oplna ele que pela incompree~nsão de aspectos epid~ 

miológicos essenciais e pela visão colonialista do problema, 

o trabalho desses técnicos não passa d~ medidas discriminató 

rias e unilaterais, vú;ando tão somente o europeu e deixando de la 

do o indigerza~ permitindo~ portanto~ que o gelc,me se mantenha; é também 

um combate de momento nos pontos mais importantes para os dominadorec~ 

deixando os surtos ao abandono; é~ finalmente,. wna profilaxia incompleta 

e~ por isso faUIa e inútil do ponto de vista c:7,'l eliminação definitiva do 

flagelo. Barroso adverte, enfim, que os europeus não compree~ 

dem que sua profilaxia é caríssima porque é ilus.ória. 

U06) Trata-se da miss~o de 1928 na qual Noguel i, Strokes e Strong V1ernm 
a falecer por causa da molcstia • 

(lO?) Os comentários de Sebastião Barroso sobn os relatórios dessa missão 
ao Oeste Africano foram publicados em Nl 42 (35) de 1.91.28. 
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Uma série de outras criticas faz Barroso a essa missão, 

colocando finalmente que O continente africano~ na parte onde tem 

reinado a febre amarela está nas mesmas cOfulições do nosso nordeste, 

advertindo que se um combate geral e sirrrultâneo não é possivel" en 

tão a promessa da RockefeUer de erradicar do mundo o tifo icteY'ioide"s~ 
~ 

ra wn sonho que se desvanece por enquanto. 

Voltando à situação do Brasil em 1926, a polêmica em 

torno de se existia ou não febre amarela no pais, se era ou 

não verdade que a Rockefeller tinha terminado de vez com o 

mal, alcançou realce nacional com um surto em Pirapora, Mi 

nas Gerais, deixando essa discussão em evidência que não era 

a ausência de casos mas sim a falta de informação a causa 

do proclamado êxito da campanha da Rockefeller. Mais ainda, 

a desativação dos serviços estaduais interrompeu as rotinas 

das notificações vindas do interior dos Estados nordestinos, 

fazendo com que, ainda em 1929, ou seja, após o grave surto 

no Rio, ~e acreditasse na extinção tot2l da infecção. (10~ 

Por outro lado, não se pode deixar de levar em conta o 

fato de que dos casos suspeitos encontrados pelos técnicos 

da Rockefeller eram obtidas amostras de figado e remetidas 

ao seu Instituto de Investigações Médicas em Nova Iorque,c~ 

jos resultados não confirmaram a existência da doença. Esta 

,situação, aliás, foi sendo revertida após a Fundação insta 

lar wn laboratório na Bahia em 1928 para inicialmente conti 

nuar as pesquisas sobre o achado de Noguchi, a Leptospi1?a icte 

roide~ erroneamente identificada por ele como sendo o virus 

amarilico. 

Colhendo a opinião popular e as criticas da imprensa le~ 

g~ a respeito do surto em Pirapora, mais uma vez Mauricio de 

Medeiros aproveita para empreender sua campanha contra o 

DNSP, poupando a referência direta a Cdrlos Chagas, que se 

encontrava em prolongada viajem nos Est.ados Unidos. (109) 

(l08) Essa situação Je ausência de dados ou deslnformação foi posteriormcll 
te considerada muito importante, especialmente em relação a incide; 
te em Recife que ficou conhecido como os "informes falsos de 1929". 

(109) O Dl1 de 10.6.26 transcreve notícia de periódico norte-auw'ricano anun 
ciando que o Dr. Chagas e sua família tiph:lm sido convidados pela F~n 
d3Ç~O Rockefe11er a visitar aquele pais a um custo de 10.000 d~lar~s~ 



• 

245 

o primeiro de uma longa série de editoriais, artigos e 

comentários publicada no Diário de Medicina vale a pena ser 

transcrito pois bem transparece o teor das increpações que 

Medeiros vai endereçar à repartição sanitária, ao tempo que 

fI t t · t d .. - ~bl' I (nO) re e e os sen lmen os a oplnlao pu lca em gera : 

RÃ ou NÃO HÁ FEBRE AMARELA ? 

Notícias alarmantes. 

Pirapora recebe a visita sinistra. 

ACAUTELEMO-NOS ! 

Há algum te"po vêm circulando noticias alannantes da invasão da f~ 

bre amarela nos Estados do Norte. A luta se eterniza3 a imprensa 

de um lado a afirmar que de fato a febre amarela existe3 e de ou 

tr03 o Departamento oficial a desmentir. Esses desmentidos3 entre 

tant03 já não tem significação maior3 pOl'que eles são assim como 

uma espécie de auto-defesa do Departamento. Os fatos3 infelizme12 

te3 mais tarde3 quase sempre3 deixam em má situação a palavra ofi 

ciosa. 

Por mais que queiram as autoridades do nosso burocratizado serviço 

de Saúde PÚblica~ as cifras alarmantes aparentemente pondo nos 

seus devidos limites a ronda terrivel que visita o pais de Norte a 

Sul ! Esses algarismos exprimem realmente o estado de anarquia sa 

nitária em que vivemos3 com muitos médicos3 muitoz, ser'viços de pr~ 

filaxia3 com muiÚls verbas especialmente votadas para as campanhas 

de higienizaçã03 com muito estardalhaço oficial3 mas3 desgraçad~ 

mente3 sem os menOl'es meios eficientes para defender-nos de 

veis eventualidades. 

<4 

poss!:.. 

Assim3 na paraiba verificam-se 49 óbitos3 em Natal3 23 em Salvado~ 

1 morto de febre amarela oficialmente3 sem contarmos as 

vttimas das "febres de mau caráter"3 no interior do Estado; no Ce~ 

rá3 uma meia dzizia de casos3 em Pernambuc03 23 apesar de todo o re 

clame da higiene oficial do Dr. Amaury de Medeiros ! 

Somente uns 80 casos. Ora3 80 mortes de febre wnarela3 para os 35 

milhões de brasUeiros3 pocitivamente são de uma pequenez eseanda 

loswnente rid-icula ! , 
Deixemo-nos de apreensões e compreendamoD3 com as autoridadeD do 

DNSP3 que os 80 óbitoc de febre amal'da entre nós3 não são nada ... ! 

(l1cP DH de 8.6.26. 
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Depois de tudo isso~ dessa ronda fatal~ não podemos~ em absoluto~ 

concordar que não tenha importância a grita da imprensa~ do povo~ 

contra a febre amarela ! 

Há~ sim~ e é preciso~ quanto antes3 que o Departamento~ libertan 

do~se do teorismo brilhante em que vive3 execute providências ené~ 

gicas e decisivas a fim de sufocar os surtos existentes no pais . .. 

Dessa forma, Medeiros vai expressar seus temores quanto 

ao surto violento de Pirapora e a situação geral da febre amare 

la no país, que vinha causando pr'ofundas apreensões em todos os 

espiritos~ especialmente porque OSlsxudo Cruz já morreu. (111) Rei 

tera ainda sua habitual desconfiança nas autoridades da sau 

de pública nacional dizendo que o tempo é pouco., ao que parece 3 p~ 

ra o Departament03 desprendendo-se um pouco do erotismo cientifico com 

que aureola a vaidade do seu supremo Chefe~ trabalhar pela nossa defesa 
(112) M sanitária. as, isso parece dificil a Medeiros porque es 

se pomposo aparelho de reclame oficial que nos custa apenas 25 mil con 

tos anuais3 está em palpos de aranha para explicar o atual surto epidêmi 

co. 

Por outra parte, as críticas que sao feitas por Barroso 

e outros à Comissão Rockefeller são interpretadas por Medei 

ros como um desespero de causa~ pedras que atiram os técnicos 

do DNSP, sem se lembrar que a existência jé dessa instituição de fi 

- lantropia estrangeira~ entre nós3 para combater nossas endemias3 consti 
, , 'd 7 'b 7 d "7 'd d (1l3) tue o ma1-or e ma1-S autor1-za o t-1- et-o a sua umt1-t-1- a e. 

Diante da confirmação oficial de 50 casos de febre ama 

rela em Pirapora, Medeiros adverte ademais que ninguém pode 

prever até onde nos há de levar esse descaso criminos03 pelo qual nos é 

licito supor3 sem intenção de alarme~ que de uma hora para outra podemos 
(114) 

ter essa terrível epidemia entre nós. Por sua parte, o DNSP p~ 

de um crédito extraordinário para consertar os aparp).hos 

Clayton e ativar as brigadas mata~mosqEito. Porém, Medeiros 

pensa que a despeito dessa ficha de conwlaçã03 apesar desses 

pr'imeir'os passos3 tão calmos e quase indiferel'des~ tem-se a impressão ele 

(lU) DH de 9.6.26 

(112) DH de 12.6.26 • 

(113) DH de 25.6.26. 

(114) Ibidem 
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de que estamos positivamente de braços cruzados, as autoridades sani 

tárias, num alheiamento clamoroso, que caractel,iza uma mentalidade 

fria, inerte, impassí.vel, ante a perspectiva de uma trágica invasão 

amarí.lica em todos os grandes centros populosos do paí.s. 

E temendo o pior, Medeiros exclama: 

Que de negligência e deswnanidade ressaltam desses bocejos indo 

lentes dos responsaveis peZa saúde do povo.! 

Por outra parte, Leitão da Cunha é entrevistado pelo 

jornal mineiro Brasil e interpelado a respeito da prepotê~ 

cia dos técnicos da Rockefeller, de graves irregularidades 

que teriam cometido e de sua ineficiência. A resposta da 

autoridade foi, obviamente, que tais fatos não tinham che 

gado a ele. Finalmente, o entrevistador pergunta: Acha V. 

Ex. que a Capital da República está ao abrigo do mal ? e, no caso 

contrário, o DNSP está apto a impedir a extensão dessa calamidade que 

poderia matar tanta gente? Laconicamente I· o médico responde: 

Está. E se viesse verificar algum caso importado, o DNSP está devida 
"1 7. d . d . d . . -., "1 (115 ) mente apare&rla o para ~mpe ~r a ~ssem~na~ao ao ma&. 

~ interessante destacar que as controvérsias em torno 

do problema amarilico nos anos prévios ao surto de 1928-29 

ganharam dimensões opostas: por um lado, o discreto silên 

cio dos sanitaristas que, como Fontenelle e T,essa, apenas 

·elevaram a voz para refutar as acusações de Barroso a 

Rockefeller sem mencionar suas teses principais, não se 

constituindo nem em tema de debate do 39 Congresso Brasi 

leiro de Higiene de 1926, que se centrou mais bem no estu 

do das moscas e mosquitos sugadores de sangue em geral. Mas, 

por outro lado, despertou a atenção de acadêmicos que em 

preenderam pesquisas na área médica no Rio e na Bahia. 

Dentre estas últimas, a tese do doutorando Otto Schmidt 

sobre a febre amarela na Bahia reveste especial interesse 

pelo contexto em que faz seu estudo clínico e pelas obser 

~l~ DM de 2.7.26 
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vaçoes a respeito dos métodos da Comissão Rockefeller, além 

de confirmar as afirmações de Barroso e outros a respeito 

da existência de vastas regiões endêmicas no interior do 
Nordeste. (l16) 

Schmidt coloca como hipótese que a chegada de tropas 

LegaListas vindas do Norte para combater a incursão dos rebeLdes no 

Estado bahiano seria a causa da importação do perigoso morbus3 
fazendo uma vívida descrição do penoso estado das tro 

pas: 

Aqui chegavam os soLdados estropiados3 fatigados 3 denunciando aL 

guns na Ifacies l um estado mórbido de consumação e3 maL desembarcados3 
dirig1~-se do Cais do Porto para a Igare' da 'Chemins de Fer'3 em cu 

• • 1 • - J. - (117 ) jas v~z~nnanças perno~tam3 se~wo na propr~a estaçao ..• 

E mais adiante, refere-se ao deslocamento das tropas 

no interior, 

termos: 

ondehá anos existe a onda endêmica3 nos seguintes 

A Força PÚbLica de são pauL03 composta de nacionais e recepti 

l)eis e d.,e descendentes de estrangeiros3 oferece campo propicio à expa?!:.. 

sâá contagiante do tifo aJTJariL Um fato de observação constante era 

então a vinda do inteY'ior de soLdados doentes que superLotavam o Hos 

pitaL MiUtar3 exiguo para fLuxo de taL monta ( ... ) Trânsito perigoso 

de soLdados doentes que iam ou voLtavam da excursão militar de combate 

as tropas aguerridas de PRESTES. (l18) 

Ainda faz referência Schmidt a uma outra questão tam 

. bém dem\nciada por muitos outros, no sentido do perigo que 

significava a restrição da policia de focos a centros-chave 

da capital bahiana, excluindo dessa forma as zonas suburba-

nas. E a este respeito, não exime de criticas a Comissão 

Rockefeller, que demonstra com seus métodos um interesse cu 

Zicidiano exeLusivista3 sendo o lado humano totaLmente despreza 
(119) . - -

do. Ass~m mesmo, a supressao pela Rockefeller do expu~ 

go nas pequenas localidades é qualificada por Schmidt como 

medida altamente atentatória dos princIpios de humanidade, 

0]6) SCHHDIT, Otto, A febre amarela na Ba.hia fl)l 1926. Tese de doutora 
mento defendida na Faculdade de Ncdicina na Bahia, em 22 de dczcm 
bro de 1926. 

(117) Ibidem. E: 190. 
(118) Ibidem, 
(.119) Ibidem, p. 193-5. 

\ 
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parecendo-lhe que desumanidade exista em se deixar que mosqu~ 

tos infectados continuem a viver e a propagm' o mal de sião, quando é 

certo que o expurgo os aniquilaria, circuscrevendo ainda mais a sua 

raia de ação. (12) ) 

c) Repensando a história da febre amarela 

As citações até aqui anotadas demonstram, enfim, que 

a história da febre amarela nos anos 20 pode ser repens~ 

da em termos do significadopolitico que teve o convênio a~ 

sinado entre ~ Gov~rno Federal e a Fundação Rockefeller,c~ 

ja operação evidencia a forma arbitrária pela qual os ins
petores sanitários brasileiros foram relegados a um plano 

secundário.Abriu-seassim espaço para a livre e autoritária 

atuação dos comissários norte-americanos, sem que tenhamos 

lograd~de nossa parte, descobrir razões de índole cienti 

fica ou técnica para tal procedimento. 

Essa experiência leva também a refletir sobre o grau 

em que o paradigma de combate à doenca funcionou como um 

instrumento a mais de poder, de aleijamento das vozes dis 

cordantes, de subordinação da produção nacional de conheci 

mentos ao modelo imposto. E neste sentido, seria extrema 

mente útil se fazer um estudo das publicaçõec do Instituto 

Oswaldo Cruz nos anos 20-30 pois, a julgar pelos escritos 

de Soper, a contribuição de seus cientistas teria 

praticamente nula. 

sido 

Por último, chama a atenção a flagrante contradição 

existente entre a realidade denunciada no Brasil a respe! 

to da existência concreta da febre amarela, por um lado, e 

por outro, o anúncio triunfante no exterior quanto a 

definitiva erradicaõ total da endemia por parte da Funda 

ção Rockefeller. Nesse sentido, o surto de 1928-29 foi to 

mado como uma surpresa passageira devida à movimentação de 

tropas, ou seja, passando o momento de agitaç~o golitica, 

tudo voltaria ao normal. Ademais, parudoxalmcnte, esse 

surto serviu para afiançar mais ainda Oq laços entre o Go 

(120) Ibidem, p. 195. 
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verno Brasileiro e a Fundação Rockefeller e nao, corno se 

ria de esperar, para o nosso Governo tornar a si o comando 

da campanha de forma exclusiva. 

Com efeito, convencido o Governo da necessidade de 

estabelecer o combate permanente, instaura-se em 1929 um 

serviço único nacional centralizado da febre amarela, a 

cargo do Diretor do DNSP, Clementino Fraga, e do Dr. M.E. 

Connor,que seguiu, entretanto, aplicando o mesmo modelo 

de profilaxia, ou seja, continou visando apenas a baixar o 

índice de mosquitos em centros-chave dos principais po~ 

tos. 

Com a chegada de Fred. L. Soper, em julho de 1930, 

continua a mesma prática que tão somente em 1933 veio re 

sultar, como vimos, na aceitação da existencia da febre 

amarela silvestre e na mudança radical do pardigma. ~ 

também com a chegada de Soper (e sua reconhecida habilida 

de corno administrador) que começam a aumentar os recursos 

financeiros colocados à disposição da campanha por parte 

da Rockefeller e principalmente do Governo brasileiro, f~ 

zendo possível a criação e direção conjunta do Serviço 

Cooperativo da Febre Amarela e que fez a profilaxia da 

doença em âmbito nacional entre 1931 e 1939, retirando-se 

em seguida a Rockeieller desse empreendimento e encerra~ 

'do sua Representação Internacional no Brasil para a Améri 

ca Latina em 1942. 

Como sabemos, em fins de 1926 retira-se Carlos Cha 

gas da alta direção dos serviços sanitários, fato que o 

poupou de continuar enfrentando a situução cada vez mais 

insustentável em que o quadro político do país o colocava, 

aí incluída a ausência de uma política de saúde pública 

voltada realmente para os grandes problemas nacionais. E 

destes, a febre amarela era apenas uma parte mas que nao 

deixou de contribuir para o desgaste 

,tiva derrubada da República Velha. 

e a defini 
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Quanto ao combate à febre amarela e seus resultados 

nos anos 30, significou - no nosso entender - a definitiva 

honra e glória da Rockefeller. E quanto a nossos esforços? 

Soper vai dizer que,no combate ao surto de 1928-29 e na 

montagem do Serviço Cooperativo, foi empregado um contin 

gente de 10.000 pessoas e que durante dois anos e meio fOY'am 

gastos mais "de 10 milhões de dólares. (12]) 

A esse respeito, entretanto, vale a pena registrar 

urna importante informação adicion~l que pode levar a esta 

belecer a quem coube realmente a honra e glória na luta con 

tra o teimoso mal neste último reduto da selva tropical sul

americana. 

Segundo os balanços da Fundação Rockefeller, o seu Es 

critório Internacional de Saúde destinou ao controle da fe 

br·e amarela no Brasil no período 1923-1933, tão somente o 

valor de US$ 2.826.993 (dólares correntes) assim distribuí 
dos: (122) 

1923 ... 25 - 881.926 

1926 - 404.185 

1927 - 153.397 

1928 84.692 

1929 - 131. 752 

1930 - 179.904 

1931 - 260.684 

1932 - 380.453 

1933 - 350.000 

(121) OPS/OMS, QTI. cit., p. 45. Grifo nosso 

(172) Cf. THE ROCKEFELLER FOUNDATION, Annua1 l~eport - 1932, p. 188-9 
e Annua1 Report - 1933, p. 150.1. Essa cifra exclui gastos com 
o 1aborat6rio da Bahia que no periodo 1928-33 foram de cerca de 

I 

US$ 220.900. 
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Essas cifras mostram que a diminuição dos recursos em 

1928 efetiv,:,J~nte tendiam para o término do programa no 

Brasil, situação essa revertida com a retomada da campanha 

nos anos subseqüentes. Mas, o mais importante de tudo e 

que esses valores deixam claro que se no combate ao surto 

e na montagem do Serviço Cooperativo foram gastos os 10 mi 

lhões de dólares aludidos por Soper num período de 30 me 

ses entre 1928 e 1930, na verdade coube ao Governo brasi 

leiro arcar com praticamente todo,o ônus. Com efeito, a 

verba alocada pela Rockefeller nos anos 1928, 1929 e 1930 

foi de US$ 396.348 e que se subtraída dos US$ 10.000.000 

mencionados, pode-se supor que, por alto, o Brasil aportou 

no mesmo período a diferença, ou seja, algo assim corno 

US$ 9.603.652! ! 
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6. A tuberculose: casas populares vs. higiene do povo. 

As condiç5es de vida, trabalho, safide e habitação na 

década de 20, embora até hoje constituam o cerne do debate 

em torno das políticas sociais, aparecem nesse momento como 

campo privilegiado para apreciarmos o enfrentamento das co!:, 

rentes político-ideológicas que atravessam as abordagens 

oficiais da safide p~blica e suas detratoras. A tuberculose, 

principal causa de morbi-mortalidade nesses anos, por sua 

vez, é motivo de prolongadas discuss5es a respeito de seus 

determinantes biológicos e econômico-sociais e as formas 

pelas quais a safide p~blica se prop5e a debelá-la, a par 

que põe de relevo a posição dos movimentos sociais a res

peito desses problemas. 

Abordaremos a seguir algumas dessas quest5es porém sem 

aprofundá-las posto que foram objeto de recente e importag 

te t-rabalho ao qual os estudiosos desses assuntos poderão 
(123 ) 

se remeter. 

Com a Reforma de 20 fora criada a Inspetoria da Pro

filaxia da Tuberculose, cujo Chefe, o infatigável plácido 

Barbosa I inspirando-se no modelo, alemão I almej ava convertê-la 

num importante serviço técnico integrado nas suas aç5es 

com medidas paralelas a serem adotadas no campo da habita-

ção, da limpez a pfiblica, da água e do esgoto. Junto com isso, 

Barbosa via a necessidade de contar com assistência médica 

e hospitalar apropriada e sanatórios onde os doentes pudes 

sem ficar ao ar livre. (124) Porém, a tuberculose não era

problema prioritário da política do DNSP, de forma que não 

recebeu apoio institucional e financeiro suficiente para 

desenvolver-se internamente, bem como não o foi a assistên 
. ~ d . . d' ~ I 1 (l2 5) Cla me lca, o seu ln lspensave comp ementa. 

(123) Referimo-nos ã tese de mestrado de BODSTEIN. Regina C. de A. Con
dições de saúde e prática sanitária no Rio de Janeiro: 1890-1934, 
op.cit. 

(124) FH 8(13) de 1.7.27. Artigo de P. Barbosa liA habitação e a tuber-
- " culose • , 

(125) De fato, Barbosa informa que "em 1928 a Inspetoria ficou reduzi
da apenas à Direção e 4 dispensários, algur.':; remoção de tubercu
losos para hospitais c pouca propaganda, peja falta de verbas." 
Cf. FH de 25.2.29. 



Para Barbosa, a tubercutose é primeiramente uma doença da ha

bitação e, pl>edominantemente na produção da vida dentro da casa. Por 

isso, reclama insistentemente contra as condições de insa

lubridade da maioria das habitações do Rio de Janeiro, es

pecialmente as favelas, e a falta de higiene pela convivên

cia com o lixo e a superlotação. Para ele, é da maior impor 

tância para a profilaxia da tuberculose corrigir os defei

tos das habitaç5es e propagar o asseio, equivalente da hi
giene. ( 126) 

Outras vozes se juntam a Barbosa e explicam que as ca~ 

sas da tuberculose, e portanto, as causas do seu declínio, 

estão em primeiro lugar ligadas ao melhoramento nas condi

ç5es de vida, ali incluídas alimentação e habitação, além 

da retaquarda dos hospitais e a adoção de medidas modernas 

antituberculosas, (127) enfatizando que o saneamento das 

casas para as classes proletárias e a regulamentação do se

guro-moléstia são medidas acertadas que são Paulo vem ado 
(128)

tando e que devem ser imitadas pelo Governo Federal. 

A não-adoção de medidas nessa linha por parte do DNSP 

para combater a tuberculose é atribuída por Barbosa ao movi

mento que estaria-se desenhando de, nas atividades de saúde pública, 

abandonar-se a habitação, por indiferente à dete_~inação da tuberculo-

se e, em geral, das doenças infectuosas. A raíz desse mo-

vimento estaria na escola abstencionista que veio tconbém dos Es

tados Unidos e que sustenta que a habitação não é uma questão hi

giênica e que a imund{cie é indiferente à saúde. Frente a essas p~ 

siç5es, Barbosa prop5e não acompanhar esses pragmáticos que, em 

saúde pública, só vêem causas diretas e especificas. (129) 

(126) FM 8 (13) de 1. 7.27 t op. ci t. 
(127) BM de 16.7.27. Conferência do Dr. E. Almeida Magalhães, do Hospi

tal de Tuberculose de Cascadura. 
A preocupação dos especialistas com os fatores ambientais e so
ciais associados à tuberculose devia-se sobretudo à evidência, já 
comprovada noutros países, de que no Rio de Janeiro o coeficientes x 
1.000 da doença, em todas as-suas formas, experimentara uma sig
nificativa queda: de 3.94 em 1920 tinha baixado a 2.54 em 1928, que 
da que "ê real e não pode ser atribuída aos trabalhos da Inspcto':
ria de Profilaxia de Tuberculose". Relatório de P. Barbosa publi
cado na FM de 25.2.29. 

(128) FM 8(13)(1e 1.7.27, op. cito 

(129) Ibidem. 
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Refere-se Barbosa, na verdade, às pos~ç6es que os sa

nitaristas vêm sustentando em relação às doenças contagio

sas e à tuberculose em especial, no sentido de que o que 

interessa mais à higiene moderna em relação à habitação, e 

o inquilino. 

A esse respeito, Felício Torres, do DN8P, esclarece 

que o tipo de casa, a sua construção, não têm a importância decisiva 

que Zhe atribuiam os antigos especiaZistas. Acreditavam os higienistas 

da escoZa em decZ{nio, que as condições das casas tinham um papel pre

dominante na saúde dos moradores. Ú30) 

Criticando a obra de urbanização e saneamento empreen 

dida por Oswaldo Cruz e Pereira Passos y Torres insiste em 

que não adianta demolir, pintar e caiar, porque o problema 

nao é de estética e sim de educação. Considera também que 

a favéla é indestrutível porque o problema é de pobreza, 

com ,a qual. nada teria a ver o sanitarista. Assim, o que a 

ele resta fazer não é demolir e sim educar os moradores 

para que sej am sãos, dever esse que é da saúde púbUca e, até 

certo ponto, da iniciativa privada. 

Transferidas as causas das doenças desde o meio para 

o indivíduo, particulariza-se o mundo da saúde pública e 

atomiza-se em medidas específicas e separadas, dentro do 

seu próprio universo 1 restrito e sem poder. Que se pode fa

zer se a moderna ciência sanitária assim o reconhece? Ela 

mostra que a açao da tubercuZose depende unicamente da rique2a do 

contágio e da soZidez da imunidade espec{fica ..• como nas outras doen 

ças infectuosas, tudo depende dos dois eZementos postos em face um do 

outro: o micróbio e o terreno. (131) O indivíduo verá, assim, t~ 
do o seu corpo convertido nesse perigoso terre'rlO. 801i tá

rio e indefeso, não saberá como lidar cem os micróbios, 

esses terríveis e invisíveis inimigos que invadem, infestam 

e enfermam o corpo. Para isso, entretanto, os sanitaristas 

têm uma ferramenta extremamente eficaz: é a educação higi~ 

(13cl Gazeta'de Nót[c!as de 6.7.24 
(131) FN 5(1) de 1.1.24. Artigo de J.P. FonteneHe titulado liA moder-

- " na patologia da tuberculose • 
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nica que lhe ensinará onde obter e como usar poderosas a~ 

mas com as quais combater as ameaças, a dor e o sofrimen

to: deve mudar de hábitos, de conduta, de costumes e de vi 

da. 

A higiene deve invadir todos os rituais, até os amo

rosos. Assim é como recomenda-se acatar as medidas de pre

vençao de tuberculose preconizadas pelo Dr. Lawson Brown, 

no sentido de que o beijo seja também disciplinado: para 

praticar higiene, diz ele, deve-se beijar só de tarde e de 

noi te, pois os germes da doença se escondem nos beijos da manhã, 

quando o so l e o ar puro ainda não tiveram ·tempo de esteri lizar os lá 
(132) bios, mesmo os mais suaves... Deve, em resumo, aderir 

à cultura burguesa e à burguesia se igualar em modos, bele 

za, limpeza e moral. As condições materiais para tanto são, 

nao obstante, ~~ problema individual com o qual os sanita

ristas nada têm a ver ••• 

As classes inferiores, diz Felício Torres, irão viver 

em casas coletivas e, devido a sua pobreza, ignorância e pouco asseio, 

tornam-se muito mais perigosas quando contagiantes que as classes 

altas. Por isso, ele justifica, deve-se vigiar muito mais 

os homens das classes inferiores do que as suas coisas. (133); 

Se a tuberculose depende do modo de vida do indivíduo 

e não da planta da habitação, e o tipo de indivíduo que 

importa e não o tipo de moradia que habita, diz Fontenelle, 

pinçando afirmações de Winslow. (134) Com isso quer dizer 

que é necessário identificar rigorosamente e separar deter 

minado tipo de indivíduo - o pobre, sujo e ignorante - e 

classificá-lo segundo o seu modo de vida, o das classes in 

feriores -, para aplicar nele medidas especificamente diri 

gidas para a causa real específica desse problema, a sua 

ignorância a respeito dos ensinamentos da higiene. 

Por outra parte, ensina o Prof. Freeman que são muitos 

(132) BM de 15.5.20 
(133) FM 6(3) de 1.2.25. Artigo de F. Torres a propósito das normas de 

trabalho na profilaxia marítima. 
(134) FM 8(14) de 16.7.27. Editorial "Casas e doenças" . 

256 
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os fatores epidemiológicos que Uj]l moderno programa de pro

filaxia da tuberculose deve compreender, fatores esses que 

por sua vez estão determinados por condições as mais varia-
- -

das, sendo algumas delas a saúde física geral, influenciada pela 
- -

situação econâmica, horas de trabalho, nutrição, hábitos alimentares, 

álcool, exerc{cios, luz, ar livre, recreação, presença de outra doen

ça. Em relação a este grupo de condicionantes, esse profes

sor reconhece que nao há, no momento presente, nenhum método prá

tico de atacar o problema de eugenia, exceto as pesquisas e a propa

garda$ ademais do apoio às medidas para aum?nto dos salários, encurta

mento das horas de trabalho, melhores condições de trabalho, prevençao 

d d · d 1 - -. (135) e extrema fa 1--ga, -to as para a popu r.-açao operarw. 

Reconhecia assim o professor americano a complexidade 

e multicausalidade da tuberculose, cuja profilaxia era tra 

duzida e reduzida, pelos nossos sanitaristas, apenas a di

mensao educativa e reeducadora de uma pequena parcela da 

população, os trabalhadores urbanos, e nem tanto. 

Entretanto, esse reducionismo nao impedia ocultar o 

fato, jã levillltado mais acima, de que o cerne da questão 

da tuberculose girava em torno do problema das más condi

ções de vida, acusado pelas precárias moradias de maior 

parte da população urbana no Rio de Janeiro. Inclusive, as 

denúncias contra o pauperismo que está levando ã formação de fave

las, sem serviços sanitários, sem fossas, tudo entregue à ação da na-

tureza, levaram Maurício de Medeiros a ironicamente suge

rir que o DNSP policie as favelas do ponto de vista higiênico 

para preservar o interesse coletivo de nossa burguesia que ali manda 
7 -var as (136) (,U roupas. 

Os aspectos impressionantes dafavela sao denunciados no Ro

tary Clube 1 mediante descrições horrorizadas e envergonhadas dian

te da constatação do flagelo das favelas, lepra da estética que sur

giu no morro entre a Estação da Central do Brasil e a Avenida do Cais 

(135) -FM 7(14) de 16.7.26. Palestra de Allen FreEll1an, da Universidade 
de Johns Hopkins, sobre Administração Sanitária no DNSP. 

(136) DM de 30.3.25 • 
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ao Porto e se foi disseminando por' toda parte. Pede-se a ci-

rurgia este
4

tica e arquitetônica da cidade por meio de melhoramen 

tos urbanos e pela ação conjunta do Diretor da Saúde públi 

ca, do Prefeito e do Chefe da POlícia, bem como programas 

de construção de casas proletárias, asilos para velhos e 

1 - " ." ~ 1" d " (137) co onlas para lnva 1 os e crlanças. 

Os turistas espantam-se pois nunca viram nem imagina-

ram coisa igual nas suas vidas. Os que, fascinados, 

regressam de Paris, escrevem cartas ao Diretor da Saúde pú 

blica para que assuma ação mais decidida: o higienista tem de 

interferir nas determinações dos espaços livres, dos parques, dos c~ 

pos de cultura fisica, das instalações hospitalares, do combate à poei

ra, da distribuição de jardins e flores... As favelas, com todo o 

seu cortejo tenebroso de moléstias, todo o seu tropel lúgubre de m&

séria e de vicios, estão a desafiar nosso pudor e nossa atividade •.. 

Avante, pois Sr. Diretor, contra as favelas, pela felicidade do povo, 

para a grandeza da Pátria!Ú38) 

Colocada a questão nesses termos, o problema de habi

tação das classes populares não passava de uma questão de 

estética, cuja cirurgia caberia às repartições de saúde 

pública realizar, com ajuda da polícia! 

Por sua parte, o proletariado tinha plena consciência 

das condições materiais de existência que o impeliam a for

mas tão precárias de moradia e trabalho , com gcaves reper

cussoes para a saúde, especialmente a tuberculose. A colo

cação das suas reivindicações populares no interior da área 

da saúde é feita por Maurício de Medeiros, a par que cri

tica as preocupaçoes dos sanitaristas com a educação higi~ 

nica como elemento transformador do modo de vida dos pobres. 

Com efeito, Medeiros arma-se em defensor dessa causa 

e empreende campanha pelo seu jornal nessas duas direções: 

contra as teses e medidas educativas propostas pelos sani

taristas e de denúncia da miséria como determinante da tu-

(137) DM de 21/22.11.26. 
(138) DM de 8.12.26. Carta do Dr. Mattos Pimenta ao Diretor do DNSP 

transcrita de O· Jornal • 
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bercul9se, cuja dimensão concreta e real é apreensível pe

las desiguais condições de habitação fundadas na desigual 

distribuição da riqueza entre as distintas classes sociais. 

Assim, o tema da habitação converte-se em ques-

tão política, cuja importância já vinha sendo objeto de 

discussão pública devido à campanha empreendida nessa epo

ca pelo Comendador Januzzi, em prol das casas populares. 

Preocupa a Medeiros a situação de desespero que está 

atingindo o problema das casas para operários. Acusa os le 

gisladores que, de tão atafulhados no jogo da pol{tica •.. não 

se lembram de que esses obreiros silenciosos da grandeza nacional, os 

operários, são dizimados' pela tuberculose, pela fome, pela miséria, 

sem um leito, sem um teto, sem nada. ( .•• ) Casas para operários, não 

há consciência que não sinta a imprescindibilidade desse imperativo 
• 7 '(139) 

naC1.-ona~ . 

. Esse problema que, segundo Medeiros, merece toda a 

atenção do Governo e dos médicos, está sendo abordado de 

forma totalmente equivocada. Ele expoe o seu pensamento: 

É hoje muito de moda afirmar-se, de acorde com as idéias ameri

canas, que o combate a certas doenças contagiosas deve ser feito prin

cipaZmente pela educaçâo sanitária. É por essa coutrina comodista que 

se inclinam os incumbidos da profilaxia da tuberculose e da lepra. 

( ... ) É em nome dela que aqui a nossa Saúde Pública faz a profilaxia 

de ambulatório e combate os sanatórios. Ora, q~~ conhece o interior 

do Brasil, ou quem mesmo nas capitais já teve oportunidade de freq~en

tar certos meios proletários, bem compreende o alcance nulo de quan

ta educaçãO sanitária se procure fazer nesses m2ios, onde a promiscui

dade é a condição fatal e inevitável da vida quotidiana. ( •.. ) Fam{

lias numerosas, como sói acontecer nas classes humildes, mal alojadas, 

mal alimentadas - que lhes adianta serem educadas sanitariamente, se 

dos preceitos básicos de tal educação não podem elas usar .•• ? O que 

há de novo nessa doutrina e o que lhe dá base C1.:ent{fica, é a orienta

ção da pro fi Zaxia menos pe la preocupação do geY'llie, do que pe la do ter

reno. A educação sanitária do indiv{duo aumenta as resistências do tcr-

(13~.J) Dl-! de 23.7.25 
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reno: dai cuidarem dela com fer~or os americanos. Mas é mister nao g~ 

neralizar aquilo que não pode ter aplicação generaZizada, antes de 

d Od o o o o (40) certas me ~ as mu~to ma~s essenc~a~s. 

Mais adiantei Medeiros termina com um apelo que bem re 

flete as avançadas posições políticas que defendia: 

De todas as classes sociais, a que mais largo tributo morb{fico 

paga à tuberculose é a classe proletária. Para estas é que deve voltar 

a atenção do GOverno, não por enquanto para educá-la sanitariamente, 

pois que isto redundaria em esforço inútil, mas para melhorar-lhes as 

condições de vida. A primeira das condições é o lar .•. A falta de orga

nizações sindicais de classe "que sirvam de base para qualquer tenta

tiva de construções por empresas autônomas constitu{das pelos próprios 

operários, dificulta a solução do problema por outro modo que não seja 

a do auxilio direto ou indireto do próprio GOverno. ( ..• ) De qualquer 

forma, é preparar a saúde do povo, atacar o problema das habitações 

populares. A questão volta de novo à baila. Os médicos devem se inte

ressar vivamente por sua solução. 

E os médicos não se interessaram l mas sim os operários 

do Rio de Janeiro e da Bahia l que responderam expondo as 

suas dramáticas condições gerais de existência I fornecendo 

ao mesmo tempo um vívido retrato da situação habitacional 

dos trabalhadores urbanos e do grau de conciência política 

com que enfrentavam os seus problemas. 

Assim l a Vanguardc: dos Inquilinos Pobres do Rio de Janeiro I 

em resposta ao problema levantado por Medeiros l envia ao 

Diário de Medicina o resultado de um inquérito p:r'Ocedido por um 

jornal operário que expõe a situação da habitação frente ao 

alto preço dos aluguéis e à distância do local de trabalho l 

tudo isso incidindo na saúde dos operários. Esse documen

tO I que transcrevemos na íntegra como anexo a este capítu-

10 1 reconhece que as relações capitalistas, tal como se 

dão no Br as i li af as t am o pro le tariado dos subúrbios a i lua ão da 

pequena propriedade pois o grande capitalista não consentirá, que o 

pequeno burguês (o proletário) ponha a cabeça fara. Diante desse 

! 
<i4()) 'DM de 9.9.25. Editorial "As casas populares" • 
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impasse, procura a intervenção do Estado que, a partir da 

organização dos inquilinos pobres, solucione o problema 

construindo habitações coletivas, sistema europeu, venti

ladas, higiênicas, perto do local de trabalho, tudo isso 

acompanhado de outras medidas tais como a pI'essão paI'a foI'

çaI' a baixa dos a'luguéis. (141) 

261 

A proposta dessa agremiação, entretanto, repousa na 

consciência de que essas conquistas tão somente serão pos

síveis quando o pI'o'letaI'iado compI'eendeI' que a burguesia não 'laI'

gara a pI'esa e se organizar em torno de suas reivindicações 

de classe. 

Junta-se a esse' documento do Rio de Janeiro uma car

ta enviada ao D,iáI'io de Medicina e assinada pelos TI'aba'lha-

do .r b ' d B h' (142) . . -d b-I'es J a I'1,S a a 1,a, cUJo conteu o ta..~ em anexamos ao 

presente capítulo. Nesta missiva, mais uma vez sao denun

ciadas as condições de habitação, salário, saúde e desem

prego. Entretanto, a solução apresentada não passa pela 

intervenção do Governo e sim pela dupla organização dos 

explorados: a econômica , no sindicato e a política, no par

tido, convergindo assim com as propostas dos comunistas, 

já organizados desde 1922. 

É importante ressaltar ainda que nas denúncias apre

sentadas pelos trabalhadores da Bahia não somente as que~ 

tões de miséria, organização, etc. são incorporadas mas, 

sobretudo, o caráter opressor do Estado, exercendo pressão 

política, econômica, moral, intelectual e social sobre os 

operários, sendo o peso dessa opressão o que osfaz conclamar 

a formação de wn b'loco de vontades conscientes paI'a a defesa dos 

nossos diI'eitos! 

Mediante a publicação desses documentos e apesaI' dos 

assuntos estI'anhos a esse pI'ob'lema da habitação r é que Medeiros res

tabelece a verdadeira dimensão das relações entre saúde, 

condições de vida e organização proletária, sem que, no 

(141) DM de 1.9.25. 
(142) DM de 11.9.25 • 
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entanto ela tenha qualquer eco no interior do movimento 

sanitarista, cujo avanço e reprodução como tal dependiam 

vitalmente do apoio oficial e da conquista de lugares de 

mando no aparelho de Estado, para o qual a questão social 

ê ainda urna questão de polícia e não de política. 

Por outro lado, para aqueles médicos sanitaristas 

modernos que querem ultrapassar a doutrina em declinio, ou se

ja, aquela defendida por Plácido Barbosa, colocam que a 

moderna educação higiênica que viria mudar os hábitos das 

classes inferiores, deveria incluir a emulação de certas pra 

ticas observadas nos Estados Unidos, corno forma de os po

bres obterem habitações higiênicas e dotadas de todo o conforto 

poss{vel: trata-se, segundo Oscar Clark (ainda deslumbrado 

pela sua recente viagem a esse país), de praticar o hábito 

democrático de instala2' por alguns dias no ano~ crianças pobres nos 

hotéis de luxo das grandes cidades~a fim de que elas aprendam que, se 

trabalharem, poderão, mais tarde, morar em semelhantes paLácios pois 

essas são, entre outras, realizações americenas em prol da de-
. . da d·· . l (143) 

mocrac~a e me ~c~na soc~a . 

Aliás, ê interessante notar que Oscar Clark, antes de 

sua viagem aos Estados Unidos, escrevia elogioso artigo a 

respeito do 509 aniversário dos serviços de saúde pública 

da Alemanha, ressaltando que dentre os i·tens importantes 

das preocupações desses serviços destacava-se o problema 

das habitações, de cuja resolução depenàia a luta contra 

os grandes males sociais tais como a tuberculose, as doen

ças venéreas e o alcoolismo, enfatizando que para tanto, 

o Estado deve concorrer com quantias elevadas. <14.4) Essa posição, 

porém, sofreu mudanças após Clark entraL em contato com o 

progresso sanitário dos Estados Unidos, para aderir a cor

rente dos jovens sanitaristas que atribuíam esse progresso 

não à afluência da sociedade norte-americana e sim à in

fluência da educação higiênica na civilização do povo. 

(I43)'FM 7(2) de 16.1.26. 
(144) FM 6(4) de 1.2.25 • 
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Se num extremo o operariado e a população urbana mais 

pobre do Rio de Janei,ro pressionavam efetivamente através 

de seus movimentos pela melhoria das suas condições de mo

radia e trabalho, apontados como fatores principais na cau

salidade da tuberculose, por outro, os sanitaristas pro

punham reduzir a questão à educação higiênica e medidas de 

ordem estética. Entretant0, a pressão popular levava as 

autoridades a assumirem alguma posição na área habitacio

nal, de forma que vários projetos eram aventados ou mesmo 

realizados, dos quais Medeiros igualmente discorda, con

forme sua contraditõria visão liberal-socializante da si

tuação operária em relação à habitação. 

Assim, a construção na década de 10 da Vila MarechaZ 

Her-mes,destinada a operários na zona fabril, é denunciada 

por Hedeiros pois finalmente foi ocupada por miUtares, que 

ganham contos de réis e por afilhados da política, (145) e 

pela pequena burguesia representada peZo funcionaUsmo pv.bUco. (146) 

Em 1926 outra iniciativa surge com o Projeto Salles 

Filho que propunha a construçãQ de 3.000 casas populares 

pela Prefeitura do Rio de Janeiro para as famílias pobres. 

O financiamento estaria assegurado pela criação de taxas 

e adicionais para constituir um fundo de previdência so

cial que ver-se-ia incrementado pelo produto de pequenos 

aluguéis. Com esse fundo, a Prefeitura iria construindo 

mais casas à medida que demolia habitações e casebres exis 

tentes nos morros e bairros pobres da cidade. Condição 

prévia para a ocupação das moradias era a certificação da 

qualidade de pobre para evitar injustiças. (14~ 
Para Medeiros, essa idéia é brilhante porque a ética 

social de um povo é a resuZtante de suas condi~es materiais de vida, 

(145) DM de 19.2.26 
(46) DM de 29.6.26 

26,') 

(147) Aqualificação de "pobreza'verdadeira" é uma preocupação constan 
te em todos os proj etos da época de cunho mais coletivo. Especial 
mente marcante é a discussão em torno da assistência médica, em~ 
penhados que estavam os médicos liberais em definir a área de alua 
ção do Estado como circunscrita aos indigentes • 
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sendo a mais importante o ~ar, pe~o papet morat que tem, especial

mente em relação à tuberculose. Mas, baseado na experiên

cia da Vila Marechal Hermes, acredita que desta vez tudo 

será igua'l por causa da corrupção. Medeiros apresenta sua 

solução, de cunho estrutural: Tat como na Rússia, Brasi'l deveria 

dar aos operários a propriedade da terra sem o qua'l, nenhuma espécie 

de progresso socia'l teria sido obtida. Assim, e considerando que 

Brasil é um país capitalista, tem de ser obedecida a tradição 

individua'lista, estimulando a pequena propriedade individual como meio 

de dividir a grande propriedade e o grande capital. U48} 

Preso as suas próprias contradições, Medeiros argumen 

tará, por um lado, a necessidade de socializar as fontes 

de riqueza, como um dever do Estado, representado por um 

governo democrático e nao pelo de então pois o considera 

uma expressão adventicia da Força e não os mandatários da vontade po

pu'lar'. (149) Até lá I entretanto, o capi tal privado deve assu 

mir as suas obrigações social-assistenciais, já que é ele 

o que frui das ap Zicações de caráter remunerativo, sem participação 

da coletividade. (150) Quanoto ao operariado, a sua organização 

sindical e a formação de empresas construtoras de auto-ge~ 

tão, parecem ser para Medeiros medidas necessárias para 

escapar à tutela do Governo e lutar contra a exploração dos 

inquilinos, provocada também por 'leis incongruentes que nao 

respondem nem às necessidades dos trabalhadores nem dos 
. ~. d . ~ . (151) proprletarlos e lmovelS. 

A modo de encerramento deste capítulo, podemos dizer 

que o problema da tuberculose,na década de 20, no plano p~ 

lítico ficava na dependência do avanço das idéias revolu

cionárias de um movimento social constantemente esmagado, 

e por isso mesmo irrealizáveis. Dentro da área da medicina, 

ficava circunscrito à inexpressiva atenção médico-hospita

lar destinada à população urbana (sem falar da rural que a 

(l48) DM de 29.6.26 
(149) DH de 26.6.25 
(15~ DM de 29.11.25 
(151) DH de 9.9.25,op~cit • 
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desconhecia} ou bem, como objeto de medidas comportamen

tais 'tão in6cuas como as propostas pelos higienistas. 
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Uma das saídas que vai ser encontrada para ,enfrentar 

tanto a tuberculose como outros problemas que afetavam a 

produtividade do trabalhador urbano vai ser o apoio de di

versos setores à Lei Eloi Chaves de 1923, que criava para 

os ferroviários (e graças ao seu combativo esforço) a Cai

xa de Aposentadorias e Pensões, modelo esse que seria ex

tendido sob outras formas nas décadas seguintes ao opera

riado, contendo no seu bojo a ass~stência médico-hospita

lar. 

Nesse lento processo, nao somente os operários urba

nos encontrariam algum paliativo, senão também os funcio

nários públicos que desde 1916 vinham assegurando-se 

formas legais pr6prias de assistência e previdência. Um 

dos tantos projetos aventados neste sentido, o constitui 

a proposta de Leodegard Lage Sayão, 39 escriturário da Di

retoria de Fazenda, que em 1925 faz um estudo sobre os pe

didos de licença dos funcionários e empregados nos servi

ços municipais, ficando espantado com o grande número de 

licenças motivadas pela tuberculose. Constata ainda que 

impedidos de trabalharem, viam os seus salários diminuí

dos, não podendo pagar, por isso mesmo, o CUStOSO tratrunen 
~ . Ih d ~ (152) to de sanatorlO acon3e a o na epoca. 

Para tanto, a proposta incluia a doação de um prédio 

da Prefeitura e o aproveitamento de 8 médicos com vencimen

tos cujo cargo foi suprimido e que estão sem trabaZhar. 

Dois p'ontos pelo menos levanta esse projeto, e que 

vale a pena comentar. O primeiro tem relação com a questão 

do tratamento da tuberculose e ai voltéU'1OS ao ponto de par 

tida deste capítulo. Fazia parte da profilaxia da doença 

o isolamento do doente em lugares onde pudesse estar ao 

ar livre e tomar banhos de sol, entre outras medidas. Os 

sanitaristas combatiam frontalmente essas idéias, o que 

[52} DH de 18.9.25 
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colocava o doent~ pobre num beco sem saída, já que a exis 

tência de sanatórios públicos pelo menos evitar-Ihe-ia 

agravar a sua situação e contagiar o grupo familiar, dadas 

as condiç5es de superlotaçã6 das moradias. 

A este respeito se manifesta Medeiros: É certo que hoje 

a mesma corrente comodista que prega o método da educação sanitária, 

como se ele fosse poss{vel no Brasil, se insurge em geral contra a 

fundação de sanatórios para tuberculosos. A conseq~ncia desse erro 

tem sido a de que os tuberculosos que procuram as regiões de clima 

próprio à sua cura e nelas não encontram sanatórios, instalam-se pe

los hotéis, com grave ri?co de disseminação da doença ... (153) 

O segundo ponto que traz à colação o projeto diz res 

peito ao financiamento da assistência médica aos funcion~ 

rios públicos. Medeiros propõe no caso em questão que o 

próprio empregado contribua com uma espécie de seguro-sa~ 

de à ser descontado em folha. 

Essa iniciativa de Medeiros reforça na verdade a ten

dência que se evidenciava em alguns setores de incentivar 

o seguro-saúde a cargo das empresas privadas e/ou das in~ 

tituições públicas, discussão essa cujos primeiros resul

tados tinham-se dado com a Lei Eloy Chaves já mencionada, 

e que estava estreitamente ligada aos debates da época em 

torno dos acidentes do trabalho e a legislação social em 

geral, como resposta à pressão dos movimentos sociais urba 

nos por melhores condiç5es de vida e trabalho. 

(15l Ibidem . 



CARTA DE A vanguarda dos inquilinos pobres do Rio de Janeiro. 

o PROBLEMA DA TUBERCULOSE ENTRE OS OPERÁRIOS 

(TRANSCRITO DO DIÂRIO DE MEDICINA DE L~25) 

A propósito do artigo que sobre esse assumpto escre 
ve o nosso director, foi-lhe enviado o seguinte trabalho 
que representa o resultado de um inquérito procedido por 
um jornal operário, no mez de junho último: 

Ahi está um dos problemas mais sérios para o traba
lhador do Brasil, com especialidade do Rio. 

Pelo interior, são as palhoças miseráveis à beira 
dos rios ou dos mangues. 

No Rio, os trabalhadores, ou moram no centro da ci
dade ou nos subúrbios. 

A moradia do centro é um horror. As casas são escu 
ras I • lugubres, suj as. Ha prédios na rua Ledo onde, mal 
entrámos sentimos logo um cheiro de ratos mortos. Na tra
vessa do Oliveira não existe wna casa que se aproveite. 
Na rua da Prainha, a mesma coisa. A rua de são Pedro é a 
sujeira em pessoa. Os trechos das ruas Alf~ndega e Se
nhor dos Passos, habitados pelos burguezes syrios, são 
sordidos. Lama e P9breza moral. As cabeças de porco das 
ruas Barão de S. Felix e Senador Pompeu, como as villas 
da rua General Pedra - rua da Poeira - poderiru'11 desapp~ 
recer sem deixar saudad~s. Os quartos, sem ar nem luz, 
nem janellas, as claraboias por onde só entya a poeira 
da rua, os mosquitos, devido a vizinhança das tinas 
cheias de água e roupa suja, os ratos, as baratas sem 
vergonha e os grandes esquadrões de percevejos tornam 
a vida do inquilino operário uma verdadeira tragédia. Os 
quartos apertadinhos não chegam para a familia. Falta ar. 
O calor asphyxia. Choram as crianças. E o pobre pai, após 
um dia de trabalho e amolação, não pode dormir. 

Além de tudo isto, há a difficuldade de encontrar 
quarto. Cem mil réis é o mínimo preço. 

Os senhorios sempre perguntam: têm crianças ? 

Pobre pai! Não tem onde metter os filhos. Os senho
rios, abarrotados de dinheiro, querem que joguemos fóra 
os nossos filhos. 

Em Santa Thereza l ha várias habitações collectivas, 
systema de desgraça. Uma é o Buraco Juente. A outra é 
o Buraco Frio. Custa cada commodo, ahi, 120$. Neste mez 



de junho, os habitantes não supportando a friagem, saem 
das tocas e vêm para rua tomar sol. Todos os dias as ve
lhinhas la estão a tremer de frio, enquanto no alto da 
rua brilha o sol. Os commodos ficam numa encosta, para 
onde abrem uma porta e uma janella. Do outro lado termi
nam na terra que verte água. Os cômmodos foram cavados na 
terra. E esse é o Buraco Quente. Imaginae o que será o Bu 
raco Frio! Em Santa Thereza ! No meio dos palácios! 

Devido a tudo isto, formou-se no seio da-massa uma 
tendência pequena burgueza. A massa rolou para os subur
bios e lá se installou como proprietária de alguns me
tros de terreno e ahi construiu a casinha. Para conse
guir isto, contraiu dívidas. E não póde paga l-as ! E ja 
mais acabará de pagaI-as, pelo menos a maioria dos traba 
lhadores. Lá algum ou outro conseguirá a desejada "inde= 
pendência". Se não vierem doenças, atrazo nos impostos 
e outros contratempos que obriguem os pequenos proprietá 
rios a hypotecar ou a vender a casa, a própria centrali 
zação capitalista os jogará novamente sob a dependência
dos senhoris. 

Muitos desses companheiros dos subúrbios, quando 
acabaram de construir a casinha, estavam tuberculosos, 
devido ã poupança, às viagens diárias nos trens, ao esfor 
ço demasiado e á tensão nervosa que desenvolveram. E 10-
go depois morreram. E desfez-se o Eldorado. E pagaram 
com a vida o crime de iludir-se com o capitalismo ... 

A maioria dessas casas dos subúrbios não durará 20 
annos. E, depois, que moradia! Não tem luz electrica.Não 
tem água encanada. Não tem rêde de esgoto. As águas ser
vidas rolam pelas sargetas ou empoçam esverdeadas. Vêm as 
febres. As fosas são fixas. Cheiro de podridão, por to
da parte. Depois, falta quasi tudo na redondeza. Os mora
dores acordam às 4 e 4 1/2 para vir trabalhar na cidade. 
Vêm nos trens como sardinhas. 

- Isto não é vida, companheiros ! O rlli~O e outro. 

Citemos dois casos tipicos. B. é marcineiro. Não 
querendo morar na cidade, comprou um terreno na Linha 
Auxiliar e levantou a casa. Era um militante devotado. 
Depois disto, abandonou a lucta para só tratar de pagar 
a casa. E está, não sabemos há quantos annos, nessa ta
refa, sem chegar ao fim. t Sisipho a rolar a pedra. E 
nunca chegará ao fim. 

Pobres operários, pequeno-aburguezado~ 

O outro caso. O pogro de E., após muita economia, 
juntou 5 contos para comprar uma casa nos subúrbios. O 
esforço foi demasiado. Morreu antes de compraI-a. A viú-
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va, porém, conseguiu realizar o sonho do marido. Comprou 
uma casa no Engenho de Dentro. Mas só vive doente e duas 
das filhas, madrugando todos os dias, para vir trabalhar 
na cidade, ficaram tuberculosas ! 

Perca, pois, o proletariado dos subúrbios a ilusão 
da pequena propriedade ! 

o grande capitalista não consentirá que o pequeno 
burguez ponha a cabeça fóra. O pequeno burguez nunca 
- sairá da desgraça. 

!::. Solução 

19. - Organização dos inquilinos pobres. 

29. Grande campanha para levar o Estado a construir 
habitações collectivas, systema europeu, ven
tiladas, hygiênicas. 

39. - EXigência da morada perto do local de traba
lhoi distante, no máximo, 15 minutos a pé. 

49. - Pressão para forçar a baixa dos aluguéis. 

59. - Destruição das claraboias, afim de o ar penetrar 
directamente nos quartos. 

69. - Derrubada das actuaes habitações collectivas 
(casas de commodo). 

79. Caiação de todas as casas de aluguel. 

89. Prohibição da exigência de não levar crianças. 

Tudo isto, que é apenas o mlnimo, terá de ser con
quistado pelo proletariado quando comprehender que a bur
guezia não largará a presa como o cão da fábula -liA van
guarda dos inquilinos pobres". 

-



Carta de Os trabalhadores fabr1.:s da Bahia. 

A SITUAÇÃO NA BAHIA 

(Transcrito do Diário de Medicina de 11.9.25). 

Continua a despertar o mais vivo interesse nos meios 
operários a questão das habitações para os proletários. 

Uma nova carta nos foi dirigida, contendo curiosas 
informações sobre as habitações dos proletários, na Bahia. 
As informações vêm contidas nwna proclamação dos operários 
fabris bahianos. Nós a publicamos na integra, apezar dos 
assumptos extranhos a esse problema de habitação, para que 
o documento não perca o valor de sua authenticidade. 

A Palavra dos Trabalhadores da Bahia 

Na Europa, os trabalhadores passaram por grandes 
soffrimentos, principalmente durante e após a guerra. Mas 
não fica atraz o soffrimento das massas trabalhadoras da 
Bahia .. 

Nós, operários da Bahia, atravessamos a mais desolado 
ra das misérias. 

Há, asphyxia~do-nos, a pressão política: nada pode
mos dizer contra os nossos exploradores. O Estado oppri
me-nos. 

Além da pressão política, há a pressao econômica, a 
moral, a intellectual, a social ... 

As Habitações 

A maioria dos prédios da cidade é de velhos sobra
dos, habitados por pequenos e grandes burguezes. Contém 
porões, lojas, alçapões, sem janellas por onde possa pe
netrar a luz. 

Custam de 50 $ a 120 $. Lá alguma ou outra familia 
proletária reside ahi. A maioria dos trabalhadores moram 
nos arrabaldes em casinhas cobertas de folhas de latas ve 
lhas, adquiridas nas carroças do lixo. Ahi não há água en
canada. Não há esgoto. Nem luz. Nem calçamento. A água e 
fonte de innumeros males. Os gêneros deteriorados são ven 
didos e não jogados fóra. 

Os Salários 

.Variam entre 5$5dO e 9$ para os officiaes. Entre 
$ 800 e 4 $, para as moças dos "ateliers". Entre 1 $ e 
1$500, para as moças tecelãs da capital. Da capital da 
Bahia - terra de oradores, de falastrões, que nunca dedi 
caram duas palavras ao nosso soffrimento ! 
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Grassa a tuberculose. 

A Mendicidade 

No centro da cidade há grande quantidade de homens 
e mulheres mendigando, as chagas á mostra para provocar 
a compaixão dos burguezes. Há crianças que pedem esmola 
pelos pais tuberculosos. Quando as autoridades tomam uma 
providência é para mettel-as no xadrez. 

~ Solução 

Tanto soffrimento, tanta exploração e tanto horror 
só podem ser combatidos por meio da organização~ Organi
zação dupla: econômica (no syndicato) e política (no par 
tido) . 

Trabalhadores industriaes e agricolas de ..• 

Jardim e filha, Adriano Bandeira de Muritiba, Ca
choeira de S. Felix, formemos um blóco de vontades cons 
cientes para a defesa dos nossos direitos 1 - OS TRABA= 
LHADORES FABRIS DA BAHIA. 
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7. Os médicos, a politica e a regeneração do Estado 

O tumultuado ambiente politico dos anos 20 ia fican

do cada vez mais efervescente na medida que as sucessões 

presidenciais sustentadas pelas oligarquias agrárias tei 

mavam em se manter no poder pela força das armas e a frau 

de eleitoral. Novas forças politicas tentavam entrar em 

cena e a elas, segmentos dos médicos haveriam de aderir, 

em prol das mudanças que a sociedade almejava. 

O Partido Democrático criado em são Paulo em 1925 

lança o seu manifesto à nação brasileira e leva a fundar 

no esteio outros movimentos como O Partido da Mocidade 

cujo objetivo era reerguer moral e politicamente a so 

ciedade. Em inicios de 1926, lançam-se no Rio de Janeiro 

as bases dessa agremiação, que conta com a adesão dos j~ 

ven$ das escolas, comércio, bancos, indústrias e outras 

atividades diversas. 

Na sua declaração de principios, Q Partido da Moci

dade manifesta-se envergonhado pela situação do pais, 

pois considera que vive uma democracia" de mentira, che

fiada por um Executivo arbitrário perpetuado pelas oli

garquias armadas, que suprime a liberdade de pensar e di 

zer e que, inconsciente face aos problemas sociais, man

tém o povo na ignorância e o abandono físico. (~) 
Frente a essa situação, o Partido da Mocidade vai 

reivindicar: 

- a justiça ao alcance de todos 

a organização das classes conservadoras e prolet~ 

rias 

(~4) DM de 1.12.25. O Partido da Mocidade instala-se no Rio de Ja
neiro na sede da União dos Empregados do Comércio em 16.1.26. 
O seu Conselho diretivo provisório estava integrado por: Gen
ti1e Ferreira de Souza, Themístoc1es Bernarde11i, Francisco 
Horta Barbosa, Álvaro Neiva "e A. Cavalcanti. Orador: Dr. Oscar 
Tenório. 
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o fomento e a proteção ao cooperativismo na pro

dução, consumo e crédito 

a aproximação efetiva com os países de América La 

tina 

Esse Partido, porém, no seu intento de atender e 

aglutinar os diversos setores descontentes, coloca-se de 

início como um movimento acima de tudo restaurador, pois 

a sua intenção declarada nao e a de convulsionar a socie 

dade senão esclarecê-la no plano político. 

Entretanto, o ideário do Partido da Mocidade tem 

afinidade com o do Partido Democrático. Por isso, pronto 

a este vai aderir passando assim a integrar o projeto p~ 

lítico oposicionista de crítica liberal ao sistema polí

tico e que coloca a necessidade de ampliação da representação 

poZ{tica e de 'regenerar a RepúbZica', que desviara-se (teoricamen 

te" ... ) dos princ{pios liberais da Constituição de 1891. (155) -

Aos objetivos regeneradores propostos pelo Partido 

da Mocidade, rapidamente vai associar Maurício de Medei

ros os médico~ pois estes teriam um papel histórico a 

cumprir. Com efeito, através do Diário de Medicina con

clama a profissão médica a engajar-se na luta política e 

a apoiar todos aqueles candidatos médicos que, dentro 

dessa nova linha rf:.generadora, viessem dispu"tar as elei

ções de 1926 ou mesmo assumir cargos na Administração pú 

blica. 

Assim por exemplo, da lista de candidatos ao Conse

lho Municipal da Capital, entre vários outros, constavam 

os nomes de Belisário Pena I Bruno Lobo, Salles Filho, 

Almeida Nobre, Mario Piragibe e Henrique Lagden. Dessa 

relação destaca-se Penna como o único higienista a pos

tular a esse cargo. 

• (l55) VIZENTINI, ~aulo G. F., Os liberais e a crise da República 
Velha, são Paulo, Brasiliense, 1983, p. 73 

... 
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A participação dos médicos na pOlítica nacional e 

no Rio de Janeiro não tem, aparentemente, sido objeto de 

d "f' (156) - d estu o especl lCO. Nao sen o, por outro lado, o nosso 

propósito levantar essa atuação, basta-nos comentar que 

com o nascimento da República criaram-se os Conselhos M~ 

nicipais formados por intendentes representantes de cada 

paróquia, perfazendo um número de 30 conselheiros que 

exerciam essa função de forma gratuita. Sendo a eleição 

por bairros, observou-se que os médicos contavam com grag 

de simpatia popular pois obtiveram 27 dos 30 lugares no 
Conselho. (157) 

De acordo com Medeiros, as eleições livres evoluí

ram para um sistema de-manipulação dos resultados das ur 

nas e a organização de um eleitorado de profissão manip~ 

lado por cabos eleitorais, de forma que as conquistas dos 

mandatos não obedeciam à vontade popular e sim aos concha-

vos das oligarquias. Mesmo assim, e apesar de toda a de 

turpação do processo eleitoral, vários médicos conseguiam 

ser escolhidos, dos quais Medeiros menciona a vitória do 

Dr. Salles Filho (wna figv1'a de nobre desinteresse pol{tico, in

teligente, vibrante, ativo e sempre inclinado pelas causas de inte

resse popular). (158) 

O próprio Medeiros relata as suas primeiras incur

sões na contenda eleitoral de forma bast_ante engraçada: (159) 

• .• o partido de meu saudoso amigo Camará - outro médico :- me apre

sentou candidato, e eu ingenuamente andei pelas ruas da cidade a 

fazer meetings e declamações ao público No fim tudo se resol -

(156) 

(157} 
(158) 

(159) 

Exceção a esta apreciação constitui a análise da ReformaPe 
dro Ernesto efetuada por VIEIRA, P.E. Gadelha, Assistência 
Médica no Rio de Janeiro (1920-1937), op. cito e outros da 
dos que ele apresenta de CONNIF, H., Rio de Janeiro - Duríng 
the Great Depression, 1928-1937; Social Reform and Emergcnce 
of Populism in Brazi1. Standford University Press, 1976. 

DM de 27. 2. 26 
Ib. É interessante notar que no trabalho de VIEIRA, op.cit. 
P. 337 Salles Filho é justamente apontado como "cabo elei
toral" integrante do setor "reformista" do D. F. 

DH de 27.2.26 



veu pOli wna prefel~ência da Junta Apuradora ( ••. ) E foram 'eleitos' 

os outros. Eu logrei wn lugar de sup lente de intendente - wna espé

cie assim de lugar de candidato a suplente de substituto provisório 

de pateta ... 

A participação do médico na política era uma idéia 

de longo tempo defendida por Medeiros. Com efeito, qua~ 

do da posse de Afrânio Peixoto como médico escolar em 

1916, em substituição a Azevedo Sodré, fez discursos res 

saltando as qualidades do médico para intervir em polít! 

ca, pois, dizia ele, é preciso ter wna consciência médica para se 

cuidar com segurança das coisas do Estado • E prossegue Me-

deiros: De fato, habituado ã pesquisa, ã cabeceira do enfe~o, ã r~ 

lação das causas para os efeitos; forçado a contar, no desenvolvimento 

dos fatos cltnicos, com essas maravilhas da reação proptcia; cauteloso 

por função, na escolha da terapêutica proptcia - talhado está o médico 

para cuidar, com êxito, do organismo social, conjunto que lhe não ofe

recerá maiores surpresas nem cuidados, do que o doente, cuja vida defe~ 

de. Manipulador cotidiano dos fatos da biologia, ele sabe até onde deve 

ir a inflexibilidade de leis, por homens feitas para homens serem apli

cadas. Conhecedor das diferenças individuais sabe o médico o que de 

ve haver de maleável nos métodos de governo dos homens.(16d 

Os apelos de Medeiros são no sentido de os médicos so 

votarem em colegas seus, pois A poltiica no Brasil está doente e 

a melhor maneira de moralizá-la é ainda confiá-la a cuidados médi-

cos. Coloca-se assim para os médicos a função de sa-
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rar a sociedade política e regenerá-la na sua decadência.Se 

até então a atuação política tinha sido privilégio quase e~ 

clusivo de advogados, nesse movimento restaurador é ao médi

co que cabe um novo lugar, pois seria o único capaz de apl! 

car os princípios da higiene à administração da coisa públi

ca. É preciso abandonar os velhos métodos que levaram a re

tórica acobertadora da corrupção eo desmando. Pelo contrá

rio, agora deve-se procurar a regeneração de wn Estado e, para 

tanto, não é possú1el prescindir da cidadania intelectual nem da coo 
peração. sanitária. (161) 

(160) MEDEIROS, M. de, Peço a palavra. Imprensa N~cional, 1923. Na epocs 
do discurso, Medeiros tambem era Hédico Escolar da Instrução Pú
blica Municipal, colega, portanto, de Peixo~o. 

(161) DH de 13.6.26. 
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Num plano mais geral, o que se coloca é a questão 

da democracia como o ideal a que todos devem aspirar. 

Por isso, Medeiros considera que a medicina deve ser co

locada a serviço da democracia. Fazendo suas as palavras 

pronunciadas por Fernando de Magalhães em sessão da Con 

gregação da Faculdade de Medicina, defende com ele a te

se de que a democracia é compatível com a perfeita higi

dez de um povo mas que, por outro lado, um povo doente é 

incapaz de viver ao ar forte de uma democracia verdadei

ra. Assim, para sanear a moral política de um povo que a~ 

biciona a democracia, torna-se imprescindível que prelim! 

narmente ele seja saneado sob o ponto de vista físico.Eis 

aí então, onde entra a larga contribuição que a medicina 

d t . d d . (162) po e pres ar ao serVlço a emocraCla. 

É interessaIlte, aliás, a forma como o discurso auto 

ritário da higiene perpassa a questão da participação da 

população nos destinos da Nação. Equiparadas mora~ po~{

tiaa e higidez fisiaa, poucas chances restam às a~asses in 

feriores , sempre doentes, ignorantes.e cheias de vícios de 

generadores da raça , de alcançar o estatuto de cidadãos. A 

medicina apresenta-se então como a ciência mais apropri~ 

da para sanear moral e fisicamente o povo, como condição 

prévia à concessão do direito de intervir na vida polít! 

.ca. 

Quanto ao indivíduo médico atribuem-se-Ihe qualida

des que lhe seriam inerentes e que dele fazem o regenerador 

soaia~ mais idôneo. Ele é algo mais do que um organismo que 

sabe baixar a aifra da morta~idade, higienizar os povos, evitar as 

epidemias, forta~eaer as raças.... Ele é o cidadão consciente, 

atualizado, de espírito equilibrado. Por força de sua pr~ 

fissão, coloca-se acima das paixões, sabendo mandar e impor a 

força da aiênaia. (163) As misérias sociais ou físicas sao 

modalidades que o médico sabe e deve curar e esse conheci 

mento científico lhe permite manter-se independente das 

injunções políticas. 

~6l)DM de 2.4.24 

(163) Ibidem. 
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Na delicada conjuntura que vive o paIs, conclama-se 

aqueles que, por possulrem o conhecimento cientIfico, sâo 

os mais capacitados para diagnosticar as doenças do corpo 

social e receitar a terapêutica apropriada, com isençâo, 

imparcialidade e objetividade. Assemelhando-se o corpo s~ 

cial ao corpo biológico, cabe pois ao médico, dono de tan 

tos saberes e experiência, assumir o seu papel histórico: 

A justiça regida peZo reto critério da ciência~ que nao transige nun 

ca senão com a verdade nos hospitais, há de por certo, criar uma for 

ça nova dentro do pais, capaz de erguer em pouco tempo, o niveZ mo

raZ de um povo doentio nos seus anseios e ideais, nas grandes con-
'd d b ':.3 (164) qu~stas e progresso, ten o por ase a sav~e. 

No mesmo ano de 1926, o Dr. Antonio Pedro, que vi

nha colaborando com a Seçâo de Epidemiologia do Serviço 

de Saneamento Rural do Estado do Rio de Janeiro, é conv! 

dado para exercer o cargo de Prefeito de Niterói. A oca

siâo se apresenta perfeita para Medeiros instar os seus 

colegas a apoiar a nomeaçâo de Antonio Pedro, lançanrto 

uma campanha que e também apoiada paIo BrasiZ Médico e 

por outros jornais como A Manhã· Para Medeiros, como já 

se disse, os médicos devem intervir efetiva~ente na polI 

tica e se engajar positivamente no movimento regenerador 

pois para dirigir os povos (e essa é a funçâc da políti

ca), é preciso saber o que é um homem e só o rfiidico sabe o que há 

de faZaz na natureza humana. Ademais ,governar é menos impor do 

que tolerar e como ser médico significa ser tolerante, e 

mais uma qualidade que ele possui para legitimamente ser 

d " t (165) um lrlgen e. 

Por trás dessas palavras justificadoras de sua c~ 

panha pública, em prol da candidatura de Antonio Pedro, 

Medeiros tem porém planos bem mais ambiciosos pois o que 

de fato propõe é ampliar as bases do movimento de oposi

çâo, conscientizando a categoria médica de Niterói para 

que se integre nâo só nas disputas eleitorais e cargos 

públicos mas, sobretudo, diretamente na luta polí'tica vi 

sando formar o grande Partido Democrata FZwninense. (166) 

(l6~ Ibidem, 

(165) DM de 17.7.26 

(166) DM de 14.7.26 



Buscando a forma de legitimar a sua campanha, Mede! 

ros inicia uma série de entrevistas com mais de uma vin

tena de conhecidos médicos, os quais devem responder a 

pergunta: os médicos devem ser pot{ticos ? Medeiros registra 

as seguintes respostas:(l67) 

Os médicos podem e devem ser pot{ticos porque sao os methores 

conhecedores da bio-sociotogia. (Nascimento Gurgel) 

Os médicos devem ser pot{ticos porque são os maiores conhece

dores da história naturaL do homem, ... os que maior inftuência so

cial, têm, especiaZmente no interior. (Bruno Lobo) 
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O médico, como psicólogo, como biótogo, peta sua naturaL toLe 

rância e indu tgência , peLa sua justa ascendência nos distintos meios, 

está tathado para a boa pot{tica, aquela visando a grandeza e a 

fama da Pátria. (Abreu Filho) 

Médico e pot{tica são afins. Hoje não há probLema social, que 

não· imptique em uma questão de Biotogia ou de Medicina. O meu está

gio na poZ{tica me dá, porém, a certeza que não 'lhe presta serviço 

atgum. (Clementino Fraga) (168) 

Na hipótes'e de se dedicar ã poL{tica, o médico infLuirá nos 

destinos nacionais com boa dose de experiência e condição mas nao 

deve abandonar a clínica. (Francisco Eiras) 

O médico deve imiscuir-se em pol{tica. Na Administração PúbLi 

ca há assuntos que precisam ser resolvidos peLo médico, por exempLo, 

projetos de Lei sobre ensino médico, saúde pública, hospitalização, 

etc. (Fernando Terra). A poL{tica Lucra com o médico peLa 

dose de bom senso que Leva. (Eurico Rabello). Os médicos de 

vem e podem ser poL{ticos (Eduardo Moscoso) , é uma honra (Dep. 

Dias de Barros) mas não politiqueiros (Raul Batista) . 

(167) DM de 17.8.26 e de 18.8.26. 

(168) Ib. C1ementino Fraga era Deputado Federal pela Bahia, encargo 
que deixou para assumir a direção do DNSP, substituindo -
assim Carlos Chagas em fins de 1926. 



o povo é um ~pganismo e ninguém melhor do que o médico pode 

estudar as suas perturbações, determinando-lhes as causas e procu

rando corrig{-las. O médico cl{nico está em contato {ntimo com o 

povo, penetra nos lares, ausculta corações e conhece as necessida

des, ninguém melhor do que ele para solver múZtipZos problemas so

ciais que constituem a pol{tica propriamente dita. (Antonio Pe-

dro) 

Desses depoimentos, depreende-se que os médicos têm 

da sociedade uma visão biológica, como extensão de sua 

compreensão do organismo humano, cuja anatomia, fisiolo

gia e patologia conqecem tão bem. Assim assemelhados, co~ 

po individual e corpo social, o problema radica não na 

sua história que, por natural/seria idêntica,mas nas pa

tologias que apresenta, nos desvios do normal para o p~ 

tológico. são órgãos sociais que não funcionam (parlame~ 

to,' organizações de classe, justiça) e aos quais há que 

restabelecer sua função reguladora da sociedade, por ter 

sido atrofiada, estropeada ou mutilada, durante o seu ci 

clo vital iniciado em 1891. 

O médico é o terapeuta do organismo, conhece os seus 

males e sabe, de antemão e sem hesitação, qual é o estado 

normal que deve ser instituido. (69) O organismo social te 

ria nascido já normaL mas ficou doente por causa dos des 

mandos da oligarquia dominante; deve-se agora curá-lo das 

patologias e ninguém melhor do que o médico, já que é o 

único a saber lidar com a saúde e a doença e aplicar os 

remédios mais adequados. O médico portanto já possuiria 

também, por extensão, um ideal de estado normal da socie 

dade, os instrumentos adequados para o diagnóstico e os 

métodos terapêuticos que possibilitariam a esse corpo so 

cial voltar à normalidade. Assim emuladas a arte da medi 

cina curativa e a arte da politica, cabe aplicar a recei 

ta que possa restaurar a saúde moral das instituições, 

(169) CANGUILHEM, Georges, O normal e ° patológico, Rio de Janeiro, 

Forense-Universitária, 1972, p. 231 
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para o bem do povo, tido como uma abstração, e como um 

ente que nao pode compreender, na sua ignorância, a natu 

rezá de suas doenças. O poder do saber médico, porém, 

poderá atuar em seu nome, para ele, mas sim ele, mo

dificando e moralizando as instâncias supra-estruturais, 

condição suficiente e necessária para voltar tudo ao es

tado normal inicial, ou seja, a volta aos princípios 

lockeanos do liberalismo pré-democrático assimilado pe

las elites brasileiras, que conservou e reproduziu a represen 

tação hierárquica e autoritária da comunidade poZ{tica. (170) 

Voltando aos depoimentos recolhidos por Medeiros,c~ 

be mencionar que não todos os entrevistados coincidiam 

com a opinião expressa pela maioria. Enquanto Afrânio Pe~ 

xoto exime-se de dar uma resposta por considerar-se sus

peito, já que de longa data vem participando do sistema 

como Deputado Federal, e outros declaram não entender na 

da de política e, portanto, não têm opinião formada, há, 

ainda, alguns que se manifestam decididamente contra a 

participação política dos médicos porque dessa forma des 

cuidariam o estudo e a clínica (Arnaldo de Moraes), já 

que há incompatibilidade absoluta entre ambas (Rocha 

Vaz). Todavia, cabe a possibilidade de que em outros 

países mais adiantados isso seja possível (Argentina, por 

exemplo) mas no Brasil, a palavra poZ{tica está corrupta, 

de modo que o próprio médico corre o risco de contagiar

se (Arnaldo de Moraes). Esse grupo, em resumo, coincide 

com a posição de que o médico não deve ser político nem 

assumir posições políticas: O seu dever é sempre permanecer e~ 
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tregue a sua profissão (Silva Santos). Todavia, se isso che 

gasse a acontecer, estaria tão somente exercitando o de

ver de todo cidadão de participar da política,mas, sem deucam 

b - 'd ~, ( . - . d h ) (171) ar para as questoes part-z, ar-z,as Le~ tao a Cun a 

(170) VIZENTINI, Paulo G. F., Os iiberais e a crise da Rep~blica Ve
lha, op.cit., p.3l 

(171) DM de 18.8.26 j 



.Entretanto, há todo um outro setor de médicos com 

os quais Medeiros antagoniza e portanto não consulta. 

são os médicos higienistas e sanitaristas funcionários 

da saúde pública dos quais não temos forma (pelo menos 

nesta pesquisa) de saber como se articularam no momen

to político que comentamos. Porém, sabemos que os sani

taristas mais jovens tinham perfeitamente aderido a 

idéia que impregnava o movimento sanitário de após a l~ 

Guerra Mundial, no sentido da clara separação que deve 

ria existir entre política e administração, neste caso, 

da saúde pública, pois a primeira tão somente perturba 

e deturpa a correta aplicação dos principios da moderna 

ciência sanitária. Esta será a incansável pregaçao dos 

organismos sanitários internacionais e da Fundação Ro

ckefeller, o que por sua vez é reflexo da aplicação dos 

principios de administração científica à produção indus

trial em grande escala, no duplo movimento do capitalis

mo de aumentar a produtividade do trabalhador e de freiar 

a influência das idéias socialistas no meio operário. 

A missão dos sanitaristas é, portanto, distinta da 

quela dos médicos clínicos. Àqueles importa sobretudo 

empreender uma cruzada sanitária - apolítica e científ~ 

ca - e aplicar os princípios da eugenia, entendida como 

,conjunto de ciências destinadas ao aperfeiçoamento da 

raça humana, utilizando como instrumento básico a educ~ 

çao e a propaganda higiênicas. Essa missão civilizató 

ria tão somente cabe aos escolhidos, ou seja, àqueles 

que possuem um conhecimento mais vasto porém maisespe

cializado dos problemas da coletividade. Sendo ao Esta

do a quem cabe velar pela saúde coletiva, ao sanitaris

tas (e nao aos clínicos, preocupados só com o indivíduo) 

cumpre organizar e administrar o aparelho sanitário e 

mantê-lo fora das injunções partidárias para o bem do 

povo, que nao precisa de consciência política mas sim 

de consciência sánitária. 
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Assim, para .se preservarem como grupo de funcionários 

especializados do Estado, os sanitaristas não devem imis

cuir-se em política. Os seus esforços devem ser no sentido 

de fortalecer o sprit de corps antes de tudo e, para is

so, já haviam fundado a sua pr6pria agremiação, o Partido 

da Eugenia, criado no Rio de Janeiro por iniciativa de 

Carlos sá em 1924 e posteriormente transformado no Clube 

de Saúde Pública, do qual s6 faziam parte os que fossem 

unanimemente aceitos, sendo condição imprescindível a de 

ser profissional da ciência sanitária. (172) 

Moralizar e reg~nerar constitue-se, dessa maneira,na 

palavra de ordem da década de 20. porém, o objeto desse 

empreendimento é diferente para médicos clínicos e médi

cos sanitaristas. Para os primeiros, coloca-se a necessi 

dade de regenerar a República a partir da atuação dos m~ 

dicas na política. Para os segundos, trata-se de regenerar 

a raça como iniciativa do pr6prio Estado e pela obra cie~ 

tifico-administrativa dos sanitaristas, que se encarrega

rão de moralizár o aparelho de saúde pública desde dentro, 

ocupando postos estratégicos de comando e ação. 

Por isso, para eles era essencial a habilitação sis

temática na nova especialização de forma a assegurar o seu 

ingresso na burocracia sanitária e a ocupaçao efetiva de 

cargos de direção pois eles não podiam aõnitir a efetivação 

de chefes, improvisados peZo prestigio pessoal de momento, formando 

no alto uma casta que monopoliza homens e regali~. (173) 

vargas possibilita a concreção desse projeto convi

dando os sanitaristas da nova escola a integrar conselhos 

técnicos, a intervir nos serviços estaduais e a dirigir 

finalmente o DNS, mas somente quase 20 ar.os depois: em 

1941. 

( 172 ) FM 5 (17) de 1.7.24. OS SOC10S fundad~res do Clube de Saú 
de Pública foram: Emygdio de Mattos, 3. P. Fontenel1e, All 
tonio L. de Barros Barreto, Manoel Ferreira, Mario Pinottí, 
Genserico de Souza Pinto, Amaury de Medeiros p Carlos sá. 

(173) "FM 5 (14) de 16.7.24 

.. 
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Mas, Medeiros ainda protestará inconformado pela sub~ 

tituição do elemento político pelo técnico, pela formação 

de câmaras técnicas que, segundo ele, erigem-se como uma 

verdadeira tecnocracia, com uma compreensão grosseira da 

vida social, mas que não é outra coisa senão um recurso re~ 

cionário contra a crescente influência do proletariado nas Câmaras 

populares. (174) 

Por outra parte, os caros anelos de Medeiros a res

peito da incorporação do médico na luta política para a 

regeneração do Estado e a restauração da democracia, sofre

ram profunda frustração com a toma do poder por Vargas. 

Com amargura Medeiros dirá: ... os homens da Revolução de 30 

censuram jornais, violam a correspondência, organizam pontos de es

cuta telefônica, mantêm um regime de ausência de Constituição que 

lhes permite prender, deportar e até fuzilar, após conselhos de guer 

ra de que ninguém tem noticia ... (175 ) 

( 174) MEDEIROS, M. de, Outras r~vo1uções virão ... ! Rio de Janei
ro, Mundo Médico, 1932, p. 102-5 

( 175) Ibidem, p. 38 



CAPITULO V 

A REFORMA DO ENSINO DE 1925 E A ESCALADA SANITARISTA 

Embora para a história da educação a década de 20 

nao tenha significado modificações profundas em relação 

aos padrões escolares do Império, a Reforma do Ensinopr~ 

movida pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores do 

Governo Pessoa, João Luis Alves, trouxe para a saúde pú

blica dois ganhos importantes: a introdução da cadeira de 

medicina tropical no curso médico e a criação da especia

lização em higiene e saude pública. 

Neste capítulo mostraremos alguns dos aspectos rela

tivos à forma como se deram essas mudanças, as repercus

sões que tiveram nos meios acadêmicos e o significado em 

relação à consolidação da chamada ciência sanitária no 

Brasil. 

Para tal análise, prendemo-nos inicialmente aos dis

cursos dos médicos engajados no movimento pela educação, 

enquanto portavozes intelectuais de um projeto maior da 

burguesia agrária, que vê na conjugação saneamento + educação 

uma forma de valorizar a terra e fixar o homem no campo em 

oposição ao industrialismo que nasce nas cidades e ameaça 

a oferta de mão-de-obra rural. 

Apenas como recurso ordenador da eX?osição, dividire

mos a abordagem nos mesmos níveis que a Reforma do Ensino 

trata da questão, quer dizer, ensino prinário, técnicq-pro 

fissional, secundário e superior, enfatizando o primeiro e 

o último níveis pela importância que têm para os nossos obje 

tivos. 

Em um segundo momento, examinaremos nais de perto a 

Reforma do Ensino nas suas repercussões na Faculdade de Me

dicina, guiando-nos basicamente pelas in~ormações de Mau

rício de Medeiros, o portavoz por excelência dos membros e 

alunos da Faculdade e dos setores da medjcina opositores 

dO regime vigente. f 

-~ 
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1. Educação popular e a Cruzada da Medicina peta Pátria 

o binômio saneamento-educação era um assunto que desde o 

final do Império suscitava as mais vigorosas discussôes e que 

cada vez mais levava a um avanço na formulação de políticas e~ 

pecíficas. Se o saneamento tinha o seu complemento na educação 

corno fórmula para melhorar a condição física e moral da raça,já 

vimos corno o primeiro teve um desfecho na institucionalização 

de medidas de profilaxia de endemias de caráter coletivo,visan 

do a cuidar dos pontos estratégicos de contágio: os portos,os 

principais centros urbanos, e a construção de vias de acesso 

(estradas de ferro) necessárias à expansão agrícola. Assim,ten 

tou-se cuidar do tripé mínimo indispensável para a reprodução 

e ampliação do modelo capitalista agro-exportador e a incipien 

te industrialização de base urbana. 

A campanha em prol do saneamento e a educação do povo assu 

miu caracteres de evangelização que, no caso do saneamento, t~ 

ve o desfecho acima citado no sentido de uma não-ruralização da 

política sanitária. Quanto à educação, os anos 20 continuou 

ainda no plano ~ embora mais esmorecido em relação à década de 

10 - da discussão ideológica. 

Se o projeto de criação de um Ministério da Saúde Pública 

nao teve lugar no período estudado, o Ministério de Instrução 

Pública, de breve vida (1890-91), (1) foi igualmo.nte outro pro

jeto que ficou como reivindicação intermitente de grupos dese

josos de maior difusão de novos costumes e modos de pensar mais 

acordes com o regime republicano liberal. 

Enquanto propostas político-ideológicas, a educação e a sau 

de encontraram o seu ponto de integração e de complementaridade 

no interior do movimento nacionalista que debateu tais proble-

mas 

corno 

de 

nos anos 10 

momento de 

1915, quando 

e 20. No 

significativo 

Olavo Bilac·, 

caso da educação, 

entusiasmo a 

com a sua 

surge 

partir 

prega-

(1) O nome completo dessa Secretaria de Estado era Ministério da Instrução 
Pública, Correios e Telégrafos, criado, segundo alguns autores, para 
afastar Benjamin Constant da esfera de influência política . 



çao contra a gravidade da nossa situação moral, como já 

vimos no Capítulo lI, leva à formação da Liga de Defesa 

Nacional (1916) e posteriormente às Ligas Nacionalistas, 

nas quais a fração do exército conhecida pelo nome de 

jovens turcos teve papel funélamental já que a missão mais ampla 

era moralizar a corporação militar para bem da Nação. 

Assim mesmo, já comentamos que na area da medicina 

essa campanha teve como aliados os membros da Liga Pró

Saneamento, cujos mais conspícuos representantes aderi

ram à batalha em prol da educação popular para o reergui

mento moral da nacionalidade, destacando-se a significativa 

pregação de Miguel Couto no sentido de que no Brasil só há 

wn problema nacional - a educação do povo ( 2) e a de Belisário 

Pena (o adail do saneamento), cuj a consigna era educa1~ para 

sanear e sanear para ter a quem educar. 

Couto expressa que a Liga de Defesa Nacional apóia 

a campanha em prol do saneamento do Brasil e da democra-

cia e pede para formar uma Cruzada da Medicina pela Pátria, 

cujo êxito depende de dois pontos básicos: primeiro, aban

dono do regime militar que faz do exército e do soldado pouco menos 

que wn súdito e pouco mais do que wn escravo; segundo, eliminar o 

analfabetismo, esse cancro que aniquila o organismo. ( 3)E para 

Couto, este último ponto era fundamental pois que vencido 

na luta pela vida, sem necessidades nem ambições, o analfabeto con

trapõe o peso morto da sua indiferença ou o peso vivo da sua rebelião 

a toda a idéia de progresso, entrevendo sempre na prosperidade dos 
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que vencem pela inteligência cultivada wn roubo, uma extorsão, uma 

injustiça. Tal a saúde da alma, assim a do corpo: sofre e faz sofrer; 

pela incúria contrae doenças e pelo abandono as contagia e perpetua. ( 4 ) 

( 2) COUTO, Miguel,- No Brasil só há um problema nacional: a educa
ção do povo~ op. dto 

( 3) Ibidem. 

(4) Citado por FRAGA, C., Ensino medico e medicina social, Rio de 
Janeiro, A Noite, s.d., p. 171 
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Como portavoz qa Liga Peqagógica, que também ajudou 

a fundar, Miguel Couto apresenta perante a Associação Bra 

sileira de Educação (1925) o seu projeto de dar educação ao 

povo com intervenção da União baseado nas seguintes dire
trizes:( 5 ) 

a) A União levará o ensino primário e a higiene a to

do o interior do Brasil. 

b) É destinado exclusivamente ao ensino e a higiene o 

produto integral do imposto sobre a renda e o do imposto 

sobre o consumo de bebidas alcoólicas. 

c) É criado o Ministério da Educação, com dois depar

tamentos: o de ensino e o da higiene. 

O projeto de Couto encontra a sua justificativa ideo

lógica nos postulados eugenistas que viam na ancilostomose,o 

alcoolismo e a incultura as orígens gerais da corrupção e 

aviltamento da espécie. Dessa forma, era lógico atacar a 

incultura desde a escola para assim acabar com o resto en

tre as classes inferiores. Estas eram as realmente necessi

tadas desses cuidados pois o homem c~lto já estava prote

gido porque recebera na mesma fonte a instrução literária, 

moral, física e a higiênica. Baseado nessas premissas, Cou 

to propõe levar a cultura e a higiene para os sertões, como o evan

geUlO nas selvas. Exige ele educação obrigatório. paralela a 

higiene, que penetre pelo interior do Brasil, devendo a 

União interferir para que os Estados instalem escolas onde 

houver uma população de 40 crianças, no âmbito de 2 quilô

metros. Na cultura, enfim, vê Miguel Couto o remédio para 

a decadência da raça I pois a nação inculta é a responsável da 

mortalidade infantil em que se estiola a nacionalidade. ( 6 ) 

As exortações de Couto repercutiram em vários setores. 

Tiveram favorável acolhida, por exemplo, por parte do 

Conselheiro Municipal Maurício de· Lacerda que, em 1927, fez 

imprimir as conferências daquele e mandou distribuí-las em 

5) COUTO, M., op. cit., p. 240 
6) Ibidem, p. 38 
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todas. as escolas públicas, escolas normais e institutos 

profissionais para que os professores fizessem leitUX'a pú

blica do folheto a seus alunos em classe aberta. ( 7 ) 
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Mas, por outro lado, tiveram recepção negativa por 

parte dos proprietários agrícolas que acusaram Miguel Cou 

to, através de A Gazeta de são Paulo de estar incitando o 

Brasil ã extinção do analfabetismo, promovendo assim o exterm{nio da 
. lt .f'. •• d· ( 8 ) aÇJ1'-z-cu ura, J onte pr-z-me-z-ra a r-z-queza. 

De qualquer forma, o que se evidencia nessa cruzada 

de Couto e dos médicos envolvidos nas questões de ensino 

(e saneamento) e a defesa da ideologia de que o Brasil 

é um país essencialmente agrícola. O nacionalismo, assim 

mesmo, ao exaltar a terra e a gente brasileira, influi pa

ra que as propostas de Couto apareçam corno tentativa de 

ruralização da escola primária, e coa0 forma 

de "fixação do homem no campo, frente à ameaça da industria 

lização e da migração do campo à cidade. Nesse sentido, as 

palavras de Belisário Pena são esclarecedoras quando re

clama da tendência crescente das autoridades a se preocu

parem com os problemas urbanos e nao COI:! as populações r~ 

rais, de cujo vigor, saúde e labor dependem a riqueza e a 

prosperidade do país, sobretudo o nosso, C7J.jas fontes econômicas, 

natUX'ais e leg{timas:J residem na terra. ( 9) E exort:a ainda a aban 

donar a perniciosa pol{tica do UX'banismo e do industrialismo para

sitário, porque forçado, artificial:J escudado eu escandaloso prote

cionismo. (10 ) 

Retomando a questão do saneamento rural, vemos aqui 

que há uma coincidência entre ambos os projetos que, jun

tos, propunham valorizar o homem e a terra. Abortado o 

projeto de espalhar postos de profilaxia rural por todo o 

7) Ibidem, p. 228 
8) Ibidem, p. 98 
9) rr-:i:scurso pronunciado por Belisário Pena n:' Sociedade Nacional de 

Agriclllturil à 11. 2 .19, na sessão comemorat 1va do 1 Ç> aniversário 
da fundação da Liga Pr6-Saneamento. SAfDE 2(2):224, marçol 
abril, 1919. 

(10) Ibidem • 
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país çom a Reforma de 20 que criou o DNSP, ficou ainda a 

esperança de que pela via do ensino primário se encontras 

se uma solução e é nesse sentido que podemos interpretar 

o interesse dos médicos pelo ensino e seu apoio à Reforma 

de 25, motivos esses aos quais se juntava uma genuína pre~ 

cupaçao com o fato de ser 80% da população do Brasil anal

fabeta. 
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A Reforma, entretanto, também vinha sendo forçada pe

la difusão da Escola Nova e suas propostas de inovação em 

matéria de metodologias pedagógicas e ciências da educação, 

especialmente a psicologia, e pela penetração de novos mé-

t d d · d ~t . 1 - t .. (LI), o os 1 a lCOS ang o-saxoes e nor e-amerlcanos, como 

a instrução programada que já vinha sendo adotada nas es

colas militares. 

2. Ensino técnico-profissional ,secundário e superior e a 

formação das elites pensantes áa nação 

Dentro do movimento pela educação havia setores da me 

dicina preocupados com mudar o caráter assistencialista do 

ensino técnico-profissional, quase que exclusivamente vol

tado para atender aos necessitados da misericórdia pública e pa

ra inequivocamente regenerar pe lo trabalho os menino::? desvalidcrs, 

ensino esse que foi ~ualificado por Afrânio Peixoto de pr~ 

f · . l . - . .p. l· . - (12 ) 
~ss~ona ~smo como tecn~co Je~to a e~Jao. 

Entretanto, afora as críticas nessa direção, nao peE 

cebemos preocupações maiores com a preparação de elementos 

humanos destinados ao setor da saúde pública, como por exem

plo, auxiliares de enfermagem, técnicos de laboratório, m! 

croscopistas, etc. Atribuímos essa lacuna ao fato de que 

esse tipo de treinamento era feito na própria organização 

sanitária e nos institutos de pesquisa que, por sua vez, 

( II ) NAGLE, Jorge, "A educação na Primei.ra RepÚblica". Em História 
Geral da Civilização Brasileira, op.cit., Capo VII, p. 282-7. 
Ibidem., p. 277. . 
Grifas no original. O autor refere-se às observações de Afrâ
nio Peixoto sobre o assunto contidas no l~ro Marta e Maria 
de sua autoria . 



dependiam do Ministério do Interior e Justiça, enquanto 

que o ensino profissionalizante, voltado para a indústria 

e o comércio, dependia do Ministério da Agricultura, In

dústria e Comércio. 

290 

De qualquer forma, embora o discurso dos sanitaristas 

e de Carlos Chagas,. estivesse todo impregnado da exoE 

tação à profissionalização e à especialização técnica em 

assuntos pertinentes à saúde pública, não é nesse nível 

de ensino que vai se dar a luta pela reformulação da edu

caça0 e sim no seio da escola médica, visando a apoiar m~ 

didas gerais de moralização do ensino superior, incentivar 

o aprimoramento da preparação das elites pensantes da Na

çao e pressionar por medidas específicas tais como: 

(a) atualização do ensino da higiene; (b) introdução do 

ensino das doenças tropicais; (c) criação do curso de es

pecialização em higiene e saúde pública para médicos. vão 

pressionar também, mas sem sucesso, pela construção de um 

complexo docente-assistencial que fornecesse não somente 

condições para a prática médica mas também para a inclu

são do ensino e da prática de enfermagem e de uma Escola 

de Higiene e Saúde Pública congênere da de Johns Hopkins. 

Finalmente, cabe notar que o ensino secundário fazia 

parte inseparável do ensino superior, de modo que as re

formas das escolas desse nível se processavam simultanea

mente, nao obstante os continuados esforços por transfor

mar a escola secundária numa instituição formativa e não 

apenas preparatória da faculdade. Nessa reivindicação 

empenhou-se o movimento reformista de 1924, sem lograr, 

todavi q , romper o mútuo condicionamento entre um curso pr.§:. 

paratório não só imediatista,mas também muito reduzido e 

um ensino superior que não conseguia organizar-se como re 

gime verdadeiramente universitário, que incluísse a espe

cialização intelectual filosófica, científica ou literá

ria. 
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Sem querer aprofundar nessa questão, vale a pena men-

cionar a luta travada por D. Bertha Lutz pela extensão 

do ensino secundário público 
, 

mulheres, ·não esta-as a quem 

va vedado o acesso a faculdade mas sim ao Colégio Pedro 11, 

ante-sala por excelência do curso superior. Essa reivindi

cação da Sra. Lutz, tão bem colocada, por exemplo, no 49 

Congresso Nacional de Educação de 1922, haveria de passar 

pelas infindáveis discussões a respeito da inferioridade 

biológica da mulher, do peso da massa encefálica, da necess~ 

dade de preservar-lhe sua naturaZ feminilidade e instinto 

materno. Colocava-se, enfim, a questão do ensino secundá

rio co-educacional público que punha em risco as virtudes 

femininas, o que entrava em contradição com a tendência 

crescente, embora ainda insignificante, ao aumento do in

gresso da mulher às faculdades. 

. Não seria nesse momento que a pregaçao :le Bertha Lutz 

em prol do direito da mulher à educação encontraria eco, 

num movimento quase que absolutamente masculino e que via 

com grande desconfiança e até espanto a luta maior da

quela pelo sufrágio feminirio e outras reivindicações 

tendentes a incorporar a mulher à vida política, econômica 

e social. 

Outra das questões colocadas por alguns dos médicos 

participantes do movimento reformista era o acesso ao ensi 

no secundário, por parte daqueles alunos que não tinham po

sição econômica nem social bastante para isso. Para Afrâ-
- -nio Peixoto, por exemplo, democratizar o ensino nao era so 

estender a educação popular, levar a sério o ensino pro

fissional e técnico e mudar o caráter fechado, elitista e 

atrasado da escola secundária e superior. Democratizar, 

para ele, era também oferecer oportunidade de acesso a es 

cola secundária a um numero maior de alunos e não somente 

àqueles que podiam pagar as taxas ou tinham bons padrinhos. 

Peixoto desenvolve toda uma teoria a respeito da forr,lação 

das elites intelec,tuaisbrasileiras· e chega .àconclusão de 
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que o ensino secundário so selecionava incapazes. Frente a 

esse problema, recomenda a educação secundária gratuita 

pois a proteção social dos mais aptos, por meio das instituições de 

beneficência e solidariedade nacional (boZsas, estipêndios, prêmios 

pecuniários, mesadas públicas, pupiZos do Estado, etc.) modificará lo 
go a composição das 'elites' que governam ... (13 ) 

porém 7 esse tipo de proposições, ao nao conseguir ul

trapassar o caráter assistencialista que se atribui ao Es 

tado liberal - que na área da saúde tem o seu contraponto 

na assistência médica pública vs. a medicina particular -

ficará igualmente no nível da retórica que escondia o pro

blema mais amplo da ausência de uma política nacional de 

educação. 

3. A Reforma João Alves-Rocha Vaz: - anatomia de wn processo 

Como é óbvio, todas as discussões sobre esta Reforma 

estão permeadas pela luta político-ideológica que as fra-

çoes classe dominante travaram em torno da reforma sa-

nitária 7 sendo igualmente o ponto ma~s controvertido a 

questão da intervenção da União face ã autonomia dos Esta

dos. Nessa relação entre níveis de governo imperava também 

o modus operandi baseado no estabelecimento de acordos com 

os Estados para instalarem escolas rurais sub,.'encionadas 

pela União, contanto que aqueles adotassem a organização 

do ensino ordenada pelo Governo Federal, bem como a fisca

lização dos Inspetores de Instrução nomeados pelo Minis

tro·do Interior. 

Um dos objetivos mais gerais da Reforma do Ensino era 

reativar e atualizar os mecanismos que - pela via da lei 

de despesa pública anual - permitiam à União interferir na 

área educacional estadual, especialmente em relação à ex

pansão do ensino rural. 
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(l3) HOACYR, Primitivo, Ainstrüçãoea República, Rio de Janeiro, Im 
prensa Nacional, 1944, 59 Vol - "Reforma João Luis Alves - Rocha 
Vaz (1925-30)", p. 12 • 
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Outro objetivo era reforçar a centralização do poder 

e a uniformização do ensino por meio de dispositivos que 

contornassem a ausência de órgãos administrativos. superi~ 

res l como um Ministério, de modo que, tal como foi cria

do o DNSP, a solução foi propor a criação do Departamento 

Nacional de Ensino que, direta ou indiretamente, intervie~ 

se em todos os níveis e setores da educação nacional. 

Concorrendo para que tudo isso fosse possível e a pró

pria Reforma fosse viável, aparece igualmente a figura da 

acumulação de cargos que, neste caso, será ocupada pelo 

Dr. Juvenal da Rocha Vaz, quem, por encargo do Presidente 

Bernardes, (14)vai reunir sob o seu comando os cargos de Diretor 

Geral Geral do DNE, Reitor da Universidade do Rio de Ja

neiro e Diretor da Faculdade de Medicina. 

Precedeu a Reforma um inquérito levado a cabo em 1924 

por uma Comissão presidida pelo próprio Ministro do Inte

rior João Alves, sendo o Dr. Rocha Vaz e um grupo de figu

ras ilustres os responsáveis pela reformulação das dire

trizes da educação em geral e do ensino médico em parti

cular. 

A partir das inúmeras irregularidades que tal inqué-

r i to apontou (i. e. indústria de dip lomas ~ aprovação de reprovados, 

atestados falsos e múltipZas deficiências no sistema edL:.cacionaZ), fo

ram elaboradas recomé;1dações visando, entre outras: a mudar 

a seriação no ensino secundário e superior; aumentar as 

cadeiras dos cursos médico e politécnico; criar as facul

dades de odontologia e farmácia; criar cursos de especia

lização em saúde pública e em engenharia elétrica e indus

trial; limitar as matrículas; impor a freqüência obriga

tória; criar o DNE, que passaria a ser órgão executivo do 

Conselho Nacional de Ensino. 

Quanto ao ensino primário, nao houve propostas de m~ 

danças além das acima apontadas no sentido de facilitar a 

intervenção do Governo Federal nos Estacos,mediante acor

dos para subvenci~nar as escolas rurais. Mantém-se, assim, , 
~ preocupação oficial com a educação superior, ou seja, a 

(14) O Dr. Rocha Vaz era medico pessoal do Prcs.idente Bernardes • 
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preparaçao dos filhos da classe dominante, preservando, 

por outro lado, o sistema coronelista, base da política 

dos governadores que comandam a administração pública lo

cal. 

Mais do que isso (ou por isso mesmo), as novas dire

trizes para a educação refletem - tal como no caso da saú

de - a ausência de uma política nacional de educação e, 

portanto, de um sistema escolar (e de saúde) nacional, pr~ 

blema esse que não poderia ser solucionado enquanto per

sistissem os princípios federativos consagrados pela Con~ 

tituição de 1891 e que a revisão de 1926 também não mudou. 

Em todo caso, os reformuladores inicialmente propunham-se 

a colocar um pouco de ordem e sistematic:.dade no caos, es 

forço esse que não deu os frutos esperados. 
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De fato, as mudanças propostas por essa Reforma do 

Ens~no e que foram consagradas pelo Decreto n9 16.582-A/25, 

refletem o próprio espírito que a inspirou e que tão bem 

descreve o Ministro Alves quando, na sua Exposição de Mo

tivos de 13.1.25, coloca que pretendeu apenas tocar as pe

dras do edificio e proc~~ar repará-Zo~ embora, de principio, disposto 

a nao lhe mudar a tradiciona Z. arquitetura. (15 ) 

Essa rápida passagem pelos aspectos mais gerais da R~ 

forma de 1925, hoje lembrada como Reforma JoãoAlves-Rocha Vaz, 

embora não levasse a transformações substantivas em rela

ção à educação do país, teve algumas repercussões tanto no 

momento de passar pelo Congresso quanto em relação a sua 

implementação na Faculdade de Medicina. 

A seguir comentaremos esses momentos como uma forma 

de registrar o caráter autoritário que hf.storicamente têm 

adquirido as práticas institucionais levadas a cabo pelas 

cúpulas governamentais e as reações, raramente documenta

das, daqueles que foram derrotados por tais práticas. Ademais, 

maior relevância adquire esse. registro para nós,na medida, 

( 15) NOACYR, P., op.cit. ~ p. 40. 
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em que é no bojo dessa Reforma que no país se dá início de 

forma definitiva, embora com vacilações, ao processo de in 

culcação dos saberes e das práticas necessários para a re

produção do estamento técnico-burocrático sanitário. 

a) A Reforma no Congresso Nacional"'; um rito de passagem 

De acordo com a Constituição de 1891, as reformas em 

matéria de educação secundária e superior eram da competên 

cia do Congresso Nacional. Todavia, neste caso,ela foi de 

iniciativa do Poder Executivo por força da autorização le

gislativa que constava das leis orçamentárias, contrarian

do dessa forma a pr6pria Constituição, que proibia a dele 

gação de poderes. De acordo com Nagle, esse procedimento 

constitu{a uma boa oportunidade para o executivo pressionar o legisl~ 
. bd' d .. . . (16) t'l-VO a a 'l-car e suas pel'>rogat'l-vas const'l-tuc'l-oncns. 

11 _ • 

Esse procedimento levava, em consequencla, a fechar 

mais o cerco centralizador da União em torno do Executivo, 

cujos poderes seriam ainda acrescentados na medida que o 

atendimento das normas federais em matéria de educação 

(assim como de saúde pública) era obrigat6rio. 

Na realidade, a discussão da Reforma no Congresso Na

cional -(14.5.25) foi um ato puramente simb6lico pois o De 

creto 16.782/25 já tinha sido sancionado pelo Presidente 

da República, nada mais cabendo aos congressistas a não 

ser ratificar o instrumento legal. A oposição representa

da na Câmara viu nesse ato uma afronta a suas prerrogati-
"- . vas e, em consequencla, elevou os seus protestos. 

O Deputado Henrique Dodsworth questionou a Reforma sob 

todos os pontos de vista: legalmente, ela urna exorbitância 

pela falta de autorização legislativai sob o aspecto peda

g6gico, lhe parecia contraproducente; administrativamente, 

era ca6tica; do lado social, considerou-a in6cua e, do mo-
. ( 17) ral, suspelta. Dodsworth igualmente reclamou da falta 

de publicidade dos resultados do inquérito e das sugestões 

(16) NAGLE, J., op.cit., p. 277 
(17) HOACYR, P., op~cit., p. 93 
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recebidas dos entendidos bem como dos custos da implanta

ção das mudanças, cuja cobertura ficaria por conta do au

mento das taxas de matrícula e expediente nas faculdades. 

Os protestos continuaram por bastante tempo nos anos 

1925 e 1926, interessando para nosso caso as acusações fei 

tas ao Ministro Alves e ao Prof. Rocha Vaz no sentido de 

terem utilizado o personalismo, o favoritismo e o patrona

to político para nomear o Dr. Carlos Chagas para ocupar a 

cátedra de medicina tropical criada pela Reforma, acusa

ção essa que atingia igualmente a nomeação do Eng. Novais 

da Escola Politécnica. Dodsworth acha a escolha de Chagas 

felicissima mas ilegal e requer do Governo informações a res

.peitodos dispositivos legais nos quais teria-se apoiado 

. para preencher I sem concurso I as novas cadeiras criadas, es 

pecialmente considerando que Chagas não era lente de facul

dade alguma no Brasil. ( 18) 

Dodsworth pede informações também a respeito do ins-' 

trumento legal que permite ao professor catedrático da Fa

culdade de Medicina, Dr. Rocha Vaz, exer:::er cumulativamen

te os cargos de Diretor da FMRJ, Reitor da Universidade do 

Rio de Janeiro, Diretor Geral do Departamento Nacional de 

Ensino e Diretor de Higiene Municipal, moções essas que 

vão receber o apoio do parlamentar Antonio Carlos e de to-

b d d 
. - (19) da a anca a e oposlçao. 

Por sua vez, Clementino Fraga, depu~':.ado pela Bahia e 

catedrático da FMRJ, sai em defesa do regime e de seu co

lega e amigo Carlos Chagas exaltando os ~éritos deste e 

refutando o Deputado Dodsworth quanto aos seus protestàs 

de que a Reforma deveria ter transitadoyelo Congresso, 

como mandava a Constituição. Fraga, desqD.alifica o papel 

do legislativo argumentando que o Congresw não deve intervir 

em assuntos de instrução pois a sua obra nessa matéria é frag

mentária e escassa, verdadeira contribuição c"lancestina de caráter pe~ 

(18) lbidem. 
(19) Ibidem • 

.\ , 
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soat~ em favores a sombra da tei, que à tei injuriam, desservindo o 
.. (20) . . 

pa'Z-s. 

b) A Reforma, os pés de lã do IOC e a revolta na FMRJ 

As repercussões da Reforma do Ensino no meio acadêmico 

ligado à FMRJ, ao nosso ver, estão ligadas não tanto às mo

dificações que tentou introduzir mas à crise política e de 

legitimidade que afetava o regime republicano nos anos 20 

e a crescente mobilização das oposições contra a onda de 

repressão desencadeada especialmente pelo Presidente Ber

nardes. 

O espírito centralizador e autoritário com que o Go

verno queria efetuar modernizações nas políticas públicas 

e nos aparelhos técnicos e ideológicos do Estado afetava 

no nascedouro a viabilidade das mesmas e despertava polê

micas e críticas centradas ,tanto nos procedimentos casuís

ticos empregados como nos membros da cúpula governamental 

que, aos olhos da oposição, aparecem como mentores únicos 

de inovações que a eles pessoalmente iriam favorecer. 

Já tivemos oportunidade de ver como pa área da saúde 

pUblica as críticas à Reforma, aos serviços sanitários e 

ao IOC tiveram como alvo preferido o Dr. Carlos Chagas. 

No caso da Reforma do Ensino, os seus feitos e efeitos na 

área da medicina aponta~ igualmente o importante papel de

sempenhado por Chagas no seu intento de dar à FMRJ uma fei 

ção mais acorde com a medicina científica, provocando com 

isso nova onda de ataques de todos os lanoso 

Na verdade, para dar um caráter de cientificidade ao 

ensino da medicina - no sentido que Chagas e,os sànitaris

tas a entendiam - era necessário não somente mudar o con

teúdo de algumas disciplinas como a de patologia mas tam

bém integrar o ensino à pesquisa e à prática e ampliar o 

escopo da clínica para o estudo e profilaxia das doenças 

de caráter coletivo nao tratadas nos consultórios particu-

(20) FRAGA, Clemcntino, op. cit:., p. 131 
, -----



lares '. como a malária, a doença de Chagas, a leishmaniose, 

etc. ,aproximando assim clínicos e higienistas. Es

ta aproximação, necessária para a própria legitimação dos 

segundos, passava pela necessidade de dar estatuto formal, 

sistemático e especializado ao ensino das chamadas ciên

cias sanitárias, de forma a profissionalizar o sanitarista 

e institucionalizar seu acesso e permanência na adminis

tração pública. 

Isso tudo seria possível mediante uma reforma nao so 

curricular mas também institucional, que aproximasse a 

FMRJ ao IOC e que criasse um Instituo Anatômico e um Hos

pital de Clínicas, seguindo assim o padrão das modernas 

faculdades de medicina da Europa e dos Estados Unidos. 
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Assim, dotar a FMRJ de toda uma infra-estrutura para o 

ensino, a pesquisa e a prática, não só no campo clínico 

mas também no biológico, era considerado ponto fundamental 

na modernização da escola médica. 

Corno tudo isso, entretanto, requeria quantiosos inves

timentos, Chagas propunha utilizar os laboratórios do IOC 

até a criação do Instituto Anatômico e o Hospital são Fran 

cisco de Assis, do DNSP, enquanto se construía um hospital 

de clínicas próprio da Faculdade. Nesta, por sua vez, seria 

instituído o Curso de Higiene e Saúde Pública como ponto de 

partida para a posterior criação de uma Faculdade de Medi

cina Sanitária ou de uma Escola Internacional de Higiene e 

Saúde Pública a ser financiada pela Fundação Rockefel1er, 

cujos técnicos seriam os primeiros professores a formar os 

futuros docentes, a exemplo do que acontecia com a Escola 

de Enfermeiras, instalada em 1922. Essa experiência, aliás, 

tinha ainda o aval da colaboração da Rockefeller na cria

ção do Instituto de Higiene de são Paulo, de forma que pre 

cedentes não faltavam para fundamentar a proposta, que, fi

nalmente, a Reforma do Ensino de 1925 incorporou nas suas 

l;Lnhas principais. 



• 

É. importante ressaltar, entretanto, que essas inova

çoes inscreverrr-se, nas suas determinações maiores, no movi

mento mais amplo que se processava nos países capitalistas 

centrais como conseqüência do Relatório Flexner (1910) e 

da experiência da l~ Guerra Mundial, que apontaram a nece~ 

sidade de reformular a educação médica e generalizar a ado 

çao de políticas públicas em matéria' sanitária para aten

der as novas exigências do capitalismo monopolista indus

trial, já na sua fase imperialista. Sob a égide dos Esta

dos Unidos, em conseq~ência, tais reformas, preconizadas 

pelo Governo desse país, e instrumentalizadas pela~conexão 

sanitária inter'nacionaZ, a Fundação Rockefeller à frente, ap~ 

reciampara os nossos patrícios corno o modelo ideal a ser 

seguido'para marchar ao passo das nações cultas e civilizadas. 

Retomando a questão do impacto da Reforma nos meios 

de opinião pública e na academia, ela encontrou reparos de 

toda ordem. Maurício de Medeiros, ele próprio afetado por 

mudanças introduzidas na cadeira de patologia geral da qual 

era professor, ergue-se em portavoz dos catedráticos e alu 

nos descontentes, iniciando uma série de contundentes edi 

toriais sobre o assunto a par que noticia - na medida que 

a censura o permitia - os pormenores do enfrentamento que 

se produziu entre o corpo docente e discente e o Governo 

e que levou a uma nova onda de repressão policial. 

A Reforma apresentava para Medeiros erros substan

ciais que demonstravam o desinteresse do Ministro Alves 

por levar mais a sério a educação nacional. (21) Quanto ao 

ensino médico, Medeiros opina que são taníOS os disZates de to 

do gênero que contem, que melhor houvesse sido que nunca ti-
""d d - (22 ) vesse sal o a estagnaçao em que entrou. 

Dentre os tantos disZates da Reforma, aquele que lo

grou repulsa geral foi o relativo à posição de subordina

ção em que ficava a FMRJ em relação ao IOC. Com efeito, o 

Decreto 16.582-A de 13.1.25 estabelecia a ingerência di-

( 21) DN de 25.1.25 
( 22) DN de 4.2.25 
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reta do diretor do IOC, Carlos Chagas à €poca, em questões 

relativas à ~orm~lação de conteúdos, nomeação ou contrata~ 
ção dos professores e mudanças regimentais em tudo quedis

sesse respeito ao curso de doenças tropicais, de caráter 

obrigat6rio para todos os estudantes de medicina e que se

ria ministrado no IOC ap6s a conclusão do curso médico. 

Assim sendo, condicionava-se a outorga do diploma médico 

à apresentação pelo aluno de atestado, f.ornecido pela di

reção do IOC, de freqüência e aprovação desse curso. 

Algo similar acontecia com respeito ao curso de higie 

ne e saúde pública criado por força desse decreto corno ane 

xo a FMRJ. Embora de caráter facultativo, igualmente colo

cava a Congregação da Faculdade como mera instância rati

ficadora de decisões adotadas pela direção do IOC quanto 

a programas e professores • 

. E mais ainda, estipulava o mesmo decreto que na ela

boração do regulamento do Instituto Anatômico, a ser cria

do na FMRJ, deveria ser ouvido o diretor do IOC. 

Esses dispositivos 1 em resumo 1 contribuíram mais ainda 

para ascender os vivos antagonismos que existiam entre ~ 

bas instituições, antagonismos esses nos quais Chagas apa

recia como autor intelectual que, maquiavelicamente, esta

ria tramando a sujeição da Faculdade aos desígnios do Ins

tituto Oswaldo Cruz. 

As reações contrárias a essa nova situação nao tarda

ram a surgir. Assim por exemplo, na Ata da Congregação da 

FMRJ de 14.4.25, os membros da mesma cogitam de pleitear 

junto ao Governo a anulação da Reforma, por contrariar os 

interesses do ensino médico e por afetar profundamente a 

vida acadêmica.( 23) 

Embora para alguns membros da Congregação seja neces

sário melhorar o deficiente estudo da epidemiologia no cur 

so médico e que, em tese, poder-se-ia permitir o auxílio 

(23) Ata da Sess~o de 14.4.25 da Congregaç~o da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro. (Arquivos do Centro de Ciências Hédicas da 
UFRJ) • 
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do IOC, a posição unânime é.a de combater a retorma do en

sino por talta de orientação e pela criação de um curso de 

moléstias tropicais, de freqüência obrigatória. Para Fer~ 

nando de Magalhães, o mais grave e a dependência em que (a Zei) 

coZoca a Faculdade que daqui em diante, não poder,á expedir dipZoma de 

médico aos seus alunos, senl prévia aprovação no referido curso, que 

será feito por pessoal do IOC, pago pelos cofres da Faculdade, com pro 
- ., - . - d - (24) -grama nao sUJe~to a aprec~açao a Congregaçao. 

Alega-se que esse curso não pode ser considerado de 

aperfeiçoamento, pelo curto prazo que lhe é destinado, im

portando em diminuição e subordinação da FacuZdade ao IOC e que, 

portanto, é necessário oficiar ao Governo, manifestando o 

pesar da Congregação pela situação de dependência em que 

a Reforma coloca a Faculdade. 

Prontamente, foi publicada nos jornais da epoca a mo

çao·que a Congregação endereçou ao Presidente da República 

pedindo que não se convertesse em realidade a ameaça que 

pesava sobre a FMRJ de se lhe retirar a autonomia na outor 

ga de seus diplomas.(25) Medeiros considera essa situação 

horr{vel, e.a· introP.lissão do IOC nos assuntos da Faculdade 

como excrescências das quais a Reforma - que iria ser im

plantada de qualquer forma - deveria ser expurgada. Ele 

antevê que a pressão levará.a mudar o caráter obrigatório 

do curso de medicina tropical mas lamenta-se que, no ge

ral, a Reforma não será expurgada do acesDO de pequenos intere!!.. 

ses pessoais, de que ela está eivada (pois) esse é o destino em geraZ 

das reformas entre nós: obrigar meia dúzia de carididatos a satisfazer 

um pouco da vaidade de cada governo reformador. 

Com efeito, o Decreto 16.782-A de 8~4.25,segundo M~dei 

rOS, modificou essa idé'ia extravagante de co.'íiceder-se ao IOC o "co!!:.. 

troZe" sobre a expedição de dipZomas de médico :nas, a faculdade 

(24) Ata da ~essio de 2.3.25, op.tit~ ~ interessante notar que embora 
Carlos Chagas fosse membro da Congregação, ele nio compareceu a 
nenhuma das sessões durante o ano de 1925, fato que atribuímos ao 
seu hábito de nao polemizar com seus contenlores. 

( 25) DM de 1. 4.25 

i, 
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continua a ser sucursal de Manguinlws pois tudo mais quanto subordi~ 

na a FMRJ àqueZe Instituto ficou dentro da Reforma. E explica; 

A pretexto de utilizar o IOC como elemento auxiliaI? do ensino médico~ 

a reforma erige a cadeira de medicina tropical, que ela cria~ num ve~ 

dadeiro curso, a ser feito por um professor, um chefe de clí.nica e dois 

assistentes( ..• )que terão gratificação especial 'pró-labore', paga com 

dinheiro da Faculdade~ mas fixada de acordo com o diretor do IOC!! (26 ) 

Medeiros prossegue expondo as suas divergências, que 

bem nos dão uma idéia do espIrito da época em relação às ino 

vaçoes que os sanitaristas querem introduzir na Faculdade. 

Diz ele: Por outra disposição, fica criado anexo à Faculdade 

o curso especial de higiene e saúde pública, visando o aperfeiçoamen

to técnico dos médicos que se destinem ao desempenho de funções sani

tárias. Esse artigo e demais disposições são um ENXERTO na reforma. 

Poderiam fazer parte de outra lei qualquer, porque o que nelas se es

tatui só diz respeito ao IOC. Este é que fará o tal curso de higiene 

e saúde púhZica para cuja ma-trIcula é até exigido o atestado do curso 

de microbiologia feito nesse Instituto. Preve-se até o a~~Zio da Fun 

dação Rockefeller nesse curso. Quanto à Faculdade de Medicina, a quem 

se diz qVR é anexo o CV~so, esta poderia fornecer professores para as 

partes do curso de higiene - quando houver conveniência e quando o di

retor do IOC os solicitar. Na parte relativa a pagamentos, aqui é o 

diretor do IOC quem arbitra e o da Faculdade ~uem marcha e concorda . •. (27) 

Quanto à criação do Instituto Anatômico, outro ponto 

.da controvérsia, Medeiros vê nisso o IOC, com seus pés de lã 

para aí. instalar a seção de pesquisas com técnicos do. Instituto desig

nados pelo seu diretor. E por causa disso o Instituto Anatômico terá 

um regimento interno feito de acordo com o diretor do Instituto Oswal

do Cruz. Parece, segundo é dito à boca pequena por pessoas bem infol~~ 

das que a Fundação Rockefeller se dispõe a pagar a construção desse 

Instituto. 

Excelente coisa, como excelente é também a associação do Institu

to Oswaldo Cruz na organização de wna seção de pesquisas - mas que d'aI 

se passe para a subordinação da Faculdade dando ao diretor do IOC in-

(26)DM:dc 12.4.25 

(27) Ibidem • 



)0) 

gerência na confecção do regimento de UlT/a dependência da FacuZdade so 
.. 7. d - . (28 ) 

porquea~ tem r~spe agem - e o que me parece excess~vo. 

Nessa longa argumentação, na verdade, Medeiros resume 

os principais pontos de conflito que a Reforma despertouem 

relação ao novo papel que se quer atribuir ao IOC e exprime 

o sentimento de vários segmentos da área da medicina que não 

viam com bons olhos a preponderãncia que a figura de Chagas 

vinha alcançando desde que assumiu a direção do DNSP em 1919 

e o decidido apoio que encontrou nos meios oficiais no pe

ríodo Pessoa-Bernardes para os seus' projetos. 

Dessa exposição também se depreende que nao era exata

mente contra as iniciativas per se-que se colocavam os de

tratores mas sim contra a forma de adotá-las e, nesse pon

to, professores e alunos da FMRJ estarão unidos. Conside

ra-se proveitosa a associação com o Ioe c a colaboração da 

Rockefeller, mas causa rejeição o caráter de impertinente absor

ção que as disposições do decreto criam para a Faculdade, 

colocando-a de fato numa posição de subaLternidade flagran 

te em relação ao Instituto Oswaldo Cruz. 

Os protestos contra a situação secw,dária a que fica

va reduzida a FMRj em face do Ioe levanta.m também a questão 

dos objetivos de ambas institui ções, que sCo inconfundiveis e os 
. -' d b '1OOdo (29) d d seus r~ns nao po em ser (l.Y'at,-. s. eonsi~ra-se a Facul ade I 

centro do mundo médico brasileiro, uma casa de ensino des

tinada somente a formar médicos, cabendo-lhe um papel de 

vanguarda no progresso do país~(30) 
Por sua parte, as funções atribuídas ao Ioe são as pró

prias de um Instituto de Patologia Experimental devendo, 

portanto, manter o espírito de pesquisa nas ciências bio

lógicas, especialmente no domínio da patologia. Assim sen

do, ao Ioe não lhe caberia nenhuma função docente, no sen-

d 1 d f · - . 'd' ( 31 ) ti o gera o preparo para a pro lssao me lca. 
(28)DM de 12.1.25. 

l29) DM de 14.1.25 

(30) FM 1(13) de 16.8.20 

(31) DM de 14.1.25 

• 
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Por tais motivos e que não se compreende que o curso 

de doenças tropicais seja destacado do âmbito da Faculda

de para torná-lo um curso a posteriori, feito dentro do IOC, 

por técnicos desse Instituto, sob a direção do respectivo 

diretor, e - cláusula verdadeiramente humilhante - consti

tuindo a aprovação nas suas matérias uma condição indispen

sável para que seja expedido ao aluno o diploma de médico. 

Medeiros sente que o que preside essa inovação não é o desejo 

de melr~rar cientificamente o preparo dos moços que saem de nossa Fa

culdade, mas bem o de criar para o IOC, em homenagem pessoal a seu 

atual diretor, uma espécfe de situação de controle do ensino médico 

nacional. .. (pois) em vários pontos a reforma pro .. -ietada estabelece a 

intervenção desse funcionário na vida da faculdade ... 

Segundo Medeiros, a FMRJ não precisava mais do IOC por

que j á tinha um bom corpo docente e um laboratório bem mon- .. 

tadó, mas essas modificações todas (obra desse funcionário) 

foram endossadas pelo Miilistro porque, além de advogado, 

nao conhece a velha IlIVIDIA MEDICORUM. 

Por essa época~ o Dr. Rocha Lim~, antigo colaborador 

de Oswaldo Cruz r;~as sue discordara das linhas de ação impressas 

pelo sucessor deste I o Dr. Chagas, no IOC, faz chegar a sua 

opinião desde Alemanha, onde fora designado professor da Uni versidade 

de Hamburgo. Estando inteirado dos perca:tços da reforma, 

aproveita para manifestar publicamente a sua adesão à Fa-
(32 ) 

culdade de Medicina em que se orgulha de tel',-se formado. Me-

deiros aproveita para lembrar que, ao invés disso, aqui no 

Brasil os higienistas de cartaz retumbante tudo fazem para desmorali

zar e diminuir a FMRJ, desvalorizando-lhe os cursos, açambarcando-lhe 

as funções, criando especializações que só tem o objetivo de desacre-

d . . d F "Id d ( 33 ) ~tar o ens~no a acu~ a e ..• 

A crise I finalmente, atinge a Facul:lade de Medicina 

em cheio, provocando a renfincia d~ Alysio de Castro ao Car 

( 32) DN 15.1.25 

( 33) DH de 17.4.25. Vide também a correspondência entre Artur Neiva e 
Rocha Lima nos arquivos do CPDOC na Fundação Getúlio Vargas ,no 
Rio de Janeiro . 
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go de Diretor dessa casa sendo nomeado em seu lugar o Dr. 

Rocha Vaz. 
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Os estudantes, por sua parte, fazem passeatas em pro

testo contra vários pontos da reforma: a questão da obri

gatoriedade do curso de doenças tropicaisi a nova seriação 

das cadeiras; o aumento das taxas (para solventar a refor-. 

ma); a exigência de freqüência a 2/3 das aulas, especial

mente as de higiene e medicina legal; etc. 

Realizaram os alunos grandes assembléias que tiveram 

o apoio de parlamentares de oposição tais como A. Berga-

mini e Américo Peixoto. A reforma, criadora de tantos embara

ços aos moços, cortando até os que não dispõem de recursos para pagar 

elevadas taxas é tachada de judaico-prussiana, monstruosa e absurda 

pois fere os direitos constitucionais de assegurar aos alu 

nos continuarem os cursos como começaram. (34 ) 

Os alunos conseguiram obter o apoio de todas as ins

tituições de ensino superior, coletaram 2.300 assinaturas 

da Faculdade de Medicina (toda ela), 2.775 da Escola Poli

técnica e 3.600 da Faculdade de Direito e desencadearam uma 

greve geral.( 35) 

Como conseqüência, foram suspensas as garantias cons

titucionais contra os exaltados e violentos que pertubam a paz re

publicana. Os estudantes foram repelidos no centro da cida

de pela polícia a cavalo e vários foram detidos. O Profes

sor Bruno Lobo serviu de advogado dos estudantes no Supre 

mo Tribunal Federal ao pedir habeas corpus contra o arbítrio 

dos policiais e a censura da imprensa, sendo preso por 
isso.(36) 

A greve dos estudantes, essa campanha que tanto enobreceu a 

mocidade brasileira, durou 30 dias, ao cabo dos quais os moços 

publicaram manifesto, levando ao conhecimento do povo brasileiro o 
-"7 • d (3 7 ) que foi essa luta gloriosa, e as razoes que os l-e V aram a tal at1.-tu e. 

(34) DM de 18.6.25 

(35)DM de 19.8.25 

(36) BM 39(10) de 5.7.25 

(.37) DM de 27.7.25 



Nesse tempo, Bruno Lobo esteve na prisão sem que nos 

fosse possível obter maiores informações a respeito, devi

do à censura da imprensa, contra a qual houve con·stantes 

denúncias no Congresso Nacional por parte da oposição. 

Mas, esse fato não deteve Maurício de Medeiros para aludir 

à detenção de Lobo num artigo sobre as maquettes com cai

xas de fósforo que Belisário Pena, o nosso mais ilustre higie

nista, fazia na prisão, (38) onde permanecia desde 1924 por 

ter apoiado mediante carta aberta o movimento revolucioná

rio chefiado pelo Gral. Isidoro. (39) 
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Por outro lado, apesar de os jornais estarem proibi

dos de fazer qualquer crítica ao Prof. Rocha Vaz, Maurício 

de Medeiros se aventura dizendo que é defesa dizer que esse ci

dadão afortzmado desfruta concomitantemente 3 ou 4 cargos, dando às 

vezes em resultado escenas verdadeiramente bUY'le~cas, como a do dire

tor da Faculdade de Medicina consultar ao diretop do Departamento Na

cional de Ensino acerca de providências pertinentes àquela Academia ... 
1..~ ~ b ~. d . ~ ·"'lhe· ( 40 ) o Sr. ROCf~ Vaz e tam em D~retor e Ens~no! •.• e uma p~~ r~a! 

Àquela época o único periódico que veiculava a.s. idéias 

dos sanitaristas era a FoZha Médica. Pois bem, desde que em 

1923 fora adquirido por José P. Fontenelle, do DNSP, mos

trou total fidelidade ao regime, não encontrando de nossa 

parte qualquer menção aos fatos acima re9istrado~ devido 

p~ssivelmente ao incondicional apoio que os sanitaristas 

da nova escola prestavam a Carlos Chagas, quem lhes abria 

grandes perspectivas de ampliação do seu campo de atuação 

na esfera da administração sanitária. As repercussões des

sa posição virão num primeiro momento q~~ndo no Governo 

Provisório de 30 essa influência, que se esperava crescen

te, sofre forte retração com o reapareci1nento em cena de h:!:. 
gienistas da velha escola para comandar os serviços sani-

( 38) DN de 4.7.25 

(39) DINIZ, Alberto. op. cit., p. 29 

(40) DM de 5.7.15 
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tários e O próprio ensino da safide pGblica, tais como Be

lisário Pena. e Afrânio Peixoto, que aderiram aos tenentes 

da primeira hora. 
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Em conseqüência, com respeito à Reforma do Ensino e 

especialmente em relaçâo ao curso de doenças tropicais, a 

Folha Médica tão somente iria encorajar a feliz iniciativa, 

considerando-a uma inovação indispensável que so cabe aplaudir. 

Mas, frente à reivindicação da Faculdade no sentido de ser 

ela a que designe os professores dessa disciplina e do cur 

so de higiene e saGde pfiblica, faz 'uma ressalva que consi

dera da máxima importância: Se vamos entregar o ensino dessas 

técnicas muito especializadas a professores improvisados~ como e mu~

to dos nossos hábitos, apenas teremos feito progressos no papel. Tal 

será, agora, a questão decisiva, para que se tire proveito real do 

curso recém-criado. ( 41) 

. A nomeação de Chagas como catedrático de medicina tro 

picaI na FMRJ mediante decreto assinado pelo Presidente da 

RepGblica,em maio de 1925, levantou nova onda de protestos 

pois presume-se 'que isso foi feito nada mais que para atender 
(42 ) 

os inter'esses pessoais do Dr. Carlos Chagas. O que nao se com-

preende é o absurdo de eximir Chagas do concurso de títulos 

e provas, quando ele não é catedrático de nenhum instituto 

de ensino superior no país. Mas, para Chagas isso não é pro 

blema porque já tinha recebido a venia docendi da Universi

dade de Harvard e de Madride otítulo de professor honoris 

causa da Faculdade de Medicina da Bahia. (43 ) 

O que incomoda a Medeiros, em todo caso, e que segun

do ele, Chagas sempre foi partidário do concurso, havendo 

participado numa ocasião de um grupo hostil à solicitação 

de um médico do IOC, que pediu dispensa do concurso e que 

por 'esse fato apedrejaram-no,amesquinharam-no, como se tivessem se

g'UY'o um vulgar ladl~ão a saltar uma janela. ( 44) 

( 41) FH 6 (8 ) de 16. 4 • 25 

(42) mr 37(1) de 7.7.2~ 

(43) FRAGA, C., ~~ ci~ .. , p. 131 

( 44) DH de 29.4.25 

to' 
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Quanto ao curso de medicina tropical, continuaria tam 

bém por algum tempo a ser motivo de controvérsia até ser 

definitivamente implantando em setembro de 1926. No seu ato 

de posse como catedrático, Chagas pronuncia longo discurso 

justificando o grupamento de várias espécies nosológicas 

com características comuns em seus aspectos epidemiológicos 

e sintomáticos, como para constituir uma unidade didática 

e como especialização de pesquisa e ensino. 

Chagas, ademais, está perfeitamente consciente de que 

a organização de laboratórios e institutos,para o estudo e 

ensino das tropenk.rankeiten ou tropical diseas:es, surgiu devido 

aos interesses coloniais das nações cultas (Alemanha, Ingla

terra, Estados Unidos, Bélgica, França, etc.) mas o que a 

ele importa é o fato de que tais doenças constituem os flagelos 

de nossos campos, onde depreciam o homem que trabalha e que produz, 

onde" subtraem nossa l'aça os seus predicados de robustez, de resistên 

cia e de beleza, onde diminuem as possibilidades e.::onômicas da Nação. (45) 

Para Chagas, é essencial que, para os objetivos da hi

giene preventiva,o ensino das doenças tropicais não se res

trinja ã interpelação etio-patogênica e sintomática do ca

so clínico. Pelo contrário, deve-se ir até a entomologia 

médica, a parasitologia, a bacteriologia, a micologia, e 

aí, encontrar subsídios para esclarecer o caso concreto e 

instruir o aluno nos assuntos de epidemiologia, contágio 

e métodos profiláticos, com a ajuda da semiótica física e 

dos métodos experimentais de diagnóstico. (46 ) 

Um curso nessas bases - que ademais são as mesmas que 

vao guiar os conteúdos dos cursos de higiene e saúde públi 

ca - vem em parte subsanar, segundo Chagas, um problema 

prático: a lei sanitária em vigor, ao visar a defesa da 

saúde coletiva, afasta das enfermarias de clínica os afe

tados de doenças de notificação compulsória ãs autoridades 

de saúde pública e daí muitos médicos nunca avistarem um 

caso de febre amarela, tifoide, peste, varíola, sarampo, 
etc. ( 47 ) 

(45) FH 6(12) de 16.6.25 

( 46) I~, ibi~ 

( 47) _Id., ibid. 

lo 
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Não obstal'c os esclarecimentos de Chagas, fica ainda 

a registrar o protesto de outros especialistas pela nova 

disciplina, como a do Prof. Pedro S. de Magalhães quem de~ 

de 1923 vinha lutando contra essa redundância didática e que 

sintiu-se derrotado no seu arrazoado con-ma a especialização 

por decreto da medicina tropical cujo progralila extenso, hetero

gêneo e complexo, a Reforma do Ensino veio afirmar. Apesar 

de reconhecer que sua luta foi o mesmo que malhar em ferro 

frio e de estar convencido das verdades despl"'ezadas e repelidas ofi 

cia~ente, declara finalmente que continuará a repetir o 

seu e pur si muove: em p~is tropical, medicina tropical não constitue 

especialidade, mesmo que isso pareca heresia abo~inável e arriscan

do-me a uma excomunhão maior ... (48) 

Antes de encerrar este capítulo, escutemos mais uma _ 

vez a opinião de Medeiros sobre a Reforma do Ensino, quan

do da decisão do Supremo Tribunal Superior que atendeu em 

parte as reivindicações dos alunos, adiando por um ano as 

mudanças: 
O mal desta Reforma está no espirito de autoritarismo crescente 

nas sucessivas publicações de modificações e decretos. Mas, isso não 

é exceção. O que esse decreto encerra é o mesmo principio do messia

nismo salvador que tem caracterizado estes últimos tempos de adminis

trQção pública. É um messianismo a porrete .•• um retrocesso aos tem-

d ' '1 ,(49 ) pos o re~e m~~~tar. 

E pouco tempo depois: 

O que se vê nas constantes reformas por que pm]sa o ensino, quer 

primário, quer superior, é visarem sempre interesses pessoais, refle

tindo a vontade e o capricho daqueles que as engendram .•. Disso, exe~ 

pZo frisante tivemos com a úUima reforma do ens-ino superior, ' arqui

tetada' e executada por um professor de medicina, e na qual se chegou 

até a exigir dos estudantes de medicina o dom da ubiqu~dade:50) 

(48) BM 39(6) de 8.8.25 

(49) DM de 16.8.25 

(50) ml de 1.2.1.26 
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De nossa parte, nao podemos atribuir os defeitos da 

Reforma tão somente a vícios do regime ou a caprichos pes

soais. Bem mais do que isso, é necessário compreendê-la cQ 

mo um fato historicamente condicionado e em íntima relação 

com os valores e demais instituições da sociedade de onde 

emerge. 

Nessa perspectiva é que dever-se-á compreender também 

o corneçb sistemático do ensino da saúde pública no Brasil, 

cuja iniciativa coube ao Governo Federal· no bojo da Refo!. 

ma· analisada, e que passamos a examinar nas páginas seguin-

tes. 



• 

CAPíTULO 'VI 

A ESPECIALIZAÇÃO SANITÁRIA: PRODUÇÃO E 

REPRODUÇÃO DO VISCURSO COMPETENTE 

Até a saúde pública se constituir entre nos em esp~ 

cialização do curso médico, em 1926, percorreu um cami

nho que, em seus traços mais gerais/ e guardadas as de

vidas particularidades de cada formação histórico-social 

onde esse processo teve lugar, não está longe da trajet~ 

ria que seguirá - dentro da configuração do Estado libe

ral moderno e a montagem de seus aparatos jurídico-

institucionais, ideológicos e repressivos a cria-

ção quase universal de serviços de higiene e saúde públ~ 

ca destinados a cuidar do corpo social, acelerada a par

tir da pandemia de coléra que, saindo da Ásia em 1817 , 

chegava a Europa em 1830 e às Américas poucos anos de
pois. ( 1 ) 

Essa trajetória é acompanhada, por outro lado, da 

necessidade desses órgãos contarem com profissionais me 

dicos destinados a exercer funções cada vez mais especi~ 

lizadas em assuntos de higiene, saúde pública e saneamen 

to, dando assim lugar inicialmente ao oficial de higiene 

que, abandonando a clinica, devota-se ao cumprimento de 

funções definidas pela medicina estatal. 

A terceira e fundamental vertente que concorre para 

essa especialização é o próprio desenvolvimento das ciên 

cias médicas e da higiene, especialmente quando, com as 

descobertas cientificas que marcaram os séculos XVIII e 

( 1 ) O primeiro exemplo de um sistema nacionzl de saúde surgiu na 
Dinamarca em 1740, com a incorporação d'J "Collegium Medicum". 
Poucos anos depois um conselho nacional de sa~de foi instala 
do na Suécia. Em meados do séc. XVIII os serviços de sa~de
se expandiram em todos os países da Eun..pa Central. Cf. Grundy, 
F. & Hackintosh, .l.M., The Teaching of rygicne and Public 
Health. Geneva, OMS, 1957, p.23 • 
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XIX, o método experimental vem a ser aplicado ao estudo 

de medidas de prevenção contra as doenças contagiosas e 

que os médicos treinados nessas técnicas haveriam de por 

em prática por conta do Estado. 

Esses processos, que estão complexamente articula 

dos com a história econômica, política e social de cada 

nação, foram objeto de estudo de diversos autores, esp~ 

cialmente em relação a Europa e os Estados Unidos e por 

tanto 

ção. ( 
nao entraremos aqui a deter-nos 

2 ) 
na sua expos~ 

Com relação a uma abordagem política do ensino da 

higiene e a saúde pública na América Latina e no Brasil 

em particular, afora as importantes pistas que nos entr~ 

ga Garcia( 3 ) e os relatórios descritivos fornecidos 

pelas publicações da OPAS, ( 4 ) não encontramos um estu 

do sistemático que nos permitisse avançar nas interpret~ 

çoes do fenômeno. 

Por outro lado, dado as necessárias limitações que 

somos forçados a dar a esse terna neste já por demais ex 

tenso texto, tentaremos tão somente situar os anteceden 

tes e a institucionalização do processo de formação de 

médicos sanitaristas no Brasil, enfocando especificame~ 

( 2 ) Para um enfoque histórico do desenvolvimento da medicina so 
cia1, medicina estatal e saúde pública ver, entre outros: 
ROSEN, George, Da polícia médica à medicina social. Rio de 
Janeiro, Graa1, 1980, 401 p .• FOUCAULT, 1:{iche1, "História de 
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la medicalización". Educación médica y sa1ud 11 (1):3-25,1977. 

( 3 ) GARCIA, J.C., "La medicina estatal en América Latina",op.cit. 

( 4 ) O movimento liderado pela Oficina Sanitada Panamericana pe 
la criação do ensino especializado em sa':ide pública e da car 
reira de oficial de saúde pode ser acom~Lnhado no Boletín -
dessa instituição, especialmente desde o n9 2 (8) de 1923 em 
diante. O desenvolvimento das Escolas de Saúde Pública na 
América Latina, pode ser apreciado nas Publicações Científi 
cas da Organização Pan-Americana da Saúde, especialmente -a 
partir do n9 49 de 1960 . 



te o projeto federal consubstanciado nas normas juridl 

cas que estruturaram a Reforma do Ensino em 1925, ligeira 

mente abordada no capítulo precedente. 

1. Notas gerais sobre ensino especializado em higiene 

e saúde pública 

É fato conhecido hoje em dia que os primeiros pro

fessores de higiene estiveram primeiramente interessados 

em química ou eram médicos com treinamento em química e 

fisiologia. 

Por exemplo, existe consenso entre os historiadores 

de medicina preventiva e social que coube a Max von 

Pettenkofer a responsabilidade por ter dado a higiene um 

novo estatuto ao convertê-la em ciência experimental fu~ 

dada na fisiologia. Em 1847, Pettenkofer foi nomeado 

professor de química médica da Universidade de Munich e, 

enquanto exercia essa cátedra, dava cursos de higiene. 

Em 1855, apos fundado o instituto fisiológico de Munich, 

ele obteve um laboratório e, 10 anos mais tarde, chegou 

a ser o primeiro professor de higiene nessa Universidade 

e, seu departamento, o primeiro Instituto de Higiene da 

Europa. Essa instituição serviu de modelo para muitas 

~utras que começaram a criar-se na Alemanha e na Europa, 

nas quais professores e estudantes desenvolveram uma ga

ma variada de investigações que deram grande atenção aos 

fatores sociais e ambientais que interferem nas 

çoes de saúde da população. 

condi-

Aliás, em meados do século XIX travou-se na Euro

pa uma ampla discussão a respeito de se a saúde p~ 

blica podia' ser considerada um campo próprio ou um 

apêndice da química, da fisiologia, da patologia 

ou, posteriormente da bacteriologia. Discutia-se, 

assim, se a medicina preventiva era uma especialidade ou, 

mais bem, uma síntese da experiência médica, aplicada a 

um fim bem determinado, a prevenção das doenças e a pre-

)1) 
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servaçao da saúde, sendo esta a concepçao que perdurou e 

se mantem até os dias de hoje. ( 5 ) 

Por outro lado, a higiene e a saúde pública se uti 

lizaram de ferramentas fornecidas por outras ciªncias c~ 

mo a matemática, cuja aplicação prática permitiu o notá 

vel desenvolvimento da epidemiologia e as estatísticas 

médico-sanitárias e demográficas. Ademais, o próprio 

conceito de poLIc.Á..a. meclic.a, desenvolvido entre 1790 e 1890 

como parte do movimento da medicina social na Alemanha e 

por uma necessidade de fortalecimento dos Estados absolu 

tos através da medicina estatal, influiu para que mais 

tarde, quando esse conceito perde sua conotação original, 

a higiene se constituisse num apªndice da medicina legal 

e a própria prática sanitária do Estado se revestisse de 

aspectos verdadeiramente repressivos como os assumidos 

pela polícia sanitária em países como a França e,em grau 

muito maior, no Brasil. 

A aproximação da higiene com a bacteriologia, que 

de forma definitiva iria marcá-la, se deu principalmente 

com Roberto Koch, quando em 1885 e designado professor 

de higiene e diretor do Instituto de Higiene da Universi 

dade de Berlim. A partir daí, as escolas de bacteriolo 

gia da Alemanha proveeram professores para as cadeiras 

de higiene no mundo industrializado e influíram para que 

a saúde pública e a medicina preventiva sofressem um se 

rio estreitamento em seu escopo e objetivos. 

A higiene haveria de sofrer também a influªncia da 

era das preocupações com os fatores ambientais em rela 

çao à etiologia da doença que, ao se conjugar com a emer 

gªncia da bacteriologia e a bioqulmica como ciªncias bá 

sicas, viriam a configurar um campo mais ou menos delimi 

tado e apropriado às necessidades dos médicos do Estado 

os quais, como no caso da Inglaterra, deviam lidar com o 

saneamento das cidades em rápida transformação e .{11c.hação 

( 5 ) GRUNDY, F. & MACKINTOSH, J. H. ap. c i t ., p. 27 
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por causa do surto de industrialização da segunda metade 

do século XIX. 

Esse momento e muito importante para nos porque foi 

a partir daí que na Inglaterra começa a colocar-se em 

evidência a necessidade de contar com especialistas em 

administração pública urbana que também lidassem com as 

suntos relativos a sistemas de água e esgoto, assistên 

cia médica para os pobres e imigrantes, controle de mo 

léstias contagiosas, além da educação higiênica para pre 

servar a moral e os bons costumes do ideal vitoriano. 

Essa necessidade de contar com especialistas que me 

diatizassem,de forma mais eficiente, a intervenção do Es 

tado na economia e no corpo social foi a que levou a 

inauguração de cursos de saúde pública em nível de pos

graduação, diferenciando-se assim do estudo simples da 

higiene fornecido pelas universidades. O primeiro dipl~ 

ma foi instituldo em 1871 em Dublin, sendo que o treina 

mento nessas novas bases foi definitivamente reconhecido 

na Inglaterra em 1888, passando o diploma a constituir 

um pré-requisito obrigatório para ocupar o cargo de ofi 

cial de saúde pública. ( 6 ) 

Foi também na Inglaterra, em Edimburgo, que se cria 

urna cadeira com dedicação exclusiva para a saúde pública 

em 1898 a par que processo similar, embora atendendo as 

necessidades próprias de cada país, surge no rest.o da Eu 

ropa e, nos começos do presente século, nos Estados Uni 
dos.( 7 ) 

Todavia, q~O se dá a passagem do Velho para o No 

vo Mundo do ensino especializado em saúde pública e hi 

giene, o capitalismo, em seu avanço, tinha mudado qual~ 

tativamente as condições de yida nas cidades e colocado 

( 6 ) Ibidem, p. 2~ 

( 7 ) Ibidem. 
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uma nova e premente necessidade: cuidar da reprodução da 

força de trabalho, especialmente das mulheres e das crian 

ças, tanto no sentido moral como fisico. Desse modo, as 

lutas sociais que levaram a reformas politicas,bem como 

a própria necessidade de reprodução ampliada do capital, 

abriram um novo campo de intervenção para o Estado, con 

figurado pela era da saúde individual( 8 )e que, conse= 

qüentemente, inaugura uma nova área de preocupaçao com a 

educação higiênica e com a assistência médica dirigida a 

repor,o mais rapidamente possivel,o desgaste da força de 

trabalho engajada na produção industrial, assistência es 

sa viabilizada pelo seguro-saúde criado na Alemanha (188l 

e na Inglaterra (1911). 

A saúde pública, entretanto, ficou fora desse pro-

cesso e a instrução de pós-graduação ficou largamente 

confinada às ciências naturais e a assuntos altamente 

técnicos associados com o controle ambiental. Assim foi 

na Europa e nos Estados Unidos e também na América Lati

na, onde o paradigma adotado no ensino ficou restrito às 

técnicas de controle ambiental e exercicios de laborató

rio, ~lém de algumas experiências em saúde escolar e hi 

giene materno-infantil, embora a primeira Guerra Mundial 

levasse a incluir outras preocupações como a ~uberculos~ 

as doenças venéreas, o uso de tóxicos e os 

mentais. 

distúrbios 

Esse vai ser também o modelo predominante de ensino 

a ser adotado no Brasil, quase todo ele voltado para a 

microbiologia e a profilaxia de grandes endemias ditas 

tropicais ou rurais, até sofrer nova influência derivada 

das exigências surgidas com a Segunda Guerra Mundial e 

com o novo padrão de acumulação capitalista baseado na 

industrialização da pvú6vúa. 

Com efeito, a partir dos anos 50,os Estados latino-

( 8 ) A expressão "saúde individual" deve Ser entendida tanto no sen 
tido de serviços de assistência ã saúde prestados a indivíduos 
isolados como a coletivos de pessoas, de acordo com a conota
ção da denominação inglesa "personal health services". 
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americanos, ao assumirem novas formas de intervenção eco 

nômica e social,.vão também propiciar a reformulação do 

ensino médico, no bojo do movimento pela medicina comuni 

tária, preventiva ou social e a profunda mudança dos cur 

riculos de ensino da saúde pública, para adaptá-los ao 

desenvolvimentismo e ao planejamento e adequá-los ao no 

vo enfoque trazido pelas ciências sociais. 

Brasil não estará ausente desse processo: 

trário, vai participar dele ativamente. ( 

a) No Brasil 

Obviamente,o 

muito pelo con 
9 ) 

Em matéria de saúde pública, as coisas começaram a 

mudar no Brasil, embora de forma extremamente lenta,qua~ 

do o Prlncipe Regente, mediante Alvará de 23 de novembro 

de 1808, restabelece e regulamenta o exercicio dos car 

gos'de Cirurgião-mor dos Exércitos e Fisico-mor do Rei 

no t c.om o iLLU 6-<m de entendeAem em :tudo quanto pode co nc.OJ1/teA p~ 

M o aumento e c.oYLóeAvacão da éaúde pública, 6aze.ndo dUa.J1./r.ugafL a!2. 

:ugoé e pJLejudi~ abl.L~o,5 e dando .tOdM M· pJLov-<"dênuM que nOJLem 

arúLtogM e c.onduc.entu a tão -<..mpoJLtante obje..toj e. ,~e.ndo nec.eé,~á.Júo 

que e1.eé .tenham au.toJL-<..dade e juwdicã.o ( .•. 1 paMt que nã.O.6e malo 

gJLem M de.Li.be.MCõU que tomaJLem éobJLe e.-,S.6e Mmo de pública 6iliu 
d d 

(10 ) -
a e. 

Constituidos esses dois altos cargos para atender 

os assuntos sanitários do Império, viria logo depois p~ 

lo decreto de 1.4.1813 a aprovaçao do plano dos Estudos 

de Cirurgia no Hospital da Misericórdia ào Rio de Janei 

ro, como parte do ensino de medicina que o Principe Re 

gente propunha-se estabelecer no Brasil. Esse plano in 

cluia no terceiro ano (das 4 da tarde até as 6!) lições 

de higiene, etiologia, patologia e terapêutica a serem 

dadas por um Lente Médico, sendo nomeado para esse cargo 

( 9 ) A respeito desse movimento, ver: SANTOS. R., CAMPOS, F.,LEAL, 
M.C. e RIVERA, F.J., Investigação nacionéll sobre o epsino da 
medicina preventiva. Rio de Janeiro, Pesquisa realizada pe 
10 Programa de Estudos Sócio-Econômicos em Saúde PESES-ENSP -
em convênio com FINEP/FIOCRUZ, 1979, 325 p . 

( 10) Fotocópia do documento original fornecida gentilmente pelo 
Dr. Ernani Braga. 
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no mesmo ano o Dr. Vicente Navarro de Andrade. Na Bahia, 

foi igualmente criado em 1816 o curso médico - cirúrgico 

no Hospital da Santa Casa, tendo no seu terceiro ano in 

cluída a cadeira de higiene, patologia e terapêutica mi 

nistrada pelo Lente Antônio Ferreira França. ( 11 ) 

A jocosamente chamada Reforma Bom .6efLá efetuada em 

1832 pela Regência em nome de D. Pedro 11, estipulava 

que das 14 cadeiras do curso médico, a lIa estaria desti 

nada ao ensino da Higiene e História da Medicina e a 12~ 

a Medicina Legal. 

De 1832 em diante, o ensino se estrutura em bases 

liberais, tornando-se independente a escola médica em re 

lação às repartiçôes de saúde pública mas agora subordi 

nado ao Ministério do Império, que passaria a ser o de 

Justiça e Negócios Interiores. Entretanto, mantém-se o 

ensino da higiene durante o Império e, depois, na l~ Re 

pública, com um conteúdo muito semelhante. Reunidas nu 

ma cadeira só, higiene e história da medicina, os relató 

rios da Faculdade do Rio de Janeiro( 12 ) demonstram qu~ 
esta última nunca teve lugar devido à falta de tempo. 

Quanto à primeira, conservou a orientação francesa, dada 

fundamentalmente pelo compêndio de Becquerel e os planos 

de Hallé, Malle e outros, sofrendo poucas alterações no 

seu primeiro século de existência (1813-1913). 

A título ilustrativo, podemos citar o relatório do 

Prof. Antônio de Souza Costa que, na Memória Histórica 

da FMRJ de 1869, expõe seu programa dividido em duas pa~ 
. -d (13) tes com os segulntes conteu os: 

( 11) BARBOSA, P. e REZENDE, C.B. de, Os g.erviços de saúde pública 
no Brasil. Especialmente na cidade do Rio de Janeiro de 1808 
â 1907. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1909. 

( 12) Ver, LOBO, Francisco Bruno, O ensino da medicina no Rio de Ja-
neiro, Rio de Janeiro, 1969. Obra em 5 volumes que cobrem 
o período 1500~1869. 

( 13) Ibidem, Valo V, p. 316 . 
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l~ Parte - Higiene Privada: Estudo das idades, os 

sexos, os temperamentos, as constituições, as idiossin 

crasias, as heranças, os hábitos, as raças, as profi~ 

sões, população, iminência mórbida, e convalescença. 

2~ Parte - Higiene Pública: Estudo da atmosfera, is 

to ~, o calor, a lu~ a eletricidade, as influências si 

derais, o ar atmosf~rico, o solo, as habitações, as ves 

timentas, os cosm~ticos, e os banhos. Os alimentos, as 

bebidas e os condimentos; os exercícios físicos, os sen 

tidos externos, as f'unções intelectuais, as de geraçao 

e as excreçoes. 

Um sopro renovador foi introduzido por Afrânio Pei 

xoto, o catedrático de higiene da Faculdade de Medicina 

e de Medicina Legal da Faculdade de Direito e que publ~ 

cou em 1913 o primeiro Vw;ta.do de. Me.cüc.ina. públic.a no Bra 

sil, no qual declara o seu rompimento com M ~up~cõe~ I~ 

giê.I'Ú.C.M, as teorias miasmáticas e o me.6~mo. Anuncia, 

por outro lado, a sua adesão ã nova era da medicina cien 

tífica advinda com Pasteur, criticando, por~m, o exage 

ro: 110 laboJW...tõJúo, o ponto de hovtJta Vta dMc.obluA, ao me.no~, um 

mic.nõbio novo, na c.12.l'lic.a., eJta ÚLVe.ntaJt uma doe.nca de~c.onhe.c.idcL O 

baC):e.JU.oR..og~mo 60i moda, de. tJtC{J1~iç.ão, c.omo MOldAM... O ~olo, a 

á.gua, o CU!. ••• tudo tinha Mpe.c.-to c.alamil.o~o, ne.c.he.iado de. bac.-ÚMM, 

c.ontada.ó I c.ul:ti\Jado./5, uM~i6ic.adM, c.oR..e.c.ionadal, .... (14 ) 

Peixoto explica ainda a complexidade que atingiu a 

higiene moderna ao incorporar conhecimentos da geolo

gia, a meteorologia, a química, a biologia, a fisiologia, 

a patologia, a imunóquímica, a terapêutica, a física e a 

t~cnica sanitária. Haveria,assim,a higiene ultrapassado 

o c.ic.R..o ILW[j-{'O/!lO (a doença corno punição divina); o c.ic.R..o 

mêcU..c.o (a doença como perigo individual e o doente digno 

( 14) PEIXOTO, A., Higiene. VoI. 1, "Higiene Geral". Rio de Janeiro, 
1930, 8<;1 ediç-ãü;-p.-7-8. É provável que Peixoto faça alusão, 
com essas afirmaç~os, aos trabalhos do I'IC c, em especial, ~ 
descoberta da tripanosomfase americana p~r Carlos Chagas, doen 
ça qu~, como vimos, Peixoto qualificava de "inventada" por es:: 
te cientista. 
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de piedade); o c.-lc.lo plto6ila;uc.o (o doente é um perigo pu 

blico que deve ser isolado até com medidas coerciti 

vas) e que seria a fase de independência da higiene, re~ 

peito da medicina. A higiene,por último, estaria entra~ 

do no c.ic.lo e.c.onômic.o ou de extinção da doença, no qual o 

doe.n,te. e: máquina ou ilUvuune.nto de. ;(jlaba1..ho e. túqtte.za paJLado, e..6tJta 

gado ou peltdido, devendo, portanto, ser exterminada a 

doença por meio de leis sociais de seguro e previdência 
( 15 ) e campanhas de saneamento. 

Vaticina ainda Peixoto o futuro da higiene: sera 

um ,óimple,ó depo.M:ame.iU:o de. biologia, e..6tcttuil1do 0..1> leM de. nlal'1XeJL a 

,óaude., a de..6peito da vaftiedade e. da nludanca dM muo,ó, e.nquanto que. 

a mediuna M .. Oc.upaJ1a. apena-ó de. Itemediaft a-ó c.olUc.qu'êl1ua-ó da in6e_~ 

cã.o e O,ó acide.nte..6 le..6ivo,ó ã. uwde.. (16 ) 

As concepções de Peixoto, como já vimos em capít~ 

los precedentes, foram duramente critic2das pelos sanita 

ristas da nova e..6c.ola, de influência americana, embora da 

qual o próprio Peixoto dizes se que ,ó-eJLia mai-ó jw.:,to de ,óeJL 

irnitada mas sem abandonar a corrente francesa. ( 17) Da 

queles, tanto Fontenelle como Barros Barreto elaboraram 

respectivos tratados de higiene onde introduziram novas 

preocupações mais acorde com a era industrial e urbana e 

d d ·· t' (18) o avanço a me lClna preven lva. 

Entretanto, se já Peixoto considerava como ab eJtIl.ante. , 

como -Úlonia mac.ab!la a inclusão da higiene nesse 6une.blte. 

apaftelho que seria a Faculdade de Medicina, pois de saúde 
( 19) 

seria o que menos ali se trata, por outro lado, e 

( 15 ) lhidem. p. 8-9. 

( 16) lbicier.l. 

( 17 ) ANAIS DA FACULDADE DE ~mDICINA DO RIO DE JANEIRO, Curso de Me
dicina Publica. Rio de Janeiro, 1917, p. 483. 

( 18 ) Ver: FONTENELLE, J.P., Compêndio de Higie~~. Rio de Janeiro, 
1918, 1~ edição, 608 p. 

BARROS BARRETO, J.~ Compêndio de Higiene. Rio de Janeiro, Ed. 
Guanabara, 1961., 5~ ediç~o, 1951, 530 p • 

( 19 ) PEIXOTO, A., Opa cito 
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apesar da contribuição dos sanitaristas, de qualquer fOE 

ma o desaparecimento da higiene estava historicamente de 

terminado. A este respeito, Arouca coloca: O P/wjeio da 

Higiene, em uma élocLedade dividida eJn cf.aélélu, c.om o conhec-úl1enx.o mo 

l1opoUzado 110 inx.WOh dM ptr.OÓÚ,6Õu 1 6e.z com que na Phéi:t<..ca a H:!:. 

giene 6OJ.Jél e. diMofvida e. no enJ.Jino 60élél e élubél;(..{;tulda pe.fa Me.diuna 

PJtevent-lva. ( 20 ) Ainda segundo esse autor, Ja no princi 

pio do século o avanço da ve.fha mediuna, o aprofundamento 

da divisão técnica do trabalho em urna sociedade de clas 

ses, a compartimentalização do conhecimento científico e 

o isolamento da higi'ene dentro das escolas médicas! 21 ) 

estavam determinando o seu desaparecimento como projeto 

polí tico-ideológico normatizador que buscava soluções ilu 

sórias a problemas que estão nas próprias condições de 

existência. 

Da exposição acima se depreende então que/ quando 

apos a Primeira Guerra Mundial a conexão élaYÚtwa inte.Jtna 

uanaf tenta impor entre nós novas concepçoes e práticas 

em higiene e saúde pública, a luta ideológica ir-se-ia 

desencadear provocando os numerosos conflitos aos quais 

temo-nos referido. Além disso, nos Estados Unidos essa 

luta também existiu quando, corno veremos mais adiante, 

o ;úwYlsp(ante dos conteúdos e conceitos da medicina social 

remanescentes na Europa perdem sua essência face ao pra~ 

matismo altamente competitivo que impregnou a educação 

naquele país, como resposta a con6WOJ.J idc.ofógicoél e e.COHO 

mico,s eJd./Le aJ.J c.fM.6~6 nwna época de. /wpida pMélagc.m de. uma economia 

ba.!:.cc(da 110 cap.{;ta.( agtrlco.fa pa.Jta u.ma economia 6undamenx.ada no cap:!:. 

.ta.t ,{J1.du!J:ttúaf 110él plU_I1c1pioél de élê.cufo. ( 22) 

Ponto fundamental no desenvolvimento da higiene 

aplicada ã solução de problemas concretos de saúde cole

tiva foi, sem dúvida, a criação e desenvolvimento de la-

( 20) AR.OUCA, A.S.da S., O dilema preventivista. ill2...s cit., p. 94 

( 21) ~bJ_dem, p. 95 

( 22) APPLE, Michael, Ideologia e currículo. S~o Paulo, Brasiliense, 
1937., p. 95 . 
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boratõrios nas universidades europ~ias. Sem tentar fa 

zer um histórico dessas dependências no Brasil, podemos 

mencionar que em 1883 foi regulamentado o Laboratório de 

Higiene da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que 

estaria destinado não -6Ó li iMVw..cão pll.iit-ica dO-6 a1.W10-6 da ca 

debta de higiene, como M anáLú,e-6 e. exame-6 de bebidM e l~ubM~ânc.iM 

aWnenteULe-6 e de qf.LWqUeA objUM cujo MO ivl.teJLe·Me ã -6aude pub.i'.i:. 
( 23 ) 

ca. 

Em 1851, nasce no país a Junta Central de Higiene 

Pública, cujo Inspetor Geral esperava-se fosse o diretor 

daquele laboratório. Entretanto, ainda em 1883 tal car 

go não tinha sido criado, de modo que a direção ficou 

por conta do preparador da cadeira de química mineral da 

Faculdade. ( 24) Ademais, os próprios químicos da Junta 

Central poderiam utilizar-se das instalações daquele la

boratório para fazer análises. 

Pouco tempo depois, em 1889, separam-se as funções 

docentes das públicas sendo o laboratório transformado 

em Instituto' de Higiene. Estava destinado a instrução 

dos alunos da cadeira de higiene, ao e-6.tudo dM epidellliM e 

epüootiM, li i_M:Uwção hi.giênica c--6pec.ia1.izada aO-6 pJLOne-6-60JLe-6 dM 

e.ócotM pJrÁmâJúM e aO-6 afunM da EM:.ota NOJul1M e., 6inatmente, li fu 

-6eJ11<-nação dM nOcõe-6 infupeMâvw de higiene. peMoM e. domi.c.iliâ 

JLia peta popu.tacão do /11w1Á.clpio da CoJL.te. ( 25) 

Todavia, as atividades desenvolvidas naquele Insti 

tuto de Higiene nada tiveram a ver com as de seus cong~ 

neres europeus, mesmo porque o próprio ensino da higiene 

não passou, como vimos, de uma preocupaç20 retórica com 

elementos tais como o ar, o solo, a luz ç, sobretudo, a 

raça, problema político-ideológico da máxima importância 

na nossa sociedade escravocrata e de enraizados traços 

coloniais, cuja solução passava pela economia e nao pelo 

labOl:atõrio. 

( 23 ) Decreto.n9 9.093 de 22.12.1883. Citado por BARBOSA, P. e 
REZENDE, C.B. de, ~. c i t . , p. 529. 

( 24 ) BARBOSA, P. e REZENDE, C. B. , ibidem . 

( 2S ) 1J!.L~l~, p. 684 
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Além disso, é fato conhecido que nas faculdades de 

medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, a forte tradição 

clínica tendeu a afastar o interesse na experimentação. 

E mesmo quando por volta de 1880 tentou-se criar instala 

ções de laboratório das quais surgiu o Instituto de Hi 

giene, os exames práticos tornaram-se uma farsa. Ou mais 

tarde, quando em 1901 se inaugura a cadeira de microbio 

logia e se restabelece-se a freqtiência compulsória dos 

alunos às aulas de laboratório, nem mesmo o microscópio 

chegou a fazer parte da rotina do ensino médico, pelo me 

nos até a década de 30. Não conquistando a experiment~ 

çao um lugar nas faculdades brasileiras de medicina, ape 

sar do consenso que existia a respeito de sua necessida 

de, os médicos nela interessados encontraram outros luga 

res onde desenvolver as primeiras investigações científi 
~ (26) 

cas no pals. 

Exemplo disso foi a iniciação dos primeiros traba 

lhos de investigação na Policlínica do Rio de Janeiro 

fundada em 1881 onde, logo depois, se tratavam as doen 

ças infecciosas segundo a teoria pasteuriana. Outro 

exemplo foi o Instituto Bacteriológico de são Paulo(1893) 

que, sob a direção de Adolfo Lutz, alcançou prestígio in 

ternacional. Porém, devido à falta de apoio político e 

material, o Instituto caiu em decadência na primeira dé 

cada do século. 

Na verdade, parecia quase impossível venCer os que~ 

tionamentos dos clínicos à eficiência e ao ~tatUá cien 

tífico da bacteriologia. No entanto, esses obstáculos 

foram vencidos quando o Instituto Soroterápico Municipal 

do Rio de Janeiro foi transformado, aos poucos, em cen 

( 26) A respeito do desenvolvimento da ciincia no Brasil at~ a d~ca 
da de 20 ver, entre outros: LUZ, M., Medicina e ordem políti~a 

·brasíll'ira, op. cit.; SCHHARTZHAN, S., Formação da comunidade 
cíêfltlTr(::;--noÚ.:Jsff, op. cit., STEPAN,N:-: Gênese e cvoluçao 
da ciC-llcia brasiJc-ira,Río-tle Janeiro, Artenova, 1976, 188 p. 
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tro de pesquisas bacteriológicas e de formação de pes

soal, atraindo para seus quadros os médicos realmente in 

teressados na medicina experimental que daria vida ao 

IOC. 

324 

Voltando ao ensino da higiene e a sua vinculação com 

outras disciplinas como a medicina forense ou legal, ve

mos que elas não chegaram a constituir dentro das facul

dades um bloco único, embora a seriação das cadeiras sem 

pre as tenha colocado juntas, seguindo assim a tradição 

francesa que também deu à segunda o conteúdo. Os relató 

rios transcritos por Bruno Lobo mos~ram que as difi

culdades por que passou a medicina legal foram semelhan

tes às da higiene, no sentido de que sempre lhe faltaram 

recursos técnicos para as análises, as demonstrações e a 

pesquisa, tendo o problema adicional de não poder contar 

para as autópsias senao com cadáveres de negros, indigeE. 

tes, loucos e anti-.6ocA..aM. O lente daquela cadeira, Dr. 

Ferreira de Abreu, reclamava ademais em 1867 que tanto a 

Justiça como a Junta Central de Higiene prescindiam das 

habilitações dos respectivos docentes de medicina legal e 

de higiene e nem mesmo eram consultados por esses orgaos 

oficiais, sendo os cargos de médico legista e de inspe

tor de higiene preenchidos por leigos. ( 27 ) 

Nesse mesmo ano, reclamações semelhantes eram fei

tas pelos médicos baianos interessados nessa disciplina, 

declarando inclusive que no n0.6-60 pa1.ó não há me.citc.ina .f.e.gai... ( 28 ) 

Por outro lado, foram os médicos da Escola Tropicalista 

(27 ) LOBO, F.B., ~. cit., Vol. V. p. 205. Isto mostra por outro la 
do que a burocracia pública, ainda embrionária, não representa~ 
va para os médicos um mercado de trabalho que, diante da procu
ra pelos cargos, os pressionasse a buscar um treinamento especi 
fico, o que tão somente vai suceder a partir das campanhas sanI 
tárias de inicios de século e se acelera após a Reforma de 20 ~ 
Por exemplo, o número de inspetores de higiene era em 1877 de 
apenas 19, sendo bem provável que poucos fossem m6dicos. Cf. COR 
REIA, Manoel, F., Relatórios e trabalhos estatisticos,1878. Apud 
CARVALHO, J.H., liA burocracia imperi.:ll'~ op. cit., p. 17. --

( 28 ) LUZ, M., Opa cito p. 153. Os capítulos deste livro sobre a Esco 
la Tropicalista Baiana foram elaborados)or Carlos Roberto Olivci 
ra. 
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Bahiana que, principalmente através da autópsia de víti 

mas do beriberi, conseguem estabelecer aos poucos uma r~ 

lação entre condições de vida, especialmente alimentação, 

e a c.a.U!.>a mo!Vti.l,. Tendo-se interessado Nina Rodrigues, se 

guidor dessa Escola, pela medicina e psiquiatria foren 

ses, propôs adotar o modelo alemão e a formação dos 

K~~aAzte, isto é, médicos subordinados ao Estado que pos 

suiam uma formação em Higiene e Medicina Legal. 
(29 ) -

Justificando sua proposta, Rodrigues alega que reu 

nindo a sorte da Medicina Legal, cujos cargos não eram 

retribuídos, à sorte da higiene, cujo exercicio era pro 

curado, poderia ser organizada a medicina judiciária pu 

blica à semelhança da que já malmente possuia a higie 

b 1 . d . - . - . (30-) ne, em ora e e conSl ere essa aSSOClaçao transltorla. 

Na coletânea de artigos reunidos por Luz, Oliveira 

coloca que ap6s a proclamação da Repfiblica e da migração 

da maior parte dos higienistas da Bahia para o Rio de Ja 

neiro e são Paulo, a medicina legal ,tornou-se o centro 

da atenção dos pesquisadores baianos, notadamente de Ni 

na Rodrigues, que não migrou e que, enquanto isso, no Rio 

de Janwo, a atenção -6 e. de.-6foc.a da me.diul1a fe.~ja.e. paJLa a lúgie.ne, 

p~l1upahne.n:te. apõ.6 a c.f1jação do I OC • (31 ) 

De nossa parte, podemos acrescenta~ que foi justa 

mente a partir das idéias do baiano mig~ado Afrânio Pei 

xoto e discipulo de Nina Rodrigues que, na sua qualidade 

de catedrático de medicina legal e de higiene, inspirou 

a criação do primeiro CuJLóO de. Me.dic.ina púbUc.a no pais em 

1917, marcando ou;tJta data mCJ1'lo~áve..e. nO-6 6a-6:t0-6 da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro. ( 32 ) 

Peixoto, que é quem apresenta o curso que ele ~ 

vai dirigir, esclarece a respeito dos objetivos do mesmo: 

( 29 ) IbiJcm, p. 169 

( 30 ) Ibidem. ---
( 31 ) Ibidem, p • 140-1 • 

( 32 ) ANAIS DA " de Hedicina PtÍb 1 ica'*, c i t. , 477 Ft-nU, Curso· op. p. 

, 
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o 110.6-60 c.U!!.-60 de múii...c.il1a púbuc.a pnueJ'l.de . . 60me.n-te dM a 

.ÜlJ.J.tJl.ução ebpec.iaLüada, agona c.onjun-ta, ame.cüc.of.J leg,ú,:tM e a 

dic.o.ó f.JanM:ruo.ó, c.omo e. de nece.ó.óidade. no momen-to, pnepaJr.ando 

Óu:tUILO adven:to de novM ebpecAaUzaçõeb na pnoóif.Jf.Jão medic.a. ( 33 

-me 

o 
) 

Esclarece -nos ainda em relação a sua ligação com 

as id~ias defendidas por Nina Rodrigues pois seus argu 

mentos baseiam-se na experiência da Ale~anha onde, em 

1901, tinha-se criado o aprendizado, durante o tempo es 

colar ou depois do doutorado em medicina, para especiali 

zar KILwMz:te para exercerem nos seus distritos funções 
.. 

de peritos e de médicos sanitarios. 

Porém, Peixoto vai mais longe. Mantendo o seu ap~ 

go ao exemplo da França, onde .óão Ob meCÜcof.J pILe6e.lLido,fl pa/ta 

O eXe!Lc.lc.io dM 6W1ÇÕe.ó .óani:tãn-iM e pwc.iM.ó, aproveita para 

colocar-se à altura dos novos tempos que correm, aponta~ 

do que na AmeJ-vtc.a do Nofl.te :tomaILam M coif.JM um ou.tJl.o numo, da maü 

.tJr.altóc.e.nde.n:te. ilnpOf1-tânc.-ia 1'1.0 6u;tww: e a ebpe.cwLüacão .óalú:téiJúa, do 

medi.c.o da Mulde., OpM:tO e c.onCOlLlLen:te do médic.o da doe.nca, que aU 

.óe pfLCpcVta, fazendo alusão à criação em 1915 da Faculdade 

de Medicina Sanitária em Harvard que e.ópec.iaUza O.ó mêdicü.ó 
( 34 ) olLdJ.néUt-io.ó em mêcLicM de .óaúde, pública. 

A iniciativa de Peixoto, que compar~e com os Profs. 

Nascimento e Silva, Leitão da Cunha e Diogênes Sampaio, 

é, na realidade, uma homenagem a Nina Rodrigues, de quem 

Peixoto diz que, se fora ainda vivo, veJ1Á..a I'l.eb:te c.U!Lf.JO de me 

dic.úw. púbuca, que ajuda a tíundaIL .óeu di.óc.lpul.o aludi.do, ou:tJr.a. con 

dicão pO/i. ele. eX'{{l,Lda paILa a eMcâc.ia c.iel1Úóic.a e julL1dica dM 6u~ 

cõe6 pe./:ic.iaü 110 B!w.óU. Acrescenta ainda que a idéia pr.!. 

meira coube ao ba.taVIO Verg ílio Damáz io que em 1886 pro 

pôs, ap6s viagem ao estrangeiro, um curso especial de hi 

giene e medicina legal, com estudos práticos, exame e 

graduo.ção em l1le.di.c-ina púb.Uca! 35 ) 

( 33 ) Tbidem. ----
( 34 ) .. ~~dem, p_ • 478 

( 35 ) Lbi dl' 11: , p. It 80-1. 
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vale a pena mencionar que pela mesma época em que 

Damázio tentava introduzir essa novidade no Brasil, na 

Argentina Carlos Wilde ministrava o seu Cwu,o de. H-<-g-<-e.ne. Pú 

b fJ : -( 36) - d . - -
~~a, tambem e orlentaçao francesa, mas guardando 

dela o ideal de contrato social mediante o qual cabe ao 

governo, e só a ele, proporcionar saúde ao povo, entendi 

da como: instrução, moralidade, boa alimentação, bom ar, 

precauções sanitárias, assistência e beneficência públ! 

ca, trabalho e até lazer gratuitos. O gnverno, pai pr~ 

tetor de todos, deve velar pelos pobres e o público em 

geral. Os indivíduos por sua vez, pelo f~to de viverem 

em sociedade, devem acatar o poder público, cedendo paE 

te de suas liberdades em prol do bem comum. Seria um in 

tercâmbio de cessões entre governo e público, esto pre~ 

tes a reagir como uma criança caprichosa~ aquele pronto 

para aplicar a lei que a todos iguala. A higiene públ! 

ca teria justamente esse papel JLmuonU entre poder e 

povo, consubstanciado em normas que compete â autoridade 

aplicar e ao povo obedecer. E, do fato rle que os princi 

pios de higiene pública, para serem eficazes, devem se 

converter em lei, deriva o seu caráter de me.d.{.una le.gal 

e não porque deva lidar com perícias forenses. 

Mais ainda, Wl1de vê a higiene pública como uma 

verdadeira escola de educação política gde nos prepara 

ria para a vida administrativa e para ter acesso a todos 

os postos desde os quais se dirige e governa a sociedade. 

Entendida dessa forma, a higiene pública seria na reali 

dade uma me.d-<-una poúu~a e. .6oual, cabendo ao médico higi~ 

nista também a função pedagógica de instruir as autor ida 

des sobre a forma de agir, por exemplo, quanto a adminis 

tração das cidades ( e os cimitérios deveriam receber 

atenção especial pelos eflúvios maléficos que de ali ema 

, 36) WILDE, Car10s~ Curso de Higiene P~hlica. Buenos Aires, 
Casava11e, 1885, 2' ediç5o. 450 p. As ii6ias que a seguir 
comentamos foram tomadas das p~ginas 5-21. Os grifos sio 
do original . 
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nariam) ou em relação a higiene industrial, condições de 

trabalho, alimentação e educação dos operários. 

É justamente essa relação entre Estado e cidadãos a 

que nunca é explicitada nos discursos de nossos higieni~ 

tas. E mais ainda, quando mais tarde tenta-se aqui c.optCUt 

o sanitarismo americano, será igualmente despojado de to 

da a discussão sobre essa relação e que servira de funda 

mento para a intervenção do Estado liberal nas questões 

de saúde pública em Norte-América. 

o Curso de Wild~ pertence a era do saneamento do 

meio ambiente e os miasmas. O curso que ora examinamos, 

incorpora a bacteriologia e a profilaxia das doenças 

transmissíveis, denotando assim que em um curto espaço 

de tempo a higiene sai da paissagem para se confinar nos 

laboratórios. Todavia, não foi por causa do microscópio 

que aqui perdeu a higiene o seu caráter social. Na ver 

dade, nunca teve entre nós esse traço: ela já nasceu im 

pregnada do autoritarismo tão caro às 

quias ... 

nossas oligaE. 

O Curso de Medicina Pública nasceu. segundo Peixoto, 

da necessidade de preparar médicos de saúde pública e p~ 

ritos do serviço médico legal para os concurses oficiais 

requeridos pelo provimento ~esses cargos na Capital da 

República. As vagas estavam abertas para quaisquer médi 

cos formados ou alunos do 69 ano e tamb~rn para magistr~ 

dos ou advogados que não teriam, porém, direito a d~pl~ 
( 37 ) 

ma. 

A distribuição dos professores segundo os temas das 

8 disciplinas do Curso mostra a estreita ligação que eles 

tinham simultaneamente com a medicina legal e com a hi 

giene: 

( 37 ) Nessa mesma época, o Dr. Carlos Setdl, qUW2 também participou 
da primeira turma deste curso junto com Otltro destacado sani 
tarista, Antônio Peryassú, organizou um Curso de Hedicina Pu 
blica na Faculdade de Direito, da qual er2 professor. Cf. -
FONTENELLE, J.P., "Ilif,iene e saúde públicn". Em: Dicionário 
_ op. c i.,!:.. , p. 454. 
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- T~cnica sanitâria: ensaios fIsicos, quimicos, mi 

croscópicos e higiênicos, aplicados aos assuntos sanitâ 

rios em geral e ao diagnóstico e profilaxia das doenças 

evitâveis. Profs. Leitão da Cunha, Sampaio e Peixoto. 

- Têcnica m~dico-legal: ensaios de laboratório e de 

anfiteatro (prática das autópsias). Profs. Leitão da Cu 

nha, Nascimento e Silva e Peixoto. 
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- CIlnica epidemiológica: diagnóstico higiênico e 

clinico e o tratamento profilático das doenças evitáveis. 

Profs. Peixoto e Leitão da Cunha. 

CIInica forense: diagnóstico e prognóstico dos 

estados e lesões de importância m~dico-legal. Profs.Pei 

xoto, Sampaio e Nascimento e Silva e, 

Tanner de Abreu. 

posteriormente, 

Com esse Curso de Medicina Pública, enfim, esper~ 

vam seus inspiradores juntar as duas especialidades se 

guindo os exemplos do ensino t~cnico de medicina foren 

se, como na França; de medicina sanitária, como nos Est~ 

dos Unidos e, o da Alemanha, embora menos rudimentar do 

que o estudo e o exame do KILeA.úiJLz.t. Entretanto, eles pr~ 

nunciam o que dentro em breve iria acontecer no Brasil: 

Se. v-<.ngM, como e..ópe.JLaJ1I0-6, ou.:tJta.6 e..ópe.c..ia.üzacõe:, 6CVLá o .te.mpo, de.n 

:tJLO de..ó.ta, a que. agolLa nO-5 obJU..ga (J pILogfLe.MO u(,J'L:t16ico da nO,Ma p'W 
L' - (38) -
u-w.6ao. 

E o curso vingou, mas por curto tel:po. Se o prime! 

ro, em 1917, contou com 35 alunos, o filtimo, anunciado 

para 1920, teve tão somente 2 m~dicos e 5 doutorandos, 

dando assim, por encerrada sua missão por falta de con 

correntes ( 39 ) e pela campanha empreendida pelos m~dico~ 
legistas na imprensa contra o curso e o eco que teve na 

FMRJ. ( 40) Alguns anos mais tarde foi de fato criado o 

( 38 ) Ib id(~n:, p. '478-9 

( 39 ) FM 1 (2 ) de 1. 3.20 --
( 40 ) Ver Anais da FMRJ de 1918. 



curso de especialização em medicina legal sob a direção 

de Tanner de Abreu, marcando dessa forma a ~eparação dg 

finitiva da higiene com essa disciplina. 

Precipitaria essa mudança a reforma sanitária de 

1920 que abriu 20 vagas para sub inspetor sanitário, dan 

do assim oportunidade a Fontenelle e outros médicos lig~ 

dos à saúde pública para inaugurar uma abordagem inédita 

dos problemas sanitários no Brasil, ao tentar conjugar 

os conhecimentos científicos acumulados pela experiência 

do IOC com os rumos que vinha apontando a orientação no~ 

te-americana em relação à higiene, às práticas em servi 

ço ou trabalho de campo e ao estudo da legislação e org~ 
. - d -d -bl· (41 nlzaçao a sau e pu lca. 

o programa e professores desse CuJL60 de Me.diul1a Eóp!;: 

ciaLLzada, como foi chamado, eram os seguintes. ( 42 ) 

- Parasitologia e entomologia aplicada a higiene: 

Adolfo Lutz (IOC); 

- Microbiologia aplicada a higiene: Bruno Lobo (Mu 

seu Nacional e FMRJ) i 

- Entomologia médica: Antônio Peryassú (Museu Na 

cional) i 

- Venereologia: Silva Araújo (FMRJ) i 

Noções de bromatologia e métodos de inspeção de 

gêneros alimentícios: Adelino Pinto (FMRJ) i 

JJO 

- Legislação sanitária: Gusmão Lima (Fac. de Direito) i 

- Higiene pública e prática de saúde pública: J. P. 

Fontenelle (DNSP) i 

- Engenharia sanitária: nao houve por falta de pr~ 

fessor. 

( 41 ) A b em da verdade, ensa~os nesse sentido vinham sendo feitos no 
Dept9 de Higiene da Fac. de Medicina de S~o Paulo, desde 1918/19. 
Todavi él, cursos parn méd lCos nas novas ba~~es só terão lugar nes-
se Estado em 1929. 

( 42 }FM 1 (19) de 15.11.20. Ver também FONTENJ:LLE, J.P.,op. cit., 
p. 455. 



Esse curso teve caráter intensivo ( 2 meses) , com 

dedicação integral. Houve 82 candidatos, 27 passaram na 

seleção e, finalmente, 19 foram admitidos no DNSP. Den 

tre os alunos constavam Manoel José Ferreira e Carlos sá, 

que por tantos anos haveriam de atuar e desempenhar im 

portante papel na organização sanitária nacional. 

Esse curso mostra, ademais, o serviço público como 

uma alternativa ampliada de trabalho para os médicos que, 

uma vez transformados em funcionários possuidores de um 

conhecimento especializado, irão pressionar desde dentro 

do aparato estatal pelo fortalecimento do seu ~p~it de 

C.O~)J~ e pelo seu alargamento como grupo, mediante o trei 

namento sistemático e a aquisição de garantias tais corno 

acesso automáti~o ~ organização sanitária e sua perm~ 

nência mediante a institucionalização do sistema de car 

reira e ascensão por mérito e antigüidade. 

Essa foi também uma oportunidade observada por Fon 

tenelle quanto à necessidade de criar 'um Instituto de Hi 

giene nos moldes que propunha a Fundação Rockefeller e 

que de fato estava planejando ajudar a montar em são Pau 

lo na epoca. 

Seguindo esse modelo, Fontenelle queria que nesse Ins 

tituto fosse ministrado ensino especializado diversifica 

do,segundo se tratasse de ocupar cargos mais elevados ou 

comuns na organização sanitária e que ali se realizassem 

pUquMM e utudo~ de higiene pa.JLUc.u..tMe.6 ao 110MO múo e. M no~ 

.6M c.oÁ.~a~, e que não podiam ser feitos nem no Instituto Os 

waldo Cruz (muito especializado) nem no laboratório de 

higiene da FMRJ (muito elem~ntar). Por exemplo, caberia 

a esse ao Insti tuto umiuça~ HO~~O.6 pftoblemcu, de aLime~ttação, 

de vUtuMÁ..O, de tJtaballw, etc.. Previa também Fontenelle que 

alí se realizasse o aperfeiçoamento do pessoal superior 
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existente bem como o treinamento de pessoal i.nóvúOll,., 

.como Oswaldo Cruz o fez, com tão bons resultados para a 

eficiência no combate à febre amarela. ( 43 ) 

Parece-nos, entretanto, que esse projeto, que se de 

veria traduzir numa Escola de Higiene e Saúde Pública a 

ser criada pelo Governo Federal como decorrência lógica 

da grande reforma por que estava passando a saúde públi

ca no país, era de vistas mais longas que as do Institu

to de Higiene projetado pelos paulistas e norte-america

nos. Voltaremos mais adiante sobre este ponto. 

A seguir, veremos mais de perto o que se estava pa~ 

sando em são Paulo nesse campo e qual realmente era o mo 

delo de Instituto que nos Estados Unidos se queria ado-

tar e aqui imitar. 

. b) - . (44) Em Sao Paulo 

JJ2 

o ensino da higiene em são Paulo começou em 1917, 

ou seja, pouco tempo após a criação da Faculdade de Med~ 

cina (1913). Constava essa disciplina do 49 ano do cur 

so médico I o qual j á nasceu eivado do novo e--6p:úU.x.o ue.H.:tl

óic.o qüe invadia a medicina nos países centrais I devido à 

história peculiar qU8 teve a ciência paulista na sua rela 

ção com o rápido desenvolvimento econ6rnico desse Estado. 

( 43) FONTE~ELLE, J.P., op. cit., p. 455 

( 44) As informações sobre são Paulo foram obtidas fundamentalmente 
de: SOUZA, G.H. de Paula e VIEIHA, F.B., "Formação de têcnicos 
para serviços de saGde p~b1ica". Revista de Higiene e Sa~de 
P~blica 5 (1): 30-38, jan/março, 1948. VIElAA, F.B., "Preser
vação da sa~de no decorrer dos tempos. Profissão sanitária". 
Arquivos da Faculdade de Higiene e Sa~dc P~blica da USP 2 (1): 
3-18, junho, 1948. BARHOS BARR.ETO, J. de, "A organização sa 
nitiria em são Paulo". Separata de artigo publicado em Mund~ 
Hédico, agosto, 1931, SCHWARZTMAN, S., Formação da comunidade 
científica no Brasil. op. cit. Helatórios anuais da FundaÇãO 
Rockefe11er, 1916-1930-,-

I 



Com efeito, 'desde os seus começos, a Escola Médica 

contou com a participação de italianos, franceses e ale 

maes para o ensino das ciências básicas como anatomia,f~ 

siologia, microbiologia, etc., sendo que a higiene se 

guiu a orientação norte-americana por influência atribuí 

da ao Dr. Alexandrino Pedroso, formado em Pensilvânia e 

especializado em bacteriologia. 

A viabilização definitiva dessa influência ficou 

por conta do convênio assinado entre o Governo de são 

Paulo e a Fundação Rockefeller em 1918 e que permitiu o 

financiamento da vinda do Prof. Samuel T~ Darling, de 

Harvard, para assumir a cadeira e organizar um laborató 

rio de higiene. Em 1920, Darling adoece, sendo substi 

tuído por seu colega Wilson G. Smillie até 1921, quando 

volta aos Estados Unidos. 

A vez dos brasileiros teve lugar apos a participa 

çao de Geraldo de Paula Souza e Francisc() Borges Vieira, 

no primeiro curso de higiene e saúde.pública da Escola 

de Johns Hopkins realizado em 1918-19. Paula Souza ti 

nha sido assistente de química da Faculdade de Medicina 

paulista e, ao retornar, ocupa o cargo dG professor sub~ 

tituto de higiene e medicina legal, convidando Borges 

Vieira para preparador da cadeira. 

Nessa rápida cronologia,podemos apreciar que a tra 

jetória desses médicos brasileiros não diferia muito da 

quela dos seus colegas do Rio de Janeiro~ Entretanto, a 

mudança de paJl..adigma. em relação ao ensino da higiene deu 

-se no interior da própria Faculdade de Medicina de são 

Paulo e nao por esforços isolados de funcionários do 

DNSP, como foi o caso de Fontenelle e seu curso de medi 

cina especializada realizado na Policlínica Geral do Rio, 

em resposta ã necessidade imediata de preparar candida 

tos para o concurso público da repartição sanitária. 

.3.3.3 
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Isso foi possível por uma série de motivos que tem 

a ver, como já se disse, com a própri.a história da pujaE. 

te economia cafeeira paulista, em pleno auge no pos-gueE 

ra. Entre esses motivos, Schwartzman aponta o rigor aca 

dêmico e o espirito experimental que Arnaldo Vieira de 

Carvalho, fundador e primeiro diretor da FMSP até 1920, 

logrou imprimir a esta, seguindo assim a experiência da 

Escola Politécnica (criada 20 anos antes) e à qual tam 
- ( 45 ) bem pertencera Paula de Souza. 

Embora o Rio de Janeiro, com suas tradicionais fa 

culdades e a excelên"cia do Instituto de Hanguinhos, fos 

se o ponto obrigatório de referência e de aprendizado no 

pais, não oferecia grandes oportunidades institucionais 

para um trabalho cientifico. Em comparação, são Paulo, 

apesar de não ter esse prestígio pela ir.cipiência de 

suas instituições, estava em condições econômicas de em 

pregar cientistas para o desenvolvimento da pesquisa 

aplicada num meio relativamente isolado dos centros de 

poder político. 

Esse ambiente, em conseqüência, foi extremamente 

propicio às inovações trazidas pela corrente americana. 

Por outro lado, a Fundação Rockefeller encontrou um g~ 

verno estadual empenhado em levar adiante a reforma sani 

tária ocorrida em são Paulo em 1917 e a implantação em 

1918 do respectivo código sanitário, pioneiro no pais 

quanto à sistematização da profilaxia das doenças trans 

missíveis e a organização centralizada e hierarquizada 

dos serviços de sa6de p6blica. Formulador dessa reforma 

fora, aliás, o cientista Arthur Neiva quem, apos deixar 

o IOC, foi a são Paulo para assumir a direção dos servi 

ços sanitários, trabalhando ali com todo o apoio polit~ 

co que o Secretário do Interior, Oscar Rodrigues Alves, 

lhe emprestou. 

( 45) SCHHARTZMAN, S., op. cit., p. 154-5 • 
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Dessa forma, uma combinação de fatores fez possível 

o rápido entendimento entre a Comissão Sanitária Rocke 

feller, as autoridades paulistas e os professores da 

FMSP, que levaria ao planejamento e implantação de novas 

formas de ensino da higiene e a saúde pública, mais con 

soante com os tempos que corriam na República do Norte. 

Quanto a esse novo modeto, vale a pena 

seus traços principais. 

perfilar 

Nos Estados Unidos, a idéia de institucionalizar o 

ensino da saúde pública teve lugar após a constatação da 

premente necessidade de acompanhar a crescente divisão 

técnica do trabalho surgida com a rápida industrializa 

çao e urbanização e a intervenção do Estado nesse proce~ 

so, através da educação e a saúde. 

Em conferência auspiciada em 1914 pelo Escritório 

Geral de Educação àa Fundação Rockefeller, na qual participaram 

os mais renomados especialistas em ensino médico do país, 

os Drs. William H. Welch e Wickliffe Rose foram encarre 

gados de formular um plano que viesse atender os pri~ 

cipais pontos de consenso alcançados nessa reunião com 

relação às necessidades dos serviços de saúde pública nOE 

te-americanos: (1) contar com pessoal adequadamente trei

nado; (2) mediante o estabelecimento de uma escola de sau 

de pública de alto nível; (3) com identidade própria mas 

estreitamente ligada à escola médica, por motivos de efi

ciência e economia; (4) cujo núcleo seria um instituto 

de higiene. 

Sob os auspícios da Fundação Rockefelle~ Welch e 

Rose realizaram uma investigação sobre esses assuntos 

nos principais países europeus, apresentando posterioE 
- . ( 46 ) 1 1 d mente um relatorlo no qua cone ue~ que sao uas 

(46 ) WELCll, W.H. & RQSE, W., The Institute of rvgiene (N.Y.). Rela 
tório apresentado ao Escritório Geral de l:iucação em 27.5.1915 
e i Fundaç~o Rockefeller em 12.1.1916. Publicado no ap~ndice 
do Relatório Anual de 1916 dessa Fundação. 
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as grandes experiências que os Estados Unidos devem apr~ 

veitar. Por um lado, a de Alemanha, onde o desenvolvi 

mento de departamentos ou institutos de higiene alcanç~ 

ra com Pettenkofer a sua máxima expressão, ao lograr mo~ 

tar bons laboratórios, um excelente grupo de professores 

e assistentes e o ensino de uma variedade enorme de te 

mas relacionados à higiene, apoiado na pesquisa 

mental e o trabalho de campo. 

exper.:!:. 

Por outro lado, Inglaterra, embora nao fosse impo~ 

tante quanto à pesquisa, oferecia um excelente treina 

menta em administração de saúde pública e doenças conta 

giosas que habilitava os médicos para ocuparem cargos na 

medicina estatal. 

Conjugando esses modelos, esperavam esses médicos 

podér traçar um plano ideal que desse o devido peso tan 

to aos aspectos científicos como práticos da higiene eda 

saúde pública e viesse suprir a premente carência de la 

boratórios e de oportunidades de treinamento nos Estados 

Unidos. 

Diga-se de passagem que Welch sofrera forte influê~ 

cia de seu ex-professor e amigo, Pettenkofer, bem 

de Pasteur, Koch e c·ntros, ( 41 ) de modo que sua 

riência em muito o ajudou, além dos grandes recursos 

como 

exp,::: 

p~ 

líticos e econômicos com que contou, para efetivamente 

introduzir nos Estados Unidos a medicina experimental e 

se constituir no primeiro diretor da Escola de Higiene 

e Saúde Pública de Johns Hopkins. Foi inclusive profe~ 

sor de Paula de Souza e Borges Vieira quando estes fize 

ram o curso, de modo que não foi por acaso que estes br~ 

sileiros defenderam tão ardentemente o modelo de ensino 

ali implantado por Welch e sua equipe, contando inclusi 

ve com seu respaldo para dar continuidade ao trabalho 

I 
( 47) VIEIRA, Francisco, B., op. cito 

\ 
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aqui fomentado pela Comissão Rockefeller e que na epoca 

se apresentava como a única alternativa para fazer avan 

çar a ciência sanitária e administrar com eficiência os 

serviços de saúde pública no Brasil. 

Sem entrar em maiores detalhes a respeito do plano 

proposto por Welch e Rose, no qual reafirmam a necessida 

de de criar o Instituto de Higiene e a Escola de Saúde 

Pública na Universidade, ligados ~ Escola Mãdica e rela 

cionados com as escolas de engenharia e de ciências so 

ciais e políticas, cabe apenas mencionar que eles viam 

o ensino em vários níveis destinados a oferecer dilstin 

tos tipos de habilitações e, conseqüentemente, diplomas, 

de forma a cobrir a ampla gama de necessidades de pe~ 

soaI especializado dos serviços públicos. 

Viam também o Instituto organizado por departame~ 

tos, que na Johns Hopkins foram realidade, destinados as 

areas de quintica, biologia, engenharia, estatística e hi 

giene e medicina preventiva. 

Entretanto, cabe enfatizar que ess,', médicos pr~ 

servaram na sua proposta a visão social da higiene, tão 

cara aos alemães. Isso se manifesta na defesa que fazem 

da higiene como arte e como ciência,.. que: nunca deveria 

ser confinada ao puro propósito utilitário e imediato de 

atender a demanda da medicina estatal pjr funcionários 

especializados. Justificam essa posiç&~ mostrando o es 

treito contato que existe entre o mOc1e)U1O mov,{n1tl1t.o pelo benl-~t.aJL 

.óoua1. e o movil11cnto da .6aúdc púbuc.a e a influência dos fato 

res sociais e econ6~icos nas questões de saúde pública. 

Por isso, não lhes cabe dúvida que um instituto de hi 

giene deve tomar conhecimento desses f~tores para que os 

estudantes de ciências sociais possam usufruir disso ao 

freqüentar o instituto, a par que permite que estudantes 

de higiene sejam ~reinados em ciências sociais e traba 
(48 ) 

,lho social. 

( 48) \lliLCII, W. & ROSE, W. ,~. cit. 
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Como dizem Grundy e Mackintosh, e já colocamos anterior 

mente, apesar dessas progressistas idéias, o ensino da 

saúde pública na Europa e nos Estados Unidos, ficou res 

trito às técnicas ambientais e aos exercicios de laborató 

rio até que, por força da Segunda Guerra Mundial, os as 

pectos sociais e preventivos da medicina começam a ser 

f 1 · d (49) oca lza os. 

De nossa parte, poderiamos acrescentar que muito 

mais acanhados foram os objetivos de ensino da higiene e 

saúde pública no nosso pais. Em são Paulo, por exemplo, 

a criação do laboratório de higiene, transformado em 

1924 em Instituto, apesar de ser considerado até hoje 

a primeira Escola de Saúde Pública do pais, foi por bas 

tante tempo orientado para a higiene rural, dando ênfase 

à pesquisa da ancilostomose. Quanto ao ensino, ficou 

nos primeiros tempos restrito à preparação de técnicos 

de laboratório, expandindo-se em 1925 ao dar cursos p~ 

ra treinar professoras primárias como educadoras e visi 

tadoras sanitárias, sendo a preocupação central desse 

treinamento a educação em saúde. Quanto à formação de 

médicos sanitaristas, o primeiro curso foi ministrado em 

1929-30, sendo interrompido até 1937, tendo o seu dipl~ 

ma reconhecido pelos órgãos federais somente em 1941. 

A estreita ligação que sempre houve entre o Institu 

to de Higiene (transformado em Faculdade em 1947) e os 

serviços estaduais de saúde, sendo inclusive até 30 a 

mesma pessoa o diretor de ambos, direcionou efetivamente 

o ensino para atender as necessidades im~diatas da admi 

nistração sanitária, perdendo assim a oportunidade de se 

constituir num grande centro de investigações que ajuda~ 

sem a debelar os fatores biológicos e sócio - econômicos 

( 1~9) GRUNDY, F. & MACKINTOSH, J.M., op. cit., p. 30. O redirecio 
namento das idJias de Welch e Rose se deu a partir da grande 
conferência auspiciado pela "conexão sani ::~i.ria internacional" 
em 1922 nos Estados Unidos e que vai definitivamente "racio 
nalizar" a formação de técnicos sanitáriu:;, adequando-a ao 
perfil dos cargos a serem desempenhados I')S diversos níveis 
de governo e áreas de administraç.:io nesse país. 



que interferem no processo saúde-doença. Se essa orien 

tação hoje em dia é bem diferente, vale a pena salientar 

que no período em estudo e por muito tempo ela nao teve 

lugar, produzindo efeitos ideológicos douradouros no pr~ 

cesso de 'ensino. 

Por último, sério abalo haveriam de sofrer o Insti 

tuto e a repartição sanitária nos primeiros anos de Go 

verno Provisório, quando a luta política se acirra e a 

intervenção militar e burocrática invade os confins das 

instituições paulistas, apesar dos esforços de Barros 

Barreto, interventor federal, para redirecionar o Insti 

tuto sem prejudicar o andamento dos cursos, ( 50) desfa 

zendo-se assim a obra que durante 10 anos se tentara le 
vantar. ( 51 ) 

2. U~a Escola Internacional de Higien~. e Saúde Pública 

no Rio de Janeiro: W71 sonho irrrooss{vel. ou W71a idéia 
~~~~~--~----------~--------~"-------,--~~----~--
esdrú:cul.a? 

Até agora vimos como a medicina estatal foi, de uma 

forma de outra, exigindo a incorporação do saber médico 

à administração da saúde pública e a aplicação de conhe 

cimentos cada vez mais especializados à solução dos pr~ 

blemas de saúde coletiva e individual trazidos com a ur 

banização e a industrialização capitalistas. Vimos igual 

mente de que fo~ma a higiene social, aplicada ao estudo 

do meio, se transforma em um complexo conjunto de técni 

cas apoiadas na medicina experimental que vai exigir a 

sua apreensão mediante um ensino diferenciado e especi~ 

lizado que habilite os médicos a se converterem em fun 

cionários públicos dispostos a auxiliar o Estado nas me 

didas de intervenção econôm~ca e social, seja esse Esta 

( 50) BARROS BARRETO, João de, op. c i t. 

( 51) VIEIRA, F .B., "Esquema da organização sanitária do Estado de 
de são Paulo". Bolctín de la Oficina S~uitaria Panamericana ,----
15 (1), enero, 1936. 
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do liberal-democrático como o norte-americano, ou conSer 

vador-oligárquico, como o do Brasil. 

Apontamos igualmente - embora sem aprofundar - como 

esses processos diferem segundo a natureza desse Estado 

em cada formação sócio-econômica específica. 

bora esse movimento mundial possa ter tido 

Assim, em 

característi 

cas comuns, os rumos que vai tomar devem ser entendidos 

na perspectiva histórica de cada país, a despeito de to 

dos os esforços envidados pela c.onexão .6a.nu:.rua .znteJmac..zonal 

no sentido de difundir a falsa ilusão de que a racional! 

dade técnica, por estar acima e separada da política, e 

uma e universal, aplicável portanto a qualquer regime p~ 

litico em qualquer sistema econômico, desde que capit~ 

lista, é claro. 

Todavia, as nossas reflexões sobre a abundante doeu 

mentação examinada levam-nos a colocar,em hipótese, que 

foram justamente esse apo.ü.;Uwmo e l7e.u;t;:(J.l.zdad~ a fórmu 

la que encontraram os sanitaristas brasileiros de fins 

da década de 10 e, especialmente, a partir dos anos 20, 

para intervir politicamente na saúde pública. Com isso 

queremos dizer que, dado o contexto nacional de acirra 

das lutas politicas num ambiente de grande repressão so 

cial, onde a ideologia autoritária e reacionária das ali 

garquias parecia ser a única possível é, para os espír! 

tos mais progressistas, quase que impossIvel de vencer, 
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o caminho encontrado por nossos sanitaristas foi o de 

aderir incondicionalmente à doutrina norte-americana,res 

paldada que vinha, aliás, pela possibilftdade de apoio té~ 
nico e recursos financeiros, estes tão parcamente destin~ 

dos entre nós à medidas de bem-estar coletivo. Ou seja: en 

tre a adesão e o confronto, ficaram com a primeira. 

Parece-nos, assim mesmo, que essa foi a via encon 

tràda pelos médicos interessados na saúde pública p~ 
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ra legitimar seu próprio discurso, transformando-o num 

fuc.uJr.,6o c.ompe.:te.nte que podia ser proferido, ouvido e acei 

to como verdadeiro, ( 52) ã força de demonstrar, empiri 

camente,que as soluções propostas para os problemas de 

saúde economicamente mais importantes eram as mais idõ 

neas. E isso, os norte-americanos da Comissão Rockefel 

ler estava conseguindo (aparentemente) com a ancilostom~ 

se, a malária, o ensino da higiene rural em são Paulo e, 

mais tarde, com o combate ã febre amarela. Assim, imi 

tá-los para deles diferenciar-nos atacando as nosologias 

próprias de nosso meio, através de técnicos nossos que 

com eles aprenderam, parecia ser o raciocínio mais lóg~ 

co e adequado para a conjuntura político-sanitária que 

vivia o país. 

Entretanto, vale a pena determo-nos na questão da 

validação desse novo fuc.uJr.,6o c.ompexente, cujos mecanismos 

em muito ultrapassam o simples efei to-deinonstração, pQis 

devem contemplar a forma como se consti~ue o grupo so 

cial que o veicula, compreendido nas suas relações com 

outros grupos ou instituições públicas ou privadas, na 

sua inserção de classe e na esfera do poder, devendo ser 

visto também o processo pedagógico pelo qual e possível 

a reprodução ideológi~a desse discurso, ~ujo conteúdo de 

ve ser igualmente examinado. 

Teríamos ,dessa forma,uma verdadeira hede de instân 

cias articuladas e combinadas que vai da~ a forma social 

e a natureza político-ideológica do grupo que se atri 

buiu a missão de implantar no pais novas doutrinas e pr~ 

ticas sanitárias,a partir do Estado e tãD somente por f o!. 

ça do poder que este lhe confere ou, meLhor, lhe perm~ 

te, mas que os higienistas vão atribuir a sua alta cap~ 

cidade técnica. 

( 52 ) CHAUf, Marilena "O discurso competente". Revista da Associa 
ção Psiquiiítrica da Bahia 2 (1): 23-32, 1';78. A autora cnten 
de que o discurso competente ~ o discurso instituído. Em ou 
tras palavras: "não é qualquer um que pod~ dizer a qualquer -
outro qualquer coisa em qualquer lugar e Pfi qualquer c~rcuns
tância" (p.27). 



Ao longo deste trabalho fomos apontando caminhos ou 

fornecendo pistas a respeito das instâncias acima assina 

ladas e que, obviamente, nao esgotamos. Neste capítulo 

nos referiremos a alguns dos mecanismos utilizados pelos 

novos sanitaristas, dos quais Fontenelle é apontado como 
( 53 ) o mais ve.lho enfatizando o tema que ora nos in 

teressa, ou seja, o ensino da higiene e saúde pública e 

sua institucionalizaçâo no país. 

Em páginas precedentes,vimos como o movimento mais 

geral de reforma dos serviços sanitários ia levando, por 

um lado, a impulsionctr a criação de serviços nacionais 

centralizados ou de ministérios. Igualmente, vimos como 

esse processo correspondia, desde uma perspectiva webe 

riana, à complexificação da estrutura social que teve c~ 

mo resultado histórico a burocratização das sociedades 

contemporâneas, em cuja base se encontra a idéia de org~ 

nização, entendida como e.x..<.-ótênua e.m .6..t e. pMa .6..t de. uma !ta 

c.ionaL<..dade. hnane.n:te. ao .60c...ta.t e. que. .6e. man.-tne..óta .6e.mp!te. da me.6ma 

manútta, .6ob 60ttma.6 vatt.-tada-ó, deJ.:,de. a e..66e.tta. da p:wducão matvU.a.-t 

até a e..ó 6e.tta da pfwdw;ão c.uLtuJwl. ( 54 ) 

Por outro lado, tal como ob'serva Gramsci! 55 na civili 

zação moderna,todas as atividades práticas se tornaram 

tão complexas e as ciências se mesclaram de tal modo a 

vida, que toda atividade prática tende a criar uma esco 

la para os próprios dirigentes e especialistas e, conse 

qfientemente, tende a criar um grupo de intelectuais esp~ 

cialistas de nível mais elevado, que ensinam nestas esco 

las. 

( 53) FM 11 (33) de 25.11.30. 

( 54) CHAUI, H., op. cito , p. 28. 

( 55 ) GRAMSCI, A., Os intelectuais e a organização da cultura. 
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1982, 4~ edição, 
244 p. Ver especialmente p. 117-125. 
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Esse autor 'observa ademais que, do mesmo modo, ca 

da atividade intelectual tende a criar cIrculos pr6rios 

de cultura, que assumem a função de instituições pos-e~ 

colares, especializadas em organizar as condições nas 

quais seja possível manter-se a par dos progressos que 

ocorrem no ramo cientIfico próprio. 

Esses wc.ulol., de c.uUuJta passam ainda pelo desenvol 

vimento ofl.gâvu..c.o de corpos deliberativos por um lado, e, 

por outro, de órgãos técnico-culturais, cujos especiali~ 

tas são absorvidos pela burocracia, passando a controlá

la. Além disso, esses colegiados deliberativos criam 

condições para o surgimento de um grupo homogêneo de in 

telectuais encarregados de elaborar trabalhos, fazer crí 

ticas e dar pareceres, e para a produção de urna ativida

de editorial regular e met6dica. 

Produz-se assim a ta..y-tOft-Lzacão do trabalho intelec 

tual e a eJ.,.tftati6-Lc.acão das capacidades e (l formação de 

grupos de trabalho sob a direção dos 'mais aptos, que pr~ 

param os mais atrasados. Essa elite dos mais capazes, 

por sua vez, promove Congressos para se fazer conhecida 

bem corno a edição de revistas que transmitam e repitam 

sistematicamente suas idéias, de modo a amplia~ o c.lJtc.ul0 

cultuJtal e formar um modo de pensar e de agir homogêneo. 

~ também nesse movimento mais geral dos -Lnte1ectu~ 

e. a oftgalu.zação da c.u..ttuJLa que surge e se institui o discur 

so competente enquanto discurso do conhecimento, ou seja, 

o discurso do especialista proferido desde os pontos da 

hierarquia organizacional (e por isso haverá tantos dis 

cursos quantos lugares ali haja), discurso esse que se 

inspira na I.,upol.,.ta fl('~dade doI., 6o.;tol.,. e na I.,tipOl.,ta e6-icãc-ta doI., 

meiol., de acão e que tem o pape1. de d-LM.{J/ltilaJt J.:.ob a capa da ue!!: 
t/f/c-Ldade. a ex~:têf1ua tteal da dOIll-inacào. E m<1is, a condição 

para o prestígio e para a eficácia do discurso da .comp~ 

\ 
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tência depende da afirmação tãcita e da aceitação tãcita 

da incompetência dos homens enquanto -6ujedO-6 soçiais e 
~. (56) 

poll.tl.cos. 

A partir dessas colocações te6ricas mais gerais, e 

possível apreender as vias pelas quais os sanitaristas 

conseguem instituir-se como grupo de intelectuais, com 

um discurso pr6prio, no brevíssimo espaço de tempo que 

medeia entre as preliminares da Reforma Sanitãria (1920) 

e a Reforma do Ensino (1925). Entretanto, devemos cha 

mar a atenção, mais urna vez, para o fato de que esse mo 

vimento não ª o finico nem estã isolado da outros simila 

res que diferentes categorias profissiondis, mªdicas e 

não-mªdicas promovem intensamente no Brasil durante os 

anos 20. Pelo contrãrio, a sua correta determinação de 

vera ser apreendida à luz desse movimentD maior, que pa~ 

sa pelas faculdades, pelas associações profissionais, p~ 

las sociedades e academias e pela produç~o cultural e 

jornalística e tambêm, ª claro, pelo po~co diversifica 

do aparato estatal que explode, por assü;! dizer, em di 

versos momentos do longo período Vargas, apressando, dia 

leticamente, a organização e formação dóis diversas es 

pecialidades e suas associações. 

E a nossa advertência ª vãlida e pe.tinente na med! 

da que freqtientemente ª apontado o movim~nto sanitarista 

corno um fenômeno abstraído das condições que o fizeram 

possível, atribuindo-se-Ihe ainda urna eficãcia e um p~ 

der imanentes, tal qual fora atribuído à reforma sanitã 

ria, repetindo assim o mito que teoricamente se quer der 

rubar. 

Alguns pontos de referência nos pernitem acompanhar 

a configuração do movimento sanitarista, de remota insp! 

( 56) eHAUI, M., op. c:it., p: 30 
- -1--
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ração em Oswaldo Cruz, mas que com ele nao teve lugar 

porque ainda as condições históricas não estavam dadas. 

Sem entrar em detalhes e. cronologia rigorosa, den 

tre os fatores que já apontamos ao longo de nosso traba 

lho, vale a pena lembrar que a migJtaç.ão de alguns cien 

tistas do IOC e médicos da FMRJ para são Paulo, coinci 

diu com sua atuação na reforma sanitária ali efetuada, 

abrindo assim a perspectiva de urna pressão mais aberta 

pela reformulação da organização da saúde pública fede 

ral, numa conjuntura política que se apresentava propi 

cia a essa mudança, dada pela maior intervenção do Esta 

do na economia e na pauQ-tc.aç.ão .6ouaL 

A Comissão Sanitária Rockefeller veio, por sua vez, 

reforçar esse movimento ao fornecer, corno já se 

disse, provas paipav~ da viabilidade de encarar sob um 

novo prisma técnico a política sanitária, ao tempo que 

of~recia, com suas bolsas, a possibilidade de adquirir a 

especialização necessária para legitimar as propostas, 

vistas corno urna modernização (positivista), requerida pelo 

progresso e a ordem do país, segundo a evolução nat~ 

da sociedade. 

A própria criação do DNSP foi mais um fato que pe~ 

mitiu medir as forças entre sanitaristas e médicos clíni 

cos, contenda essa que teve seus efeitos no interior da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia, na Academia Brasileira 

de Medicina, na própria FMRJ e seus ecos em outras asso 

ciações corno a Academia Brasileira de Ciências, e a de 

Letras, estourando finalmente o enfretamento no Congre~ 

so dos Práticos de 1922, de onde saem os sanitaristas 

convencidos de que têm que buscar um lugar próprio para 

expor suas idéias e pressionar por sua causa. 
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E sua causa' era, em síntese, a verdadeira CJtuzada 

que emprenderam para obter a especialização mediante a 

criação de urna Escola de Saúde Pública que lhes perm! 

tis se alcançar e galgar degraus (os mais altos) na org~ 

nização sanitãria. 

Jã na sessão de 14.8.1919 da Academia Nacional de 

Medicina,se propunha que ao Congresso dos Prãticos que 

ir-se-ia realizar em 1922 com motivo da 

se acrescentasse um Congresso específico 

tYl.ogJz.eM,O.6 da. IúgÁ..ene. ( 57 ) 

Independência, 

pMa mo.6:OtM 0.6 

Por outro lado, as críticas dos sanitaristas a for 

ma corno eram conduzidas as sessoes nessa Academia nao 

eram poupadas. Quem as freqnenta, dizia Fontenelle,tem 

pessimistas impressões: lOl1ga.6 comunÁ..cacÕe.6 udcu) em :tom de~ 

can6ado e pachoMen:to ou com acen:to de :tea:tJtaL[dade. • . VÁ...6cuMÕe.6 

.6em oJz.dem nem fucJ..püna, mWM vezC6 :tJz.aJ..ndo pu.Jz.O.6 Á..H:teJz.e.6.6e.6 

pe,5,.60W, que degeneJz.am em I bate-boca I • Acrescenta ainda que 

as recepções a novos membros se traduzem em di...6Cu.Jz..60.6 ..un 

pJwden:temente el1comÃ..(ú.uCO.6, lLevu.al1do um veJz.gon{w.6o .6Á...6:tema de 

e.e.ogÁ..o/~ mu.:túo.6. Generalizando, Fontenelle declara que e.6 

.6M .6oc.Ã..edade.6 .6eJz.vem de :tJz.J..buna pMa d' ali .6e CtMaCMem alevO.6Á..M 

(LLrvtgÁ..dM a anôlUm0.6 com expJz.e.6.6õe.6 aglLeMÁ..Va.6... Em vista dis 

so, ele recomenda levantar o nível moral das associa 

ções médicas e fazê-las mais produtivas, sem esquecer o 

seu obsessivo exemplo de sempre: Facamo.6 aqwo que 110.6 

paZó e.6 maÃ...6 adÃ..an:tado.6 e.e.M Jz.eal.JI1en:te .6ão: lugaJi e..6 neu.:tJw.6 e :tJwn 

quJ...tO.6, onde 0.6 me.cüco.6 .6e lLeUnem pMa ° pJz.ogJz.e.6.60 de .6eu.6 conhe 

cil/len:to.5, e pMa o eng/[andecimento de .6ua no bfLe pILO 6Ã...6.6ão. ( 58 

( 57) BM 33 (42) de 10.10.1919. 

( 58) FM 7 (12) de 16.6.26. O editorial contendo essas opiniões 
foi publicado após dois médicos norte-americanos darem con 
fer~ncias sobre a sa~de p~blica no seu pafs na ANM e na So;. 
de Medicina e Cirurgia e cuja recepçio, pelo visto, R~O foi 
das mais calorosas • 
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De acordo com Rochard, ( 59 sucessivos Congressos 

de Higiene, o primeiro dos quais teve lugar em Bruselas 

em 1851, levaram â necessidade de um entendimento e um 

trabalho comum que já não era satisfeito com as reuniões 

bianuais, nascendo daí a necessidade de criar socieda 

des permanentes. Em 1877, nasceram duas em Paris: A So 

ciedade Francesa de Higiene, com seu órgAo Jowwa1 d'Hljgiêne. 

e a Sociedade de Medicina Pública e de Higiene Profissi~ 

nal, que publicava seus trabalhos na Re.vue. d' Hljgiêne.. Exem 

pIos como esses se expandiram por toda França e Europa, 

tendo como divisa o combate e a profila>:~:.a das doenças 

infecciosas mediante uma administração cLvu confiada a 

uma direção autônoma, competente e respo~sável. Segundo 

esse autor, essa divisa seria reprisada em todos os con 

gressos internacionais, configurando um movimento mun 

dial. 

Se bem desse movimento, acelerado entre nos com a che

gada da ativa conexão .6anitâJU.a. inteJc..nauona1, j á falamos bas 

tante, pouco ou nada temos a dize~ com exceção da Liga 

Pró-Saneament0a respeito dos congressos ou reuniões que 

aqui houve e seu posterior desdobramente em associações 

com seus órgãos próprios de divulgação, em data ante 

rior à realização do 19 Congresso Brasileiro de Higiene 

em 1923, conjuntamente com a fundação da Sociedade Bra 

sileira de Higiene. Aliás esse fato nos r,10stra, que num so 

passe, criavam os sanitaristas brasileiros o que, mais de 70 

anos atrás,fora iniciativa dos higienistas franceses, 

sendo que entre os dois eventos (a congregação dos higieni~ 

tas e a formação de seu órgão representativo) quase 30 a-

nos transcorreram. 

Não entraremos aqui na análise dos 5 Conqressos que 

houve no Deriodo 1923-29 nep1.· da Socieél.ac1'3 Brasileira de 

( 59 ) ROCHArm, Ju1es :(Dircctcur) Enc:yc1opédi e D'Iligicnc et de Medi· 
cinc Publique, Paris, 1890. (Prcfâc:iõ---;Jo VoI. 1, Livro u. 

l. 

'" 
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H ' , t t '~f' (60) 19lene, posto que ou ros au ores Ja o lzerarn. As-

sim sendo, nos limitaremos a colocar que os médicos e ou

tros profissionais engajados nos serviços de saúde e de 

saneamento ou apenas ~nteressados nesses assuntos passa

ram a formar parte dessa Sociedade, destinada a promover 

o aperfeiçoamento dos estudos e trabalhos de higiene e saúde pUbli

ca. Os congressos reuniram, nas diversas capitais do país 

onde foram efetuados, os mais conspícuos portavozes do 

sanitarismo e também muitos representantes da velha escola, 

a da higiene tradicional. Isto evidentemente, significou 

o confronto de posicionamentos divergentes que se traduzi 

raro em "rachas" no interior da Sociedade Brasileira de Hi-

giene~ 

No período 23-26 foi Carlos Chagas o 

(que, ali~s, figurava em todas as associ~ç6es 

Presidente 

científi 

cas ,nacionais da época e em algumas internacionais), as 

sumindo Clementino Fraga após o primeiro abandonar a di 

reção dos serviços de saúde pública. 

Esses congressos constituíram de fato um forum de 

apresentação de trabalhos pr~ticos sobre os temas mais 

variados relacionados com a vida citadina, mas sem mar 

gem para posicionamentos políticos ou controvérsias, as 

quais eram rapidamente contornadas por Cl:agas 0U outros. 

Abafava-se assim a discordância, perden(o sempre a crí 

tica e a possibilidade de nos realizarmos um estudo mais 

aprofundado dos enfrentamentos ideológiccs que ali tive 

ram lugar. 

Alguns desses antagonismos foram e.:"1-:.revistados e r~ 

gistrados por nós na medida do possível. Outros, cabem 

no lugar das suposiç6es. 

Neste segundo caso, podemos especulrr a respeito, 

por exemplo, do Clube de Saúde Pública q~~ o radical Car 

los sá fundara em 1924 /~e)n e-6:ta;tuto.6 nem cüMtOJÚa, tão so 

( 60) Ver principalmente: COSTA, N., _~_st~do e_J "'l:ítica .•. op. cit. 
e LUZ, H., op. ci t :" além dos próprios An, " dos Congr0ssos • 
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mente com aqueles que forem aceitos unanimente pelo gr~ 

po fundador, sendo condição imprescindivel a de ser pr~ 

fissional da ciência sanitária. Estaria o Clube destina 

do a realizar todos os meses uma reunião para estudar e 

discutir problemas de higiene, sendo que na primeira de 

las já se pleiteia: a separação de clinicos e higieni~ 

tas; a criação de urna Escola de Saúde Pública nos moldes 

americanos e com ajuda da Rockefeller, na qual ensinas 

sem inicialmente também norte-amerlcanos; nomeaçoes e 

promoçoes para repartições de saúde pública feitas por 

concurSOi empreender urna cruzada pela educação e a pr~ 

paganda sanitárias utilizando a radiotelefonia. (61) 

Ao comentarmos em capitulo precedente 0-6 mêdic.o-6 e, a 

pO~c.a, mencionamos o fato desse grupo querer formar o 

Partido Único da Eugenia, seguindo movimento similar sur 

gido em são Paulo com Renato Khel. Entretanto, não nos 

foi possivel obter maiores informações a respei"to dos m~ 

tivos que levaram aquele a tentar-se diferenciar de for 

ma tão notória do resto de seus colegas da Sociedade. 

Cabe mencionar também o Conselho Brasileiro de Hi 

giene Social, cujo fundador e presidente foi Belisário 

Pena, já incompatibilizado com Chagas. Esse Conselho, 

criado em 16.5.25, estava destinado, segundo se " depree~ 

de dos titulos das conferências que se impôs por missão 

oferecer, a reprimir, combater, reformar, fiscalizar e 

moralizar tudo o que para o grupo fosse um perigo social, 

ou seja, prostituição, doenças venéreas, crimes sexuais, 

cáftens, etc. Haveria também de empreender estudos so 

bre sexualidade bem corno oferecer cursos sobre educação 

sexual. 

(61) FM 6 (7) 1.9.24 e Gazeta de Notrcias ue 26.8.24. A respeito 
dos fundadores ~o Clube de Sa~de P~blica ver nesta 172 do Ca
pitulo IV . 
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Interessante de destacar é o fato desse Conselho 

ser o ~nico órgão, ainda que desde essa perspectiva (ou 

por isso mesmo), a se preocupar com alguns problemas re 

lativos ã condição feminina, corno os crimes passionais e 

a tolerância da justiça, que qual.>e. 11emc.a peme. Of:> ' o:te1.O!:>' que. 

ma.;tanl muf.he.lLU ..• , dando ainda lugar à voz das mulheres que. 

lu;tam pela .6ua pCVlXJ..c.ipação e.m :toda!:' ai.> UnVZa..6 da atividade. {LUIJlCt 

na. ( 62 ) 

Em 1927, uma pequenina nota de jornal nos informa 

que foi fundada a Associação Brasileira de Higiene, sob 

a presidência provisória de Clernentino Fraga, e.m c.onU.Jlua 

ção da antiga Soc.ie.dade. BltMUCÚra de. Higie.ne. que. duxou de. e.xif:J 

:ti!t. ( 63) De curta duração, porque 1930 veio como um 

raio para tudo acabar, nem chegou a constituir diretoria 

e elaborar estatutos. De fins idênticos aos da SBH, es 

ta Associação manteve reuniões periódicas, independentes 

das dos Congressos, que já perdiam sua força e começavam 

a espaçar. Naqueles encontros da ABH, de ca~áter reser 

vado, participaram os mesmos sanitaristas de sempre (C. 

sá, Fontenelle, Jansen de Mello, etc.), debatendo os mes 

mos temas igualmente em termos estritamente técnicos. 

Entretanto, em dois aspectos a Associaçâo se dife 

renciou da SBH. Um deles, é que esta congregava um enor 

me n~mero de profissionais, médicos ou não, interessados 

em grau diverso nas questões tratadas nos Congressos, de 

forma que a ~uição em temas laterais às preocupaçoes 

dos sanitaristas era um risco que de fato se corria,além 
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( 62) Ve r: FM 2 (23) de 1. 12 • 25; DM de 19. 126 e deI 7 . 6 • 26 . A d i r e 
toriadesse Conselho era a seguinte: Pdte. B. Pena; Secreta -= 
rios, Drs. Roberto Lyra, Carlos Sussekind de Mendonça e Lou 
renço Matos Borges. Em 1926, ao cumprir ;.Im ano de atividades, 
foi convidada de honra a Srta. Pélulina Stc-out, Pdte. da Asso
ciaçio Internacional de Mulheres de Nova Iorque. 

(' 63) FM 8 (16) de 16.8.27 . 



de os técnicos se exporem a críticas, ainda que veladas 

como os ataques que sofreu a incondicional aliada Comis 

são Rockefeller quando da epidemia de febre amarela em 

1928. 

o segundo, refere-se ao eiAeulo de. ;.nte.lee:tuaL6, que 

necessariamente deveria contemplar meios de divulgação 

para se afirmar. Além da publicação dos Anais, a SBH 

não chegou a ter qualquer revista própria, o que certa 

mente influiu na coesão de seus membros. ( 64 ) 

Se bem podemos considerar a SBH como um colegiado 

deliberativo a serviço do Estado e, portanto, sintoniza

do com o regime, o' seu papel mais irrportante radirou no fato de 

ser, como já se disse, o primeiro forum ampliado e públi 

co que os sanitaristas tiveram para pressionar por suas 

aspirações, das quais a única que se cumpriu, e de forma 

parcial, foi a criação do Curso de Saúde Pública, além 

do triunfo pessoal de Chagas quanto ao estreitamento da 

cooperação com a Fundação Rockefeller que o levou a fun 

dar a Escola de Enfermeiras Visitadoras (1922) e a intro 

dução na FMRJ da cátedra de medicina tropical quando da 

Reforma de Ensino. 

Por outro lado, embora a ABH nao chegasse a ter uma 

publicação própria, a revista AfLC.túvo-ó de. Hig.te.n.e, do DNSP, 

serviu como veiculo para os sanitaristas tratarem 

questões e estreitar laços e contatos em torno de 

suas 

suas 

idéias. A esse respeito, no seu primeiro número, Clemen 

tino Fraga informa que a revista surgiu uaconveniência 

de uniformizar, na doutrina e na linguagem, as public~ 

ções do DNSP, aproveitando para recomendar c.oMV>Á..a e. fLe..ó 

( 64) Divergimos neste ponto de Luz quando afir:ma que "há um or
giío emissor que permite a difusão das id:=:ias", pois não con 
sideramos os volumosos Anais dos Coneresl:os como tendo essa 
funç50 mas apenas a de registro dos rc1at6rios. Cf. LUZ,M. 
op_~_ci t-.:." p. 174. 
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tz.e.ópe.d:o da a.1hua op,{,n,tâ.o, dentro dM naJzma/~ .óeAe.rtM de atua 

ç.â.o, .6em p~~OHC{,U .. .6mD,~ maL6 ou. 1}1C'.HO.ó CÜ.ó.ó-únu1.ado.ó da ad 

ministração sanitária por ele dirigida. ( 65 ) 

Cabe aqui anotar que as recomendações de Fraga apo~ 

tam, por um lado, ao apaziguamento dos ânimos dos fun 

cionários da repartição, após os 6 anos da polêmica admi 

nistração Chagas, toda ela atravessada pelos conflitos 

políticos, ideológicos e doutrinários deflagrados nos Go 

vernos Pessoa e Bernardes. Junto com isso, Fraga tenta 

delimitar e estreita~ o círculo intelectual dos sanita 

ristas para justamente preservá-los das tão temidas irtj~ 

ç.õe.6 paJlildáJU..a.ó, dotando-o de um caráter técnico-burocrá 

tico a serviço da eficiência da organização sanitária, 

coisa que ele podia fazer pois considerava-se insuspeito 

devido a sua tradição de médico liberal voltado para a 

clínica, sendo sua condição de parlamentar apenas um .óa 

CJÚ6.[c...{.o temporário em prol da defesa das instituições 

de Pátria, tão ameaçadas pela subversão. 

Por outro lado, as suas recomendações visam a ;t.aytotz.i 

zatz. a produção e apresentação dos trabalhos técnicos e 

cientificos, seguindo assim a tendência esboçada de for 

ma cada vez mais clara nas normas impostas pelas comis 

sões organizadoras dos Congressos de Higiene para padr~ 

nizar os documentos dos participantes e os relatórios fi 

nais. 

Ainda uma outra publicação, a RevüA:a de HJ.giene e 

Saúde Púbuca, que Eurico Rangel ajudara a fundar em 1926 

e a dirigir, permaneceu por vários anos em circulação, 

também dentro dos mesmos moldes de apoliticismo e neutra 

lidade técnica que caracterizararn·os Anais dos Congre.§. 

sos e os AfLqU/\JO,5 do DNSP, embora fosse financiada com 

( 65 ) FRAGA, C., "Aos técnicos do Departamento Nacional d~ Saúde 
Pública". Arquivos de Higiene. 1 (1), [.:lio, 1927. Essa 
revista foi suspensa a partir de 1931, sendo reiniciada em 
1935, quando Jo;o de Barros Barreto assun~ a direç~o da 
agora Diretoria de Saúde e Assist~ncia M~dico Social. 
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anúncios comerciais. Alusão a essa Revista deve ter si 

do a advertência de Fraga na sua mensagem aos técnicos 

do Departamento para que cessem de publicar trabalhos 

em outros órgãos que não o oficial por ele criado. 

Por último, cabe mencionar a já tão citada Folha Mf 
diea que, uma vez comprada por Fontene1le em 1923, pa~ 

sou a ser o primeiro espaço que tiveram os sanitaristas 

para publici tar suas novidade!.>, de~de que af inadas com a 

absoluta isenção politico-ideológica exigida por Fonte 

nelle, ele mesmo tendo declarado muitas vezes que o dia 

va ide.ologia.!>. Em todo caso, podemos dizer que esse p~ 

riódico deu a pauta para o extremo formalismo seguido pelas 

posteriores publicações mas, como era um órgão privado 

que vivia de anúncios comerciais e não de subvenções p~ 

blicas, pouco a pouco os assuntos clínicos, que nunca 

abandonaram suas páginas, tomaram conta definitiva dele, 

permanecendo assim até hoje. 

Temos assim os sanitari~tas construindo aos poucos 

seu próprio weLL.to de. eu.U.wz.a, como espaço de instituição 

e leg i timação desde donde proferir seu di-beUJt.6o eompe.te.~ 

te., ampliando-o cada vez mais pela rede de contatos es 

tabelecidos em primeiro lugar em são Paulo (que deu a tô 

nica inicial) e também em Minas Gerais, Bahia e Pernam 

buco. 

Entretanto, e apesar de todos esses bons augúrios, 

podemos considerar que foi um movimento fraco, que 

logrou expandir-se com a amplitude e profundidade 

era de esperar-se nessa conjuntura. 

-nao 

que 

A primeira evidência disso, é que nao se conseguiu 

entrosar com outras categorias profissionais como a dos 

engenheiros, elementos indispensáveis para o labor sani 

tário, nem com o circulo das enfermeiras da Escola Ana 
I 

N~ry, das quais sempre se fez apologia mas com ostensivo 
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desdém pelo lugar tão subalterno a que foram confinadas 

na organização sanitária, o que era consoante com a infe 

rior condição da mulher na sociedade'. Ademais, todas as 

evidências mostram que, apesar de vários sanitaristas te 

rem laços com o IOC, nunca houve uma vinculação orgânica 

e funcional entre o Instituto e o DNSP traduzida, por 

exemplo, em trabalhos e pesquisas conjuntas sobre probl~ 

mas de saúde coletiva, como o foi no período de OSv7aldo 

Cruz, situação essa que se mantém àté hoje. Assim, as 

Memôtr.,úL6 do TOC, que podiam ter reforçado o wc.u1.o, manti 

veram-se no mundo do microscópio, como reflexo do pr~ 

prio castelo em que os cientistas do IOC foram confina -

dos. 

Outra evidência bastante óbvia é a silenciosa ex 

tinção da Sociedade Brasileira de Higiene em 1927 que, 

mal ou bem, congregava médicos liberais e outros profi~ 

públi sionais da área privada com interesse nas coisas 

cas, influindo assim para um debate menos dogmático 

sectário dos problemas que vivia o país, mas que 

ou 

deve 

ter incomodado sobremaneira os sanitaristas pois a idéia 

da OfLgaJtüação como única solução de tais problemas nao 

lhes permitia enxerg2r outras alternativas de discussão. 

Diga-se de passagem que essa Sociedade vai ressurgir em 

1942 tendo a Carlos sá como presidente e, aí sim f com a 

sua própria publicação, o Bo-C.e.um de HigÂ..e.ne e Saúde Púbilla 

e um conselho técnico formado pelos antigos sanitaris 

tas, incrementado pelos novos e pelos membros da 

sao Rockefeller, ainda atuante no país. (66 ) Essa 

uma nova fase propiciada pelo sistema d~ cooptação 

Comis 

sera 

de 

quadros técnicos surgido no Estado Novo e que esperamos 

possa receber no futuro a devida atenção da área acadêmi 
ca. 

C 66) Na primeira fa!;e da SBH, os membros di] Comissão Rockefeller 
chegaram a participar dos Congressos mas Hunca de forma tão 
ativa e direta como quando Frcd Soper chrfiou aqui essa Co 
miss21o. 
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Finalmente, embora sem esgotar o assunto, nos ocu 

paremos de um outro grande projeto que fazia parte dos 

.6onho.6 dos sanitaristas e de cuja não realização nos pe~ 

mitiremos apenas especular, pela falta de informações ao 

respeito. Muito mais do que o Ministério de Saúde ou de 

Saúde e Assistência Social, ou mesmo, de Instrução e Saú 

de como foi repetidamente reclamado nos Congressos de 

Higiene, ponto de honra para o movimento foi obter a 

criação de uma Esco~a de Higiene e Saúde Pública onde p~ 

dessem obter os títulos de habilitação para exercer com 

propriedade funções de comando na organização sanitária. 

Os argumentos utilizados foram inúmeros e os mais 

variados possíveis, parecendo inclusive que todos os 

meios eram válidos para a consecução desse objetivo, prio 

ritário para a causa do movimento. Desde que Fontenelle 

começa a publicar seus artigos em O JOJlJud. em 1919, man~ 

festa sua preocupação com a especialização técnica em hi 

giene, sendo que outras vozes cada vez mais ousadas, co 

mo a de Carlos sá, vão a ele se juntar ao longo dos anos 

20. 

Para que essa idéia ganhasse força concorreram,ev~ 

dentemente, o ellplJli.:to da époc.a trazido pela c.one.xM .6anu:â 

!!.ia ,(J?;te.Jtl'lawna1. no continente e o imediato interesse mos 

trado pela Fundação Rockefeller em apoiar concretamente 

a criação do Instituto de Higiene em são Paulo, com re 

cursos financeiros para edifício, instalações, profess~ 

res e bolsas, ao mesmo tempo que essa Fundação começava 

a financiar Escolas de Saúde Pública tanto nos Estados Uni 

dos como em paises da Europa, para o qual contava ade 

mais com o apoio político da Liga das Nações e,portanto, 

dos países que dela faziam parte, aí incluído o Brasil. 

Internamente, a criação do DNSP, coru suas novas e 

ampliadas funções de caráter nacional,mostrou a urgência 
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da preparaçao técnica, cuja viabilidade ficou demonstra 

da com o Curso de Medicina Especializada de 1920. 

Como projeto politico, a proposta de especialização 

foi colocada inicialmente como um confronto direto entre 

clinicos e higienistas, estratégia essa que se demohs 

trou, como vimos, a mais errada possível. Se, por uma 

parte, considerava-se que o último obstáculo a salvar p~ 

ra o perfeito funcionamento do DNSP era a formação de me 

dicos sanitaristas, por outra, fazia parte desse obstác~ 

lo o empecilho colocado ao progresso da prática de saúde 

pública pela utilização de funcionários médicos nao esp~ 

cializados, l>e.nclo empJr.e.gado.6 numa qua.6e. lLI1an.ún-<"da.de., med-tc.o.6 c.q 
núo!.J que. dão ao .6e.Jr.v-<..ço púbuc.o CJn c.a.da ~ apeflM wna ou dUM ho 

JuL~, .6e.nao men0.6, e. de..6c.onhe.c.e.m, e.m gMnde paAte,. a ve.Jr.dade.-úw" tec.ni 

c.a .6al'u.:táJU.a, o que redundava em pouc.a e.6-<..('.-<..~nc.-<..a e. 6a.tta de. e~ 

:t1mLLto ao!.l pouc..O.6 que. a e1.a!.le. ded-tc.am. Em visca disso,coloca

se que UJr.ge. e.v-<-:taJt a c.onc.oMênw bute.gu1.aJt que c.e.Jz.:to!.l cf.1~C.O!.l 

6azem ã gMl1de. maW~, pua pfWve.ntO!.l e. vamage)i,ó da po!.lição 06!::... 

UM. pois, no!.l te.mpo.ó de. hoje., fúg-<..e.ne. e. ctZ;úc.a !.lã.o dua!.l C.OMM 

-<..n.twame.n.te d-tVe.Jr.óM, JY1-0 6undame.nte. !.le.pa.Mda.6 e. em gMnde pM.te. an 

tagôIÚc.M. Se quMeJunO!.l ve.Jr. o pfWgJr.eMo de. nOMO.~ !.le.Jr.v-<..ç.O!.l de. !.laUde. 
-b o : . d d ~ : ~ o • ". (6 -: ) pu -vl.-c.a, pJr.e.cA.!.lMe.mo!.l !.leJl1 e.moM e. e.õpe.VUM..-..tzaçLo. 

o numeroso quadro de Inspetores do DNSP foi post~ 

riormente apontado como outro obstáculo il profissão san~ 

tária, especialmente apos a reforma de 1.)23, já analisa

da~ Criticando-se o grande excesso de ro:dicos, a maior 

parte dos quai s ded-tc.a ape.na.6 pequena 6Mção de !.le.u .t<!Jnpo ao !.leJr. 

v-<..ç.o púbuc.o, .6e.ndo c.oll.6wu1da poJr. cJ.1IÚC.O.6 qu.e. não tem ne.nhwn ..tn 

tOU!.Me em .6e. e . .6pec..ú:l..ü.zaJt em h-<..giene, levanta"se o ponto adi 

cional da falta de incentivo para' 0.6 paut O!.l que..6ao Jr.e.ahne.H 

te pM6.i..6!.li.olla.J..6 de Mg-te.ne., pois vivem dual iTnado.6, mai. pago.6, 

sendo preciso d.{múuúJt 60Jt.teme.nte. o quadJto ('.6 med-i.c.o!.l da .6au 

de. púb.€..i.c.a, pagã-to.~ nu.'.fhoJr., U:tf.Uza=.fo.6 ma.J..6 c.(l:,.,.1.e.~tame.llte... As 

( 67 ) FM 3 (17) 1.9.22 

356 



sim, mais do que a própria reforma da organização, sera 

considerada como essencial uma reforma que atenda a dar 

melhores condições de trabalho e remuneraçao e prepar~ 

ção aos interessados na saúde pública, para o qual seria 

necessário um e.,ónonço 60fUnidãve.l pana -óe. mudM o cOI1c.eilo que. 

aqui na tlOMa teJULa -óe. 6az -óobne. a fúg.Le.ne..( 68 ) 

Essa mudança conceitual seria, ademais, a que permi 

tiria dar promoções aos médicos de higiene que, wna ve.z 

e.ntMdo-ó na -óaúde. pública, ,óabe.m já que. vão pa.ó,óM toda a vida ne.~ 

,óe. me..6mo pa.óto, ponque. não há wna e..6c.ala a.óc.e.nde.I'lXe. de. 

que. e..ó.túnule. O-ó pnoSi.6-óionai.ó. Ao contrário disso I o queaco~ 

tecia era que I a c.ada ne.60f1ma, e.ntMm mêdic.o.6 de. bOM do -óe.Jtviço, 

pMa M po.6tO,ó mai.6 e.levado-ó. E 0.6 que. e..ótão 110.6 pontM de. ba{xo, 

c.o ilinuam e.m baixo. ( 69 ) 

Em síntes~ esses eram os pontos básicos a ser defen 

didos na Ca.Jtta de. ViJtWO.6 dos sanitaristas exposta por 

Carlos sá no 29 Congresso de Higiene e a respeito da 

qual ele argumenta: O diJtUto p!Unle.iJtO que. pte.ileatno.6 0.6 lú 

gie.ni.6ta.ó bJta.ói.e.wo,ó, é. o de. wna ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, onde., ao 

em ve.z de. 6undadone.,ó de. in.6tituto,ó id€ntic.o-ó (!" não p n e.;t e.nde.mM 

.6e.Jt me-ótne.-ó, mM quenemo-ó ,óe.Jt O,ó pnime.iJtO.6 alUVlOb. Mu:tJte.,ó, de.\Je.mo.6 

in bU.6c.á-w.6 onde. que.Jt que. ele.-ó e.ú.ótam, -óe.m que .6e. me.ünMe. o 110.6 

.6Õ jac.obúlÁ.-ómo inndadiço. Ou:tJr.o diJtUto que. ple.ile.amM é. o de. e..ó 

tMe.m 6Jtanque.adM 0.6 po.ótO.6 de. mando ao.6 que. pcvta e.le..ó .6e. pne.pMam, 

c.om e..ó 60ltÇO ú1.6atigãve..l, c.om Wll ale..nto que. não UmOf1e..c.e. a um e.1U:U 

.6ia.ómo· que.. gMante. a vdôJtia. Ne.m pode..mo.6 admitiA a e.6e.tivação de. 

c.he. 6 e..6, 'únpno vi.6 ado.6 pelo pne...6tZg ia pe.M oal do mo me.nto, 60 flmando no 

alto Wl1a c.a.óta que monopoüza home.VL6 e ne.gilia.ó. ( ..• ) Que.ne.mo.6 que. 

M pO/I.;(:aJ.:, da pfl.o n-i·6.6ão -óe. e..xija um c.eJtÜMc.ado de c.ompe.t€nC--<.a ( ... 1 
t pne..u.6o ainda que. den:tJt(J de. .6ua pno 6i.6.6ão a ela. ,óomente.,óe.. e.n:tJte.. 

gue. o lúgie..nb.,ta. ( ... ) Nã.o invad-Úno-ó o te.nne.l1o do.6 OLt:UtO-Ó, ma.ó -nao 

adm.Ltúl1o q . que.. venham c.olhe..n na no,~-óa .6e.Ma o-ó qu~ a nM ne.gMam c.om 
o Mwn de.. -óe.u fLO.6:tO. ( i 70 ) 

( 68 ) FM 5 (2) de 16.1.24 

( 69 ) Ibidem 

( 70) FU 5 (1: L.) de 16. 7 .2.4 ~ 
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Os membros do Congresso de Higiene, er:.f im, de. pe.,.60 

.te. nem e. nte. , u..narúm e. nte. , 0..0 m e.ntu...6~a.6mo - ( ses apresentadas por Carlos Sa. 

votaram a favor das 
71) 

te 

Sobre esse magno assunto tinha-se também pronunci~ 

do o Presidente Bernardes em Mensagem ao Congresso Naci~ 

nal, ressaltando que, diante da importância dos nossos 

problemas sanitários, era indispensável proporcionar aos 

técnicos educação especial, a 6-Ún de. qu..e. pO.6.6am e.xe.c.u...taJt Qom 

.6eguJr.ança .6e.u.. m~teJr.. e. e..6c..iaJLe.c.V1. 0.6 pontO.6, cÚ.nda Ob.6c.UAO.6, de. hi 

g-Ú!.ne. do.6 pWe..6 qu..e.nte.-~. Salienta ainda o zelo com que as 

grandes nações cuidam de sua administração sanitária p~ 

ra a qual, como no caso da Inglaterra, se está aprove~ 

tando o concurso da Fundação Rockefeller para o ensino 

da ~igiene e a saúde pública. ( 72) 

Em todo caso, essa intervenção do Estado na área da 

saúde, a profissionalização sanitária dos médicos, as 

próprias mudanças que estavam ocorrendo na escola médica 

e o risco que se corria de que aqui se adota-se o seguro-sa~ 

de, para ampliar a assi stência médica, não foram i sentas de 

criticas. Dentre essas, cabe ressaltar a de o clinico Os 

car Clark, quem, após uma visita a Europ3. e os Estados 

Unidos, declarou-se horrorizado com a mania pela organ~ 

zaçao e o trabalho que vê na Alemanha, cQnstatando que o 

ensino científico da medicina e a sociedade moderna mui 

to têm sofrido com o excesso da organiza~ão. Com efei 

to, para Clark, os médicos alemães representavam uma cla.6 

.6e pM.te:téiJúa e. e..6cAaV~zada, gJtaç.a.6 â.6 c.oopelLatóa.ó e. ao e.xc.e..6.60 de. 

olLgavúzação nM .6eJr..v~ço.ó de. .6aúde. púbUc.a. A.6 coo peJr..aXiva.6 na A.te.m~. 

Hha fupõeJn de. 40.000 mê.d.-i.c.o.6 e. '27.000 e.mplLe.gadoj. Qu..e. bu..McAaÚa e. 

qu..e. m~Vúa~ Clark pensa que .6e. deve. .tu..talL paJLa qu..e .6e.me..thante. 

.te.g~fução .6oc.~a.t jama~ .6e.ja adotada no BJr.a.6il, recomendando 

que aqui se imite a organização médica v:ivada dos Esta 

dos Unidos. ( 73 ) 

( 71 ) fN 7 (24) 16. 12.26 

( 72 ) FH 5 (11) de 1. 6·,24. 

( 73 ) FH 8 (19) de 1.10.27 
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Igualmente, Clark, inconformado com os avanços dos 

sanitaristas, alega que o nato do e.6tudo da tned~ina pJ1.evel1:t!:. 

va .6 eA deM_Wta.do dwrante o c.LI.M o mê.dic.o, 9 eJLO u a idê.-<.a e/.) dJtú.xula da 

üundação de e/.) C.O.tM e.6pec.icu./.) de hig-<..ene e .6aúde púbuc.a, c.omo .6e 

nO.6.6e pO.6.6Zve.t .6eJl.. bom Itigieni.6:ta .6em boa inJ.J:tJLw;ão mê.dic.a. A so 

lução por ele apresentada é o estudo sistemático do as 

sunto durante todo o curso médico, a 6-<'.m de que .6eja anula 

do o pJLetexto da ..tgnOllânc.-<-a da.,~ pJriiUc.a,~ em Iúgiel1e, de que :tanto 

abuMUl1 0-6 de6en.6oJLe.6 CVl.J!.aigad0.6 de .6emuhante ..tdê.ia.( 74 ) Obvia 

mente, Clark será duramente criticado pelos sanitaristas, 

chamando-lhe a atenção para o pouco proveito que obteve 

de sua viagem ao exterior. 

Nesta altura, cabe perguntar: a quem estavam diri 

gidos finalmente os apelos dos sanitaristas? Exigia-se 

desde uma mudança conceitual (da higiene) até pseudocom

portamental (parar com o 6ilhofumo ) mas, quem deveria 

mudar, acolher os pedidos, satisfazer as exigências? O 

Çoverno, com o qual tanto se alinhavam, não podia ser,me~ 

mo porque consideravam que não havia ..tnju..6.:tiça. maio/[ do que 

a6-ÚLmM a .6uJLdez do.6 podeJLe.6 púb~o.6 ao.6 no.6.6O.6 JLec..tamo.6 .( 75 ). 

A reforma dos serviços sanitários, atribuida incansavel-

mente à gloriosa clarividência do sábio Carlos Chagas, 

p~lo visto não deixou os sanitaristas contentes, não pau 

pando críticas ao pouco espaço deixado a eles e que de 

direito acreditavam lhes pertencia. Entretanto, a ambi 

valência dos argumentos deixa em claro a armadilha em 

que estavam presos; ao venerar-execrar o seu líder, en 

travam num beco sem saída. Aparentemente, sobrou para 

os médicos clínicos, os quais menos poder tinham ainda 

para defenderem direitos dentro do serviço público, div~ 

didos que estavam entre o b-<.c.o, a clínica privada e as 

vezes a docªncia. 

( 74 ) BH 37 (17) de 27.10.23 e FH 5 (2) de 16.1.24. 

( 75 ) FM 6 ( 9) de 1.6.25 . 
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Deslocando o problema para um pouco convincente m~a 

~ulpa, invocar-se-á mais uma vez a imitação dos norte-ame 

ricanos e da Fundação Rockefeller que, com seu ~x~mp.e.o de 

:úLaballw fWHeJ.>tD, do ~~fJOILço ~on~u.~l"vte., do mê-todo na e.xpVL.ÍJnent~ 

ção, da p~~b~dade no~ IL~~uRxado~, da ~onv~~ção h1abalâvel e da ILeJ.> 

pon6ab.il~dade. pe.!L6e.aam~nte. de.6..úúda mostrou como HO~, pOIL ~e. 

gUeAAa ou pOIL ,{mpILev~dênu.a, não te,mo.6 .6ab~do a~umuia!L o~ ILe.~UMo.6 

e.m be.H~6Zu.o da ~o.f..~üv~dade., dando mau empILego aM ~nhe)Ao.6 da Na 

ção, em obrca elul.ada que a ela poU~O af#'Wveaa.. ( 76 ) 

Esses elogios tinham ademais endereço certo: obter 

da Fundação Rockefeller o financiamento para a criação 

da Escola de Saúde Pública I de . .6wadtt a. ~'t o exe.ILwo de 

maM de. 3. 000 Iúg~e.nwta~ que. de..ve.ILão tomatL a. diJuLÇão .6andâJUa do~ 

mun~c1p~M doBlLa..6il. ( 77 ) 

)60 

Algumas notas esparsas nos jornais examinados nos 

penmtiram ver que esse projeto foi oficialmente acalent~ 

do durante toda a segunda metade da década de 20 e con 

tinuado durante os primeiros anos do Governo provisório} 78 

sem que nos tenha sido possivel obter maiores informa 

ções a respeito dos motivos pelos quai$ a Rockefeller 

nao o encampou, saindo inclusive a iniciativa de sua ór 

bi ta para a da Liga das Nações. Assim, A Fo.f..ha Me.d~~a no 

ticia em 1928 que estão em andamentos os arranjos nece~ 

sários para a criação de uma ESCOLA INTERNACIONAL DE RI 

GIENE E SAÚDE PÚBLICA, com a cooperação da seção de Ri 

giene da Liga das Nações. Essa Escola seria planejada 

para preparar profissionais sanitários pétra todo.6 0.6 raJ-. 
~e.~ da. AmêJú~a. do Sul. Informa-se ainda que o Governo Bra 

sileiro procurará conseguir do Congresso Nacional novas 

leis que regulem o assunto e permitam efetivar o acordo, 

declarando desde já seu decidido apoio a essa cooper~ 

( 76) FN 6 (9) de 1.9.25. 

C 77) FN 7 CU) de 1.6.26. 

C 78) Ver: Atos do Caverna Provis~rio. Decreto n) 19.851 de 11.4.31 
que dispõe sohre o Est.:1tuto das Universidales Brasileiras. No 
seu art. 108 cria a Escola de Higiene e Sa~de PGh1ica. 
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çao com a Liga e seu empenho para conseguir organizar no 

Rio de Janeiro essa escola, de acofLdo c.om M no:tM .:tJwc.adaf.> 

entAe o Pdte. da Seção de H,.[giene da Liga da'-> Naçõe,f.> e Of.> VifLe:tOfLef.> 

do VNSP e do IOC. (79 ) 

Lembramos de passagem que o Presidente da Seção de 

Higiene era o Professor León Bernard que,pouco tempo 

atrás (1925), tinha estado de visita no Brasil e com 

quem cultivava Chagas laços de amizade, além de ser mem 

bro dessa Seção. Nesta altura dos acontecimentos (1928) , 

Chagas tinha ficado somente no cargo de Diretor do IOC, 

sendo substituído na direção do DNSP por Clementino Fra 

ga. 

Nesse interim, a Seção de Higiene tinha criado 

uma Comissão de Ensino destinada a estuoar a organização 

e os fundamentos da formação especializada de técnicos 

de saúde pública bem como métodos de propaganda e educa 

ção higiênica, realizando para isso um inquérito mundial 

em 1924-25 (portanto, 10 anos após Welch e Rose). Esse 

foi o motivo pelo qual Bernard esteve no Brasil, reco 

lhendo aqui o interesse em se fundar uma Escola de Saúde 

Pública. Dessa Comissão de Ensino formavam parte também 

Bernard, Chagas e técnicos enviados pela Rockefeller co 

D G Ch. Whl'pple.( 80 ) mo o r. eorge 

Por outro lado, a partir da Conferência Sanitária 

de Havana em 1924, a Oficina Sanitária começa sua siste 

mática campanha na América Latina pela criação de esco 

las de higiene, da carreira de sanitari5t~, etc. Nessa 

Conferência, o novo representante do Brasil, Dr. Raul de 

Almeida Magalhães (que passou a substituir Chagas), apr~ 

sentou por sua vez os planos a respeito da criação da Es 

cola de Saúde Pública no Brasil~ 81 ) 

( 79) FM 9 (9) de 25.3.28. Grifo nosso. 

( 80) FM 5 (16) de 16.8.24; 5 (2 LI) de 6.12.24; (, (4) de 18.2.25. 
;-6 (7) de 1.4.25 • 

( 81) FM 6 (7) de 1.4.25 e Boletín de la Oficin: Sanit:lri;J Panameri 
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cana 3 (12), diciembre, 1.924. Nessas pu];'," icaçOcs-'~;JO se faz ~] \Isão 
à [ü-rma c.o conteudo do plano bras ilei ro :lobre o assunto. 
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- ~ Assim, nao e por acaso que Chagas, ao optar pelo e~ 

treitamento de vínculos como Velho Mundo e participar 

t~o ativamente da Liga, tivesse toda a chance de obter 

um bom financiamento para a nossa Escola, numa conjunt~ 

ra externa de todo favorável para o êxito do empreendi -

mento. 

Mais do que isso, a projetada Escola Internacional 

fazia parte de um pacote maior que incluIa também a cria 

ção no IOC de um Centro Internacional de Estudos sobre 

Lepra e para o qual,inclusive,o Governo já tinha estabe 

lecido um convênio que previa a contribuj.ção financeira 

igualitária do Brasil, de Guilhermo Guinle e da Liga das 
- (82) Naçoes. 

Em todo caso, a última notícia que tivemos da tal 

Escola Internacional foi em meados de 1928, quando o Go 

verno Brasileiro confirma oficialmente sua criação~ 83 r 
Dessa forma, podemos apreciar que houve uma mudança 

substancial de rumos,desde os tempos em que a Rockefel 

ler organizara com o DNSP o Curso de Malária (1925) corno 

ensaio prévio para sua cooperação mais ampla na area de 

ensino e apos o qual os reiterados elogios dos sanitari~ 

tàs insinuaram: PoJz. que não há de a Com-Ló.úio Rocf<.e6elfeJz. com 

pletaA a J.>ua oblLa no BttMU, com e..6J.>a ma/LavUh0.6a chave de abõbada.? 

O Dr. Strode, Chefe da Comissão, recolheu por sua vez o 

apelo concordando em que, certamente, esse Curso de Halá 

ria era o póldico da futura Escola de Higiene e Saúde 

P ~ bl . b . l' (84 u lca raSl elra. 

~ possível que por causa da guinada a respeito do 

patrocínio do projeto, que poderia afastar os conteúdos 

pedagógicos do paradigma norte-americano, os sanitarista 

ristas n~o fizessem a menor questão de dar publicidade 

)62 

82 FM 8 (22) de 16.11.27 e 7 (7) de 15.7.28. A contribuição p~ -
ra es se centro era de 80:000 $ por cada un:a das partes. 

( 83 ) FM 7 (7 ) de 15.7.28. 

( 8!~ ) FM 6 (14) de 16.2.25. 
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ao fato. De nossa parte, a busca nos arquivos do IOC e 

do antigo DNSP foi infrutuosa, não encontrando nem se 

quer a correspondência oficial do período. Certamente, 

uma viagem a Genebra para pesquisar nos documentos da 

OMS (sucessora da Seção de Higiene da Liga) nos permiti 

ria desvendar o mistério. 

De outra parte, Carlos Chagas tinha manifestado di 

versas vezes que desejava transformar o curso de micro 

biologia de Manguinhos num Curso de Saúde Pública. Se 

essa idéia visava subtrair esse ensino do âmbito da FMRJ 

ou aproximar por essa via o IOC dos serviços sanitários, 

não podemos saber. Em todo caso, essa proposta nos par~ 

ce incompativel com as condições que impunha a Fundação 

Rockefeller para conceder o financiamento. 

Dentre essas condições, figurava a de se criar uma 

Escola nos moldes da de Johns Hopkins, ou seja, segundo 

as pautas já examinadas em relação a mantê-la dentro da 

universidade, vinculada à escola médica e relacionada 

com outras faculdades, mas com autonomia e identidade 

pr6prias, com professores de tempo integral, laborat6 

rios para pesquisa, biblioteca, etc. Como essas exigê~ 

c~as, além de custosas, incluíam também reduzir o número 

de vagas da Faculdade de :Medicina (por motivos de efi 

ciência e economia), de aproximadamente 600 que eram na 

época para as 100 que mandava o figurino americano, é de 

prever que finalmente não houve acordo com a Rockefeller 

nesse sentido, pois ela não abria mão de suas 
cias. ( 85 ) 

exigê~ 

( 85) Isto foi em parte confinuado na entrevist.? com o Prof. Fran 
cisco Bruno Lobo em 28.2.84, quem nos acrcscentou que a re 
duç~o de vagas era politicamente inaceit5~cl para a Faculd~ 
de pois ela constituia "fator de coesão l1écional" pelo fatõ 
de receber alunos de todrs os Estadoé bra~ileiros. 

r 
~ 
1 



3. O primeiro Curso de Higiene e Saúde Pública do 

Brasil 

Desvanecido o sonho da Escola, o que ficou mesmo 

foi o Curso de Higiene e Saúde Pública criado pelo Decre 

to 16.782-A de 13.1.1925 que reformou o ensino. Pela 

sua importância histórica, vale a pena transcrever na. in 

tegra os artigos desse decreto. 

M;t. 80. F ic.a cJU.ado I' ane.xo à. Fac.uldade. de. Me.cüc.il1a do Rio de. 

JaJ1wo, o CuJL.60 Eópe.c...úlR.. de. Higie.ne. e. Sau..ée. púbti..c.a, vÁ..óando 

o apVt6e.içoame.l'I;to té.c.~úco do.ó mé.d-<.c.o.ó, que..óe. de..ó.tÁ.J1em ao de. 

f..empe.nho de. nunçôe.,ó f..a.n.-<..t~. 

p(M'1.agna6o un.i.c.o. Ef..te. C.llM o, que. f..vúi dúU.g-<.do peto V-<.ne..ton 

do IYl..óü.tuto O.ówa1do Cnuz, C.OYl..óü.tuJJúi wna e.f..pe.ualização do 

e.Yl..ó.ÜlO mé.d-<.c.o e. f..vúi pM 6e.f..f..a.do pe..tO.6 té.c.nic.0.6 do ne.6 wdo In.6 

Wu.to, a.Yl.ua1me.l1te. de..6-igl1ado.6 pe..to V-ine..ton. 

Afl.;(:. 81. O CuJL.60 .6vúi c.oYl..6wr.ú.do pe..ta.ó .6e.gcUn.te..6 c.ade.-i..nM: 

I. Ep-ide.mio.tog-ia e. Pno6i..e.ax-ia. ge.na..t. Onganização do.6 f..e.nv-iço.6 

de. pno 6i..e.a.x-i..a. e..6pe.ua..t; 

I I. B-iome..tJr.-<.a e. e..6t~tic.a aplic.ada..ó à h-i..gie.ne.; 

I TI. H-i..g-ie.ne. a1-ime.ntM. Noçôe..6 de. bnomato.tag-ia; 

I V. Sane.ame.nto unba.n.o e. nunaf; 

V. H-igie.ne. pné -nata1, hlg-ie.ne. in6anill e. ki.gie.ne. e.-óc.o.tM; 

VI. H-igie.ne. indu.6.tn-i..a1 e. pno 6Á..ó.6io na1; 

VI I. AmrunÁ..ótnação f..o..rt.<;táJúCl.. Le.gÁ..ótação MnútáJúa nauol1a1 

e c.ompanada. 

An;(:. 82. Pana. a maXJúc.u.ta ne..6te c.M.60 f..e.nã.o ex-igido.6: 

a) o .t.Ltu.e.o ou di..p.toma de mé.d-i..c.o pon uma cf.cu Fac.ufdade.6 de 

Me.d-<.una o Mua..ó ou equ-ipAAada..ó; 

b) a.te . .6.ta.do de apnova.ç.ão 110 c.unóo de nU..c.nob~o.tog.i..CI. do Iru.J.tilu 

:to O.6v.:a.tdo C/wz, OLi. de. e.xame ve..ó.t)'bul.M da..ó ma.tén-iM e. 11.6,( -

nrWa..ó ne.,'s.6C'. CU/L60. 

Afl.;f. 83. Aó ma tftU.a..ó do CLU!./.)O .6Vtão te.c-ionadM num pvuodo de. 

12 Ille..6e..6 e cüf.,.UrJbu.1da.,,S de. a.e.ondo com M c.(n,ve.niênc . .tM do . e Vl 

f.,.{ytO . 



AJ:-t. 84. O,~ examM del:..6 e CWL6 o .6 eJl.ão pll.M:tad0.6 peJl.an:te wna cf!.. 

nU1:..6 ão excwu.nadoll.a de :tJr.êl:. membll.0.6 I du.igl1aao.6 puo V.iJr.e.:tOll. 

do IvI!.>Wuto I com a 6,0~ca.l.ização do V.iJr.e.:toll. da FacuLdade, a 

cu.ja apll.ovação .6efLão .6ubmeudo.6 0.6 ll.e.6pec.:tivo.6 ll.e.6u.t:tado.6. 

AM. 85. A apJwvaç.ão 6.inal 1'10.6 exrone.6 do cWll:.O dã. d.iJr.wo ao 

diploma de fúgievu . .6-ta, aMil1ado puo V.itr..e:tOll. da FacuLdade de. 

Mecücina e pelo do IM.tUu:tO O.6waldo CJw.z. 

AM. 86. 0.6 ftigiel1i.6ta.6 dip.tomado.6 no.6 :terono.6 do aMigo ~te 

Jr.iOll. :tell.ão CÜJr.e.ao ã nomeação, úldepende.n:te de. qua.tqLLell. con 

c.uJll:.O, liaM 0.6 cMgO.6 6edell.a.i.6 de médico/.>, que :tenhron de e.xell. 

cell. 6unçõe..6 de higie.ne púbLi.ca, com pJr.ece.dêl1c,ia ab.6olu:ta .60 

bll.e quai.6quell. outJr.o.6 candidato.6. 

AfLt. 87. Quando houvell. c.onve.lúinc,ia, o VifLe:toll. do Ii1.6tituto 

pode.Jr.â. .6 OÜW.M do V.iJr.e:toll. da Faculdade. o concUfL.6O de pll.!!... 

6u.60ll.e.6 de..6ta, pMa a ll.eilização de. paJr.:te..ó do cuMo de higi~ 

ne, podendo igualmente, mediante apMvação do Mirz...útM da J~ 

tiça e Negócio.6 InteJr.ioll.e.6, con:tJr.atM pM 6iMionai.6 de compe

:tinúa e.6 peúilizada pafLa. o me . .6t1lO 6.im . 

AM. 88. 0.6 téc.n..ic.o.6 do I Mt.ituto, que de..ó c mpe.n.hMem 6ul1çõe..6 

de. e.nóino, 0.6 pM6e.MOll.e..6 de..óigl1ado.6 e. 0.6 aux.i.tiMe..6 de en.6i 

no do c.ufll:.O :te.ll.ão gMti6ic.ação pJz.Ó~labofle, MbitJr.ada peto V~ 

ll.e.tOll. do Inótauto, de acoll.do c.om o V.iJr.e.:toJL da Fa.::.u.1..dade. de. 

Mecüc.,{.n.a e. apJz-Dvada puo M,irz...útno da JMüçeL e. Negóc.io.6 Inte

Jr.ione..6. 

AfLt. 89. O pMgJz.ama do c.Ufll:.O .6enã. 60Jz.mulado anualmente. 

V.iJr.e.:ton do 1I1.6Wuto e .6ubmetido 'a apfLovação do V.iJz.etofl 

Fac.uldade.. 

AfLt. 90. PaJz.a e.6tudo e fle.ilização de. tJz.abafho.6 pná:tic.o.6 

alW10.6 do C.WL60, guiado.6 pelo.6 fle.6pe.c.tivo.6 pfl06e..6.6one.6, 

6ac.u.ttada a v.i.6aa a0.6 e..6tabuec1mento.6 6ec.2../La.L~ c..uja 

p0.6.6a in,te.ne.6.6M ao e.I1.6.i1w. 

peto 

da 

-açao 

AfLt. 91. O GovefLHo podefLã. ace.UM o conc.u/'L~, o de qurÚ.6qlHUt 6u~ 

daçõe.6 c-Ler!.Ú6ic.w!:l OLt Iwman.üéüLi.a6, pMa o nlwWn dC.6el'lvolvi -

mento e apell.6eiçoamento do c.ulL,60 de hig-iel1c. e .6aúdc. púbüc.a. 
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Da simples leitura desses dispositivos se depree~ 

de a conquista que os sanitaristas obtiveram em relação 

ao direito que lhes concedia o diploma à nomeação, inde 

pendente de qualquer concurso, para ocupar cargos fede 

rais e com precedência absoluta sobre quaisquer outros 

candidatos. Destaca-se ademais a interferência direta 

do Diretor do IOC em assuntos de ensino tratados até en 

tâo com exclusividade pela congregação da FMRJ, o que 

provocou, como vimo~não poucos atritos. Por último, t~ 

mos a cláusula final aceitando o concurso de fundações, 

que seria a porta deixada em aberto para obter o 

internacional almejado. 

apoio 

Antes de passar ao curso em si, haveremos de men 

cionar a forma como se deu a colaboração da Rockefeller 

nessa empreitada e que, como sempre/não esteve isenta de 

críticas por parte da imprensa e de setores dos médicos 

liberais devido, em parte, ao radicalismo com que alguns 

sanitaristas impunhas suas idéias e, também, por certo 

provincialismo nacionalista que impedia ponderar de for 

ma justa a colaboração estrangeira. 

No 29 Congresso de Higiene (1924) Carlos sá coloca 

ra mais uma vez o que por outros meios vinha exigindo:' 

que a Escola de Saúde Pública que eles pediam fosse cri~ 

da na Universidade do Rio de Janeiro tivesse, de início, 

todoJ.J 06 pfW6e.MOJ!,e.-6 c.orLtJut:ta.do-6 1W-6 EM.:adoJ Uni.do-6, até que p~ 

dessem ser substituídos por brasileiros, também prepar~ 

dos nesse país. Mais ainda, sá afirmava que esse todo-6 

deveria incluir até as disciplinas que normalmente pod~ 

riam ser ministradas por cientistas do IOC ou por 

fessores da FMRJ. ( 86 ) Com a criação do Curso de 

ne na FMRJ, rapidamente Car16s sá enviou carta' 87 

pr~. 

Higie 
) a~ 

Pdte. de Estado do Rio, Feliciano Sodré, comunicando-lhe 

( 86 ) FH 16 (1) de 1.1.25. 

( 87 FH 6 (5) de 10.3.25. A import:1ncia de,;ta c3rta reside no 
fato de ter-se tornado pGblica e seu autor, porta~to, vulne 
râvel a todo tipo de criticas que surgíl.llU nos jornais lei-=
gos da Capital Federal. 

t \ 
li ' 
li I 
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que, com o crédito de 180:000$ recebido pelo Serviço de 

Saneamento Rural, do qual era chefe, procederia a pagar 

115:810$ à Comissão Sanitária Rockefeller pelos traba 

lhos executados em 1921 e 1922. 

Ao mesmo tempo, solicita de Sodré autorização para 

destinar o saldo para trazer dois professores norte-ame

ricanos que ministrassem as lições mais novas em matéria 

de saúde pública aos funcionários graduados da repart~ 

ção, informando que para essa pioneira iniciativa traba 

lharia de mãos dadas' com o Dr. Manoel Ferreira. Comuni 

cava ainda o missivista que pretende entabular imediatas 

negociações com o Conselho Sanitário Internacional da 

Comissão Rockefeller no Brasil. 

o Presidente Sodré aprovou a idéia, sendo encomiada 

pela Folha Mê.cüc.a pois assim se abria a oportunidade de, 

com os professores norte-americanos, ensaiar um curso de 

sanitaristas que finalmente pudesse ~olucionar a falha 

máxima da organização de saúde pública: a deficiência de 

médicos especializados na técnica sanitária moderna~ 88 ) 

o ativo Carlos sá, por outro lado, vai parabenizar 

publicamente Chagas pela assinatura do decrete criando o 

Curso de Higiene e aproveita o ensejo para lembrar a ne 

cessidade de dar cumprimento integral à resolução do 29 

Congresso de Higiene, a respeito da ab-6olu:ta nec.e-6-6..tdade de 

-6 Vl.em, de ..tnluo, todo-6 0-6 'pfLOne-6MfLe-6 de wn tal C.uMO c.oVLtJziÚado-6 

no.6 E-6tado.6 L/rddM, paM onde a c.J..vilJ..zaç.ão -6an-ltâJúa a.Ungill o ma...i...6 
( 89 ) 

aLto gJrau. Como já outras vezes o tinha feito, Cha 

gas vai responder de modo lacônico que espera possamos 

contar com especialistas estrangeiros no ensino da higi~ 

ne, e apfLove.{;(:a.da. também a c.apaudade avanç.ada de algUM de nO-6 
M.6 téc.n...tC.M. ( 90 ) 

( 88)' FH 6 (7) de 1.4.25. 

( 89) FH 6 (9) de 1.6.25. 

( 90) Ihidem 
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A cautela de Chagas pode ser explicada pela' reaçao 

da imprensa que, em primeira página, tinha colocado a 

necessidade de va1.Ofl,izCV1. o que. e. n0.6.60. Opinaram os jornais 

que a idéia de que profissionais estrangeiros nos venham 

dar lições de saúde pública era inopOJLtuHa e.humUhante. paJz.a 

Of.J hlg..<-e.HM1:M bJtMUVJl..Of.J. Critica-se a iniciativa de sá co 

mo exorbitância de funções, que neutraliza a autoridade 

do Diretor do DNSP, ele próprio um'sábio que melhor do 

que ninguém poderia dar lições de saúde pública. Trazer 

professores de fora, enfim, considerava-'se um luxo desne 
-. t- d f (91) E I d' .-cessar10 e a e um esa oro. xemp o 1SS0 ser1a o 

que acontece com 0.6 e.f.Jblange...tJtof.J c.ontJtatado.6 paJta c.eJr.;tO.6 .6e.Jt 

viço.6, que. .6e. e.1lc.hem de. :tat -ÚnPOfl-.tânc...i.a, que., e.m POUc.o :te.mpo, :tomam 

0.6 .tugCV1.e..6 do.6 ve.Jtdadwof.J c.he.6e.f.J. A referência aqui é a 6amo.6a 

Escola de Enfermeiras a cargo das m..t.6.6e..6 ameJÚc.ana.ó que, 

por causa da manutenção de seus automóveis e secretárias, 

houve que restringir os socorros prestados pelo Hospital 
~ . dA' (92 ) Sao FranC1SCO e SSlS. 

E nessa discussão toda, nao faltou a palavra de Mau 

ricio de Medeiros. Parece a ele que o brasileiro está 

com mania das missões e dos professores estrangeiros,le~ 

b~ando que primeiro foram as missões para o exército 

marinha, depois as mM.6e.f.J enfermeiras e agora, para 

pletar, vão importar professores de higiene desde os 

tados Unidos. Exclama ele: OfLa, 0.6 6Uho.!J de.f.J.6e. pa1.6, 

ê. .6ab"<-do de. :todo.6, .6ão ab.60.tu.:tame.n:te. fLe.6/l..a;tÔJU.o.6 ao apJte.ndizado 

qua.tque.fL outlLa .tZHgua que. Hão .6e.ja a de. Shak.e.f.Jpe.a .. .Jl.e. ••• aulM em 

g.têf.J, um ab.6 U!l..do ! A solução de Medeiros, porque mais 

tica, mais rápida e menos dispendiosa, seria enviar 

e 

COEl 

Es 

c.omO 

de. 

pr~ 

aI 

( 91 ) A Noticia de 14.2.25; Jornal do Comercio de 12.2.25; DH de 
14.3.25. 

-( 92 ) ill::1 de 2.4.25. A mençao ao Hospital faz pan',e de uma outra dis 
cussio ventilndd nesses anos a respeito d2 prec~ria assis -
tência medica no Rio de Janeiro, às pessir:.ls instalações daquE' 
le Hospital denunciadas por jornalistas, (,[im, fazia parte do 
pr6prio debate sobre a construç~o de um H0~pital de Clinicas 
para a FMRJ. A assist~ncia medica, como vimos, nio foi objeto 
de nosso estudo. 



guns higienistas brasileiros a fim de estudar lá ou em 

outro país pois, em geral, e.ó.ó~ .óenhof1.~ c.on.:útaxa.do.ó pe-to 

no.ó.óo gOVeJLI'lO exigem .óa-téúU.o.ó enOfl.me.ó a..e.êm de cwtomõve-Ú! e .óec.f1.etá. 

Jr.ÁA..ó pMlicu-ta.fl.e.ó. (93 ) 

Chegado finalmente o momento de inaugurar o 19 Cur 

so de Higiene e Saúde Pública para médicos graduados no 

Brasil, foi possível contar efetivamente com a particip~ 
-çao por alguns meses de dois professores da Escola de 

Saúde Pública da Universidade de Johns Hopkins, financi~ 

dos pela Fundação Rockefeller e.pelo DNSP. E foi isso 
~ 

~, a despeito de todas as expectativas dos sanitaristas 

e jogando por terra o que em vários trabalhos temos vis 

to afirmar, no sentido que a Rockefeller teria financia 

do todo esse curso e também o de Manguinhos. 

Por sua vez, Fontenelle obteve da Rockefeller urna 

bolsa que lhe permitiu ir aos Estados Unidos em 1925 p~ 

ra estudar a organização do ensino da Johns Hopkins, pr~ 

parando-se dessa forma para assumir a seu regresso a di 

reção do Curso, cuja iniciação seria no dia 26 de 

abril de 1926 no Instituto Anatômico da FMRJ, encerran

do-se exatamente um ano depois. 
(94) 

Corno vimos, o decreto de criação do Curso estabele 

cia entre os requisitos da postulação a conclusão do Cur 

so de Aplicação do IOC que se vinha realizando desde 

1911. O denso programa deste Curso compreendia as se 

guintes matérias a serem desenvolvidas em 12 ou 13 meses: 

bacteriologia, imunologia, parasitologia e zoologia méd~ 

cas; helmintologia; entomologia médica, animais pc.çonhe!!. 

tos e transmissíveis de doenças; micologia e,finalmente, 

anatomia patológica. 

( 93) DM 2.4.25. Cabe anotar que Hedeiros vai elogiar, l1ao contrã 
rio de outras vezes··, a missão militar francesa que veio in"3u 
gurar um curso de aperfeiçoamento dos fanJacêuticos do exér
cito. Ele próprio farlllacêutico,além de me1ico, considera ele 
alto valor a aquisição das modernas conqu:i,;tas de química du 
rante a Gl,.lerra H\lndial. Cf. DM de 19.2. 2~1. -

( 94) O total gasto pela Rockefel1.er com o CUt'SÚ foi de US$ 11.500 
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Esperava-se que cem tcxlo esse conhecimento básico, os 

postulantes estivessem aptos para passar pelo exame vesti 

bular do Curso de Higiene e acompanhar o seu também in 

tenso programa. 

As cadeiras do Curso de Higiene e professores foram 
( 95 ) 

finalmente as seguintes: 

19 Trimestre 

- Higiene industrial e profissional 

Prof. João de Barros Barreto 

- Saneamento urbano e rural 

Prof. Eng.. Domingos Cunha 

. 29 Trimestre 

- Epidemiologia 

Prof. John A. Doullj Gustavo Lessa 

- Organização e administração de saúde pública 

Allen W. Freeman/ José P. Fontenelle 

39 Trimestre 

- Biometria e Estatística aplicada à higiene 

Prof. E. Jansen de Mello 

- Higiene pré-natal, infantil e escolar 

Prof. Fernandes Figueira 

49 Trimestre 

Higiene Alimentar. Noções de bromatologia 

Prof. ? ? 

Um dos motivos que nos levou a realizar um estudo 

mais minucioso e aprofundado a respeito dos antecedentes 

que rodearam a criação e o desenrolar deste primeiro Cur 

( 95 ) Os programas de talhados do prime ira e segundo trime stre podem 
ser encontrados na Folha M6dica de 1926 • 

\ 
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so de Higiene e Saúde Pública foi justamente a pouquíss! 

ma ou nenhuma informação a respeito de seu programa deta 

lhado, professores, alunos, etc. que, segundo nõs, deve 

ria ter ficado registrada na Faculdade de Medicina e/ou 

no Instituto Oswaldo Cruz. E depois desse demorado le-

vantamento, devemos concluir que, apõs os professores 

norte-americanos irem embora, um manto de silêncio se es 

tendeu sobre o desenvolvimento do Curso na única fonte 

que nos tinha permitido mais ou menos acompanhá-lo, a 

Fo.tha Mêcüc.a. Nem mesmo logramos saber se efetivamente no 

quarto trimestre foi essa a disciplina fltinistrada e, me-

nos ainda, qual foi o professor. 

Entretanto, logramos saber que concluíram esse pri

meiro Curso de Higiene e Saúde Pública: ( 96 ) 

- Décio Parreiras, José Agostinho de Lima e Francis 

co Almeida Mello, médicos do Serviço de Profila

xia Rural, DNSP 

- Carlos da Costa Pereira, Laboratõrio Bacteriolõg! 

co, DNSP 

- Haroldo Maciel, Capitão-tenente, médico do Labora 

tõrio Naval 

- Oscar José Alves, Serviço Sanitário Marítimo, DNSP 

- Polynis Dutra, Inspetoria da Tuberculose, DNSP 

- Epaminondas de Figueiredo, Inspetoria da Lepra e 

Doenças Venéreas, DNSP 

- Sandoval Henrique de sá, Luiz Guimarães Ferreira 

e Alvaro Barreto Prague~ DNSP 

- José Saldanha Bandeira de Mello, DNSP 

( 96 ) FM 8 (10) de 16.5.27 e Reiação numérica e nominal dos alunos 
que concluiram o Curso de Sm;de Pt"iblica (Período de 1926 a 
1970). Ms/FlpCRUz/lPCB (ENSP), 1971. 
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Assim, essa" primeira turma foi de 12 alunos, que pas

sou a ser de 17 no período seguinte. Entretanto, esse 

numero de participantes comeÇOu a cair vertiginosamente 

daí em diante, até contar com tão somente 4 em 1938no 89 

e último Curso dessa primeira fase, durante a qual forma 

ram-se 78 médicos sanitaristas. 

372 

Inúmeras dificuldades enfrentou esse Curso, a come

çar pela própria ambigüidade institucional sob a qual nas

ceu e a falta de local, que fazia os alunos se deslocarem 

continuamente de um ponto a outro da cidade. Outro aspec

to foi o prolongado "esforço de dois anos ou mais que os 

médicos deviam investir na especialização, sem que tenha

mos notícias de que qualquer tipo de estipêndio haja exis

tido para os alunos, os quais muitas vezes tinham baixos 

ordenados e que não eram aumentados após a especialização. 

Esse era um fator adicional que em muito inviabilizava a 

participação de médicos dos Estados no Curso, concorrendo 

para a falta de candidatos acima salientada. 

Por sua vez, era tão baixa a remuneração dos profes

sores, que dificilmente se conseguia atraí-los para darem 
aulas. (97 ) 

Por outra parte, acreditamos que com o advento do Go

verno Provisório e a radicalização política novos abalos 

,deve ter sofrido o Curso, tanto como reflexo daqueles que 

afetaram o DNSP como pelo fato de ter-se declarado o rom

pimento frontal entre Vargas e Carlos Chagas. ( 98 ) Embora 

não incluíssemos este importante período na nossa pesquisa, 

deduzimos que muito deve ter influído a transformação do 

IOC em Departamento de Medicina Experimental no período 

1930-32, quando suas fontes próprias de financiamento, 

como já se disse, foram cortadas e, com isso, a relativa 

autonomia de que desfrutava. Por outra parte, a ~e~tau

~açao otigã~quiQa que houve no DNSP, e da qual o próprio 

( 97) Informações confirmadas em entrevista com os Profs. Bruno 
Lobo, Carlos Chagas Filho e a Dra. Silvia Hasselman, segunda mu
lher a ser aluna do Curso, em 1938-39. A primeira foi "Maria ci
mara da Hotta, da turma 1927-28. 

(98) Informações confirmadas por Carlos Chagas Filho, quem acrescen
tou ter havido por porte de alguns sanitaristas que com ele 
tanto trabalharam (c a ele bajularam), urna atitude de "filhos 
ingratos". 
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Belisário Pena foi ator e vítima, e que significou que 

Afrânio Peixoto viesse assumir a direção do Curso em 1934, 

é mais uma evidência - a ser investigada - desse abal~ 

especialmente porque, com a criação do Ministério de Edu 

cação e Saúde,o Curso passou à direta e única subordina 
~ 

çao da Faculdade de Medicina. 

Cabe por último lembrar que com a Reforma Administra 

tiva do Estado Novo veio também a reorganização dos servi 

ços sanitários federais e a criação do Departamento de 

Cursos, dando em 19.40-41 início a uma nova fase na qual 

o DNS, conjuntamente com o IOC (e já nao mais a FMRJ), 

monta o agora Curso de Saúde Pública nas mesmas bases 

curriculares anteriores,mas com programa bem estruturado 

e muito mais amplo e com um corpo docente pr5prio e ou

tras melhorias. Porém, uma série de fatores influiu pa

ra que os 35 alunos do início fossem paulatinamente min

guando, até languidamente expirar o Curso em 1959 com 

apenas 5 participantes. Completava-se assim esse segun

do ciclo de 19 cursos, havendo-se formado 213 médicos 

sanitaristas no período. 

Em suma, no decurso de 33 anos, esses longos e trab~ 

lhosos Cursos formaram tão somente 291 sanitaristas, ou 

seja, menos de 10% das necessidades estimadas pelos téc

nicos em 1925. 

Entre outras raz~es para a definitiva desativação do 

Curso certamente influiu a expectativa de criação da Es~ 

cola Nacional de Saúde Pública que, finalmente, começava 

a ser planejada em 1957-58 em bases curriculares e pro

gramáticas bem diferentes das anteriores, sob o influxo 

das grandes transformaç~es trazidas pela Segunda Guerra 

Mundial e de acordo com osnovos alinhamentos preconiza

dos pela remoçada conexão sanitária intcrnacional 3 pr~ 

sente desta vez com a assessoria técnico do Prof.- Wilson 

Wing, da Organização Panamericana de S~Gde . 

:,. jj.. 

I 
! 
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Mas, essa é outra história que outros haverão de con 

tar. 

Termina aqui nossa pesquisa, através da qual vimos 

como, apesar dos recuos e percalços, o VISCURSO COMPETENTE 

do sanitarismo veio para ficar. 

Fica como registro histórico desse difícil começo a 

reprodução em anexo da Ata da primeira prova escrita do 

exame vestibular para a matrícula no Curso Especial de 

Higiene e Saúde Pública realizada no dia 5 de abril de 

1926. 

~\ , 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Antes de iniciar estas considerações, acreditamos perti-

nente colocar que, dando uma olhada retrospectiva à exposição 

como um todo, somos levados a reconhecer que um esforço de sm 

tese poderia ter sido feito em termos do conteúdo factual para, 

em troca, enriquecê-lo com interpretações teóricas que melhor 

explicassem a realidade analisada. Em todo caso, e ainda que 

pensemos ter apontado, no principal, para os objetivos propos-

tos, estimamos conveniente sumariar o trabalho realizado antes 

de passar a expor as reflexões e sugestões finais. 

Na primeira parte e em outros pontos da monografia ana-

lisamos os móbeis, as politicas e as estratégias de expansão 

e penetração da, por nós denominada, eone~ão ~ani~á~ia in~e~-

naeionaR. e a concretização das ações no Brasil de uma de suas 

mais importantes agências à época, a Fund:a.ção Rockefeller. 

Ao examinar o discurso e o modu~ op~~andi dessa insti-

tuição, revelamos que sua forma autoritária de pensar e de 

agir veio ao encontro da prática politica do regime e dos sa-

nitaristas, incorporando estes in totum E como forma de le-

gitimação de seu movimento, a ideologia do apoliticismo, da 

neutralidade da ciência e da superioridade da técnica como 

solução racional para os problemas de safide coletiva do Bra

. 1 (1) 
Sl. • 

(1) Este ponto, que será enfatizado mais adiante, c muito importante para 
nós porque consideramos que vai levar os sanitaristas, por um lado, a 
postular que as causas sociais das doenças nãe:: lhes competem (não se
riam "assuntos técnicos") e, segundo, a subestimar a experiência e o 
conhecimento ciendfico-técnico nacionais. E~,ta bagagem de conheci -
mentos era, no nosso entender, autosuficiente para resolver grande par 
te das questões de saúde pública da época, o (lle dispensava em boa me=
dida a tão afanosamente procurada adoç~o das 1~cnicas e métodos norte
amerIcanos. 



Vimos, por outro lado que, paralelamente ao início 

dos trabalhos da Rockefeller no país, vieram à tona as 

propostas dos nacionalistas em torno da educação e da 

saúde, levantadas que foram no bojo das discussões pa~ 

lamentares sobre as políticas sociais. Tais propostas 

representariam um projeto político ruralizante susten-

tado por forças da oligarquia agrária, o que levará por 

um lado, a um conflito de interesses face às recomen-

dações do Tratado de Versalhes a respei to da regulamen

tação do trabalho urbano, preocupação que era dos países 

industrializados promotores da Conferência que sobre o 

tema se seguiu àquele. Por outro lado, esse projeto vai 

entrar em conflito com a grande reforma sanitária, que 

estava em gestação, e em torno da qual a.flora a divergêg 

cia entre os objetivos políticos dos hi<Jienistas "tradi 

cionais" (mais ligados à oligarquia rural) e os sani ta-

ris tas novos (adeptos da escola norte-americana e liga-

dos à alta burguesia urbana) • 

o resultado de tudo isso foi que o Governo bras i-

leiro encontrou, de um lado, just·ificativas para se abs 

ter de intervir no reconhecimento dos direitos traba-

lhistas do operariado urbano ao alegar que o país era 

eminentemente rural e, portanto, para o 'L~nmpo deverd.a 

voltar suas preocupações. De. outro lado, cumpre este com 

promisso criando finalme~te o Serviço de Profilaxia Ru

ral em moldes tradicionais. Na transição de governo em 

1919-20, S rapidamente absorvido e anulaio esse serviço 

, 
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pela Reforma Sanitária, ao voltar esta suas vistas ã moder 

nização, centralização e fortalecimento do órgão federal 

de saúde pública e entregar o saneamento rural nos Esta

dos ã Rockefeller, que vai concentrar 'esforços tão somen 

te no assunto que a ela interessa: a febre amarela. 

Ao analisar os propósitos oficiais e o alcance da Re 

forma Sanitária processada em 1920-23, tentamos mostrar a 

distância entre o ideal e o real e a incapacidade que 

mostrou o recém-criado Departamento Nacional de Saúde Pú

blica para transformar-se em órgão genuinamente nacionaL 

pois ficaram seus poderes e seus recursos concentrados na 

cúpula sanitária, sua estrutura restrita ã sede na Cap,!, 

tal Federal e sua ação circunscrita ã cidade do Rio de Ja 

neiro. 

Vimos, ademais, que a Reforma nao foi de autoria ex

clusiva de Carlos Chagas mas sim obedeceu a pressões que 

de longa data se faziam sentir, especialmente a nartir da 

Academia Nacional de Medicina que reivindicava a criação 

de um Ministério de Saúde Pública. Também apoiada pelos 

médicos nacionalistas, essa reivindicação teve desfecho 

diverso do esperado quando com a eleição de Pessoa muda 

a correlação de for9as e Ohagas passa a ser colaborador d,!, 

reto deste e se cria, como mencionado, o DNSP, tendo por 

base legal um regulamento sanl.tário moderno, abrangente e 

minucioso, inspirado parcialmente nas.diretrizes de Oswal 

do Cruz, no código sanitário promulgado pouco tempo antes 
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em são Paulo e, 'seguramente, em leis estrangeiras. 

o Governo Pessoa, o movimento insurrecional de 1922 

e a eleição de Bernardes, que instala o estado de sítio 

em praticamente todo o pais, marcam um momento de grave 

crise política aue levou a aglutinar em torno do Executi 

vo todas as forças aliadas, ai incluido Carlos Chagas, 

que ve reforçada sua posição ao se converter em impor-

tante suporte do poder consti tuído. Ao cientis ta e o que 

ele representa irão aderir os jovens sanitaristas que, 

nessa conjuntura, encontram a oportunidô.de histórica de 

se fazer ouvir e pressionar por se converter em estamen

to técnico-burocrático e obter os meios de se reproduzir, 

mediante a especialização sanitária. 

Tentamos mostrar que a gestão de Carlos Chagas 
.. 
a 

frente do DNSP e, paralelamente, do Instituto Oswaldo Cruz, 

despertou inúmeras controvérsias. Dentro elas, registra-

mos as mais importantes à guisa de exemplos que, embora 

aparentemente incidentais, revelaram em seu conjunto al-

guns dos problemas estruturais ligados à relação Estado-

sociedade civil e um de cujos reflexos na área social se-

rá a acanahada política de saúde posta em prática. Este 

fato far-se-á sentir em várias instânciêls do setor, desde 

a falta de apoio à produção do conhecime:.1to científico 

até a ausência de prestação de serviços médicos públicos 

ou a nao adoção de medidas preventivas oportunas frente a 

epidemias que ameaçavam a população. 



Com tais exemplos tentamos mostrar ainda que Carlos 

Chagas será colocado pela. imprensa no banco dos réus e 

atribuI das tão somente a ele as deficiências dos servi-

ços, personalizando dessa forma um descontentamento opo-

sicionista destinado a atingir, na verdade, o Governo 

vigente. O setor da medicina liberal de oposição, por sua 

vez, encontra igualmente em Chagas o alvo mais visível 

para se manifestar, o que leva a uma radicalização anti-

Chagas evidenciada agudamente na Reforma do Ensino de 

1925. 

Esta Reforma é por nós examinada brevemente apenas 

para mostrar, por um lado, como as propostas ruralizan-

tes dos nacionalistas ressurgem na área da educação e co 

mo, mais uma vez, são derrotadas face ao espírito cientí 

-fico e racionalizador de que se quer imbuir o ensino me-

dico. Articuladas as mudanças na cúpula do sistema de 

poder com a participação de Carlos Chagas, logra-se in-

troduzir a cadeira de medicina tropical (tendo aquele c~ 

mo professor catedrático nomeado sem concurso) e criar o 

Curso de Higiene e Saúde Pública anexo à Faculdade de 

Medicina mas tutelado pelo Instituto Oswaldo Cruz. Nes-

te sentido, a abordagem desta Reforma tenta mostrar, por 

outro lado, a nova onda de protestos que contra o cien-

tista vai se levantar, e que vai levar finalmente a mini 

mizar o claro papel interventor atribuído pelo projeto 

original ao Instituto Oswaldo Cruz nos assuntos acadêmi-

cos da Faculdade. 

330 
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Na transição dos Governos Arthur Bernardes-Washington 

Luis, assume o ONSP o Or. Clementino Fraga e o primeiro Cur 

:so de Higiene e Saúde Pública é inaugurado em abril de 1926, 

dando assim tímido começo à especialização de médicos sanita 

ristas no país. Ao examinar os antecedentes deste ensi-

no , abordamos resumidamente a forma como esse processo 

se deu na Europa e nos Estados Unidos. Vimos que, guar

dadas as devidas distâncias histórico-concretas, o de

senvolvimento da higiene como especialização separada 

do currículo médico teve raízes similares, sendo uma de 

suas mais imediatas predecessoras a medicina legal, cujo 

mestre e máximo expoente da higiene "tradicional" no 

Brasil, o Or. Afrânio Peixoto, vai propiciar na Faculda 

da do Rio de Janeiro o primeiro curso de medicina públi-

ca do país em fins da década de 10 •. 

Com relação à instauração da especialização sanitá

ria, conclulmos que o papel da Fundação Rockefeller foi 

fundamental ao apoiar a criação do Instituto de Higiene 

em são Paulo e fornecer bolsas para estudar' em Johns 

Hopkins concorrendo assim para que conteúdos e métodos de 

ensino fossem aqui adotados segundo os moldes norte-ame

ricanos. 

Mostramos, entretanto, que em relação ao Governo Fe 

deral, a colaboração da Fundação Rockefellerfoi insign! 

ficantei mais ainda, mal chegou a apoiar o Curso de Hig! 

ene e Saúde Pública, sendo que nenhum outro projeto go

vernamental na área do ensino, seja na Faculdade de Medi 

cina, no Instituto Oswaldo Cruz ou no ONSP (com exceção 
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da Escola de Enfermeiras "Ana Nery", que 

dou a criar em 1922 e o breve Curso de Malária de 

aju-

1925, 

ministrado aos funcionários da saúde pública por repre

sentantes da Rockefeller no pais), recebeu qualquer assi~ 

tência técnica ou financeira daquela Fundação. Ficou ain

da para nós a dúvida a respeito dos motivos pelos quais 

teria fracassado um ambicioso projeto acalentado por Car

los Chagas,no sentido de se criar no Brúsil urna Escola 

Internacional de Saúde Pública, congêne~e da de Johns 

Hopkins mas voltada para América Latina" devido à impos si 

bilidade de encontrar maiores informações sobre 

tão importante. 

assunto 

Com relação ao primeiro Curso de Htigiene e Saúde Pú

blica, registramos as condições em quesurgel' suas caracte 

risticas, professores, alunos e conteúdo curricular. 

Consideramos que, com esse Curso,1e fecha eficazme~ 

te o circuito iniciado com as propostas da c.o ne.xão .ó an-l

.tánia in.te.nnac.io na-f nas primeiras déc.a.das do século pois, 

através dos agentes dele egressos, serio inculcadas, re

produzidas e multiplicadas práticas idcilogicas e sociais 

que vão ser tidas, pelo menos durante Oi 30 anos seguin

tes, como as únicas e universalmente váLidas para solucio 

nar os problemas de saúde coletiva no ~asil. E, nesse se~ 

tido, afirmamos que o di.óc.un.óo c.ompe..t~te. do sanitaris

mo veio para ficar. 

Não obstantejessa afirmação, fizerrws um balanço a 
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respeito dos logros dos sanitaristas na década de 20, o 

que nos levou a ponderar que, pelo lado positivo, os médi 

cos interessados na saúde pública, embora pouco numeroso~ 

conseguiram se aglutinar como grupo relativamente coeso e 

que, ao pressionar por melhores condições profissionais na 

burocracia sanitária, lograram que pelo menos fosse dada 

prioridade aos portadores de diploma de especialização em 

relação ao acesso tanto à organização quanto aos cargos 

de direção. Lograram ainda constituir-se, com o apoio ofi 

cial, como círculo de intelectuais ao contar com um foro 

próprio de debates representado pela Sociedade Brasileira 

de Higiene e com as publicações do DNSP para divulgar suas 

pro"postas técnicas. 

Do lado negativo, aventamos que os sanitaristas, ao 

assumirem uma postura de aparente apoliticismo,mas de 

aberto apoio ao regime,e ao defender de forma radical a 

doutrina sanitária tal como os norte-americanos a precon~ 

zavam, criaram uma atmosfera de isolamento, tanto em rela 

ção aos setores da medicina liberal de oposição como aos 

clínicos e aos higienistas "tradicionai::3 11 • 

Desta feita, 1930 encontrará os sanitaristas encas-

telados em seus frustrados sonhos de contarem com um gra~ 

de serviço nacional de saúde corporificado num Ministé 

rio ad-ho~ , com uma escola autônoma para se especializ~ 

rem e com um plano de carreira e salários condizente com 

.. 
o importante lugar que esperavam ocupar na burocracia pu-

blica. 1930 significará para os sanitaristas ver em sua 50 
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ciedade Brasileira de Higiene fechada e eles próprios afa~ 

tados pelo Governo Provisório dos postos de mando do re-

cém-criado Ministério de Educação e Saúde. 

Conclulmos, finalmente, que essa situação toda refl~ 

tir-se-á no desenrolar do Curso de Higiene e Saúde públi-

ca pois vai sofrer nas suas possibilidades de expansão e 

evolução, não chegando por isso mesmo a produzi~ até fins 

dos anos 30,um número de egressos significativo para o 

movimento sanitarista brasileiro adquirir o peso e o po-

der suficientes e necessários para influenciar nos desti 

nos da saúde pública nacional. 

A partir desta apertada síntese, colocamos a seguir 

alguns pontos que, além de polêmicos, nos parece abrem 

novos e interessantes veios de pesquisa que esperamos ve-

nham a despertar inquietudes nos estudiosos do tema. 

1. A lenta e progressiva burocratização do Estado nos paI 

ses capitalistas cer!"i::rais, no sentido definido por Weber, 

corresponde ã complexificação de todas as instâncias da 

vida social e ã expansão da intervenção desse Estado em 

todos os setores. Esse fato histórico, que é ~ent~nte 

negado pelo discurso liberal, é ao mesmo tempo afirmado 

através da ~déia de organização que se encontra na base 

desse fenômeno, sendo que uma de suas mais importantes 

determinações tem a ver com a crença na racionalidade dos 

meios de ação, de modo tal que as questões relativas 
I 

racionalidade dos fins é inutilizada. 

.. 
a 
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Independentemente do contexto histórico, político, 

cultural ou geográfico de que se trate, a eonexão ~anitã 

~ia inte~naeional vai justamente envidar todos' seus es-

forços para infundir a idéia de que a organização e a ad

ministração cientificamente fundamentadas e tecnicamente 

orientadas da saúde pública poderão levar, por um lado, à 

racionalização da execuçao das decisões adotadas na in-

controlável esfera da política nos· pa{ses "tropicais" e, 

por outro, a concorrer para que os interesses econ6micos 

sejam defendidos pelos Estados-Nações, ao bloquear a dis

seminação de doenças contagiosas atentvt6rias para o 

"progresso da humanidade", ou seja, para a manutenção dos 

fluxos comerciais e dos investimentos diretos do centro 

(Estados Unidos, no caso) com relação ã periferia do sis-

tema. 

Quanto ao Brasil, a burocratização do Estado é um 

processo que se identifica mais nitidamente a partir de 

meados do século XI;~ e que no pós-Prim0ira Guerra, se vê 

acelerado pela própria expansão capitalista da economia • 

Entretanto, o esgotamento do modelo político instaurado 

com a Primeira República fez crise nos anos 20, gerando o 

acirramento das discussões em torno da centralização x 

descentralização do poder político-institucional e da in-

dústria artificial x economia natural que traduz o con-

flito entre frações de classe dominante pela instauração 

de uma nova hegemonia. 
I 

Cem relação a este últirro ponto, a Refo.rma Sanitária de 
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1920-23 foi um claro instrumento de intervenção politica 

nos Estados e de centralização do poder no Executivo, cu 

ja sede - a Capital Federal - viu-se inegavelmente favo 

recida com a atenção da administração sanitária, fato que 

também vemos como uma forma de cooptação de representan

tes da burguesia urbana na defesa da ordem estabelecida 

e ameaçada pelos movimentos sociais e militares. 

A Reforma foi também uma respqsta às demandas da co 

l1e.xão .6a.I1-<-.ta.Jr..-<-a. i.11.te.Jr.I1a.ci.ona..t,na medida que incorpora com 

extrema presteza a idéia de organização racional, admi 

nistração cientifica e conhecimento técnico como solu

çoes para uma ampla gama de problemas de saúde coletiva 

que; no entanto, o crivo das prioridades politicas irá 

reduzir a um leque de opções extremamente reduzido. Toda 

via, justamente a área sanitária internacional (defesa 

dos portos, maritima, etc) bem como o combate à febre awa 

rela e a malária serão as açoes que vão receber tratamen 

to privilegiado por parte da nova repartição, atendendo 

assim às pressões externas. 

Por outra parte, os governos da década de 20 iniciam 

uma modernização do aparato estatal que também tem sua for 

ça-matriz na necessidade de atender os n~vos imperativos 

colocados pelo crescente dinamismo do setor comercial e 

financeiro ligado à importação/exportação e pela incipie~ 

te mas definitiva industrialização do eixo Rio-são Paulo. 

Essa modernização tem como uma de suas manifestações a 

abertura à assistê/lcia técnica estrangei1ra e o incentivo à 
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especialização profissional no exterior ou no país, com 

apoio . externo. A saúde pública ver-se-á favorecida 

com essa política, de modo que prontamente as idéias de 

neutralidade e eficiência técnica dominantes no centro 

mundial do capitalismo são incorporadas ao discurso sani 

tarista,. ã legislação e ã formação de recursos humanos. 

Será assim absorvida e posta em prática a necessidade de 

se concentrar na racional organização e administração dos 

meios, cuja viabilidade ficaria assegurada pela formação 

de um estado maior técnico altamente capacitado para exe-

cutar as diretrizes sanitárias. 

Se este fato pode ser considerado como um avanço em 

termos do que aqui formalmente existia, somos de opinião 

que o movimento sanitário, corno movimen~o ideo16gicd, 

não teve caráter renovador ou contestador das políticas 

sociais vigentes, mesmo porque nasceu atrelado ao regime, 

dele dependendo para se constituir e institucionalizar. 

Adernais, suas possibilidades de legitimação e reprodução 

ficaram condicionadas ã preitesia ;l.rresi.:rita que have-

ria de render ã Fundação Rockefeller em troca de bolsas e 

possibilidades de intercâmbio cultural e científico com 

os Estados Unidos. 

Dessa maneira, o movimento sanitário dos anos 20 

teria sido um fiel defensor da ordem estabelecida e obe 

diente seguidor das diretrizes polI ticas do regime, manten 

do, portanto, urna atitude conservadora frente a quaisquer 

mudanças na correlação de forças imperante, tanto no pla-

)87 
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no interno como no internacional. 

o movimento sanitarista teria nascido, assim, eivado 

de um espirito autoritário, cujo discurso competente o e na 

medida que se reveste de um cientificismo que mascara,' na 

verdade, a ausência de preocupações com as prementes ques-

tões sociais e mesmo com os eventos da politica contingente. 

Colocaram-se os sanitaristas, no nosso entender, a mar 

gem do momento histórico que vivia o Brasil. E quando a Re-

volução de 30 muda o curso da história, veremos aqueles pro-

vavelmente atônitos perante acontecimentos dos quais não to-

mara~ parte. É fato a comprovar que, na tentativa de favore-

cer seus aliados, o Governo Provisório tenha alijado dos cen 

tros decisórios os sanitaristas da nova escola, ao propiciar 

uma "restauração oligárquica 11. na área da saúde do recém-cri~ 

do Ministério da Educação e Saúde Pública. Entretanto,esse a 

fastamento será pouco duradouro. Com efeito, em 1934 começam 

a abrir-se de novo a~ portas aos sanitaristas e, aos pou-

cos, irão ocupar lugar privilegiado nos altos escalões da 

estrutura sanitária. Acontece que o ideal racionalizante 

é adotado como instrumento universal de legitimação do 

Governo Vargas, até definitivamente se instaurar como pe~ 

sarnento-diretriz do Estado Novo e, assim, o discurso com 

petente do sanitarismo virá ao pleno encontro do movimen-

to reformador da administração pública estado-novista, i~ 

tegrando-se a este e passando-se a identificar mais uma 
I 

vez como o status quo imposto pela ditadura. 

.. 



Para encerrar este ponto, diríamos que nos parece 

que, dentre as questões levantadas, seria por demais rele-

vante empreender pesquisas a respeito do movimento sani-

tarista no Estado Novo. Este rico período da história bra 

sileira, e durante o qual tanto avanço teve o_sanitarismo, 

fica, no nosso entender, como instigante desafio para a

queles preocupados com a recuperação da memória da saúde 

pública. 

2. Em outro lugar apontamos para o fato de o movimento sa 

nitarista ter sido fraco e assinalamos como um dos possí-

veis fatores dessa debilidade, o relati~o isolamento em 

que seus membros se teriam colocado em relação a outros 

segmentos da sociedade, sendo relevante o antagonismo exi~ 

tente entre os médicos clínicos e os sanfttaristas. A este 

respeito, vale a pena chamar primeir~mente a at~n9ão para 

o que nos parece um ponto de convergência entre um e ou-

tro setor de médicos. Acima das divergências internas en-

tre eles, aparentemente existia um conserrso em relação ao 

papel do Estado liberal nas questões de saúde, notadamen-

te na preservação de sua não-interferência na execução di 

reta de serviços locais de atenção médic[, área esta aber 

ta ao exercício privado filantrópico, belteficiente, empr~ 

sarial ou particular. 

Com respeito ã saúde pública, teria existido e pre

valecido o consenso a respeito do papel puramente supletl. 

vo , subsidiário e indireto do orgão sanitiário federal em 
l 

relação aos Estados, Municípios e Distri~o Federal, embo-
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ra não poucas vezes essa intenção entrasse em contradição 

com o intervencionismo da União na base do sistema adminis 

trativo local, especialmente em situações emergenciais. Em 

todo caso, os sanitaristas também vão defender a acão in-

direta do órgão central de saúde adjudicando-lhe o papel 

de normatizador de diretrizes de abrang~ncia naciona~ fi~ 

calizador de alguns serviços e subvencionador de áreas de 

preocupação especial ou tradicional, corro os hospitais ou 

colônias para tuberculosos, leprosos e doentes mentais. 

Esse consenso a respeito da não-i:rüt.erferência esta-

390 

tal teve douradouros reflexos na limitêção da assistência 

médica pública, onde historicamente têm predominado os ser 

viços privados (diretos inicialmente e contratados pela 

previdência social posteriormente). Has, ao mesmo tempo, 

teve um efei to negativo para· a saúde púldica pois lhe res 

tou boa parte da força política de susts1tação necessária 

para a expansão do aparato sanitário e aos próprios sani-

taristas, ao contrári8 do que aconteceu nos outros países 

latino-americanos, nos quais o setor público tem estado 

bem mais presente no âmbito da atenção rrédica clínica e 

hospi talar. . 

Assim, podemos dizer que no Brasil, em termos ge-

rais, teria existido um consenso entre arnbos grupos de 

médicos em relação à manutenção do merca10 de trabalho li 

vre para a prática privada. Entretanto, no interior do 

movimento sanitarista,as coisas não ocorreram com tanta 
I 

harmonia • 
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Com efeito, as discussões entre clínicos x sanita -

ristas foram colocando cada vez mais em evidência para 

nós o isolamento em que foram ficando os segundos, afetan 

do inclusive a sua própria expansão como grupo, ao fazer 

questão de fé e de doutrina que os clínicos não teriam su 

ficiente habilitação profissional em questões de higiene 

e educação sanitária, entendidas que eram corno a máxima 

medida preventiva a ser adotada para todo tipo de doenças 

e "desvios" da conduta. Particularmente notório foi o con 

flito deflagrado em torno da assistência à infância, na 

qual os pediatras faziam questão de intervir, enquanto 

os sanitaristas apoiavam a conscientização das maes, das 

professoras e dos escolares com relação a maus hábitos de 

higiene causadores, segundo eles, das do?nças. 

Este assunto, que valeria a pena ser também pe~ 

391 

quisado, foi ficando em evidência pelo antagonismo instal~ 

do no seio da repartição de saúde, cujas sucessivas refoE 

mas na era Vargas levaram à criação de uma ins~ância sep~ 

rada e preocupada tão somente com a assistência à criança, 

chegando assim a desenvolver poderes próprios que inclui 

ram desde a criação de hospitais até cursos de especiali

zação paralelos ao Curso de Saúde Pública do Departamento 

Nacional de Saúde. ~ provável que o fato de a saúde da crian 

ça acusar de forma mais imediata e palpável os efei-

tos da mis~ria, tenha sensibilizado mais os m~dicos clI-

nicos que estavam em permanente contato com a 

infantil, levando-os a formular propostas de 

população 

intervenção 
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mais ágeis e diretas mas que o rígido esquema sanitário 

montado não teria sido capaz de absorver, de modo que foi

se abrindo um fosso cujo desfecho foi a institucionaliza

ção de pOlíticas, programas e ações separadas do resto da 

saúde pública. 

3. Voltando 'ã c.ol1e.xao .6an-i..tâ.n-i.a -i.n..tVl.na.c-i.on.a.t" no nosso 

trabalho enfocamos principalmente a Fundação Rockefeller 

e chegamos ã conclusão de que não fizeram parte principal 

de suas preocupações os problemas latino-americanos, ex

cetuando-se apenas o Brasil,especialmente em relação ao 

combate ã febre amarela,e que, mesmo assim, o Snus finan-

ceito da campanha coube quase que totalmente ao Governo 

Brasileiro, enquanto 

instituição. 

os louros foram creditados ãquela 

Mas, os nossos dados não sao suficientes nem prete~ 

dem dar conta de um problema bem mais arr"plo e complexo. 

Com efeito, acreditamos que é preciso continuar as pesquJ.:. 

sas,no sentido de debelar não somente a história integral 

da atuação da Fundação Rockefeller no país senão que tam

bém a de outras agências oficiais e privadas que aqui te

riam exercido influência político-ideológica, através da 

assistência técnica e financeira na área da saúde públi-

ca. 

Assim por exemplo, parece-nos que seria importante 

revelar o impacto que a constantemente ampliada e renova

da co ne.xão .6 an.-i..téifl..ia in.te.fl..n.ac.io n.a..t teria tido em termos 
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da manutenção de um determinado pensamento sanitário hipo

teticamente funcional aos interesses de classe do Estado 

brasileiro e, portanto, aliado de interesses econômicos ex 

ternos e internos que teriam permitido a "desestatização", 

por assim dizer, do setor saúde e influenciado na não-cria 

çao de um sub-setor produtor de insumos básicos para a saú

de, tais corno vacinas, medicamentos essenciais, equipamen

tos de baixo custo, etc. 

J9J 

Nessa ordem de preocupações, nos parece que atenção 

também poderia ser dada a investigações sobre a produção do 

conhecimento científico voltado para a resolução dos gran

des problemas de saúde coletiva, o que recoloca a questão 

dos objetos que t~m sido pesquisados e o destino de seus 

resultados face às condiçoes de depend~ncia econômica, te~ 

nológica e cultural imperantes. Nesse sentido, seria impo~ 

tante vincular essas preocupações à história do Instituto 

Oswaldo Cruz Choje Fundaçãol, tido corno o centro científi

co mais tradicional do pais mas que, apesar de sua estrei

ta subordinação ã esfera sanitária federal, ou talvez por 

isso mesmo, parece ter orientado sua produção de forma de

sarticulada em relação as politicas explIcitas de saúde ou 

ãs necessidades realmente sentidas pela população,tanto nas 

áreas de pesquisa e formação de recursos humanos como na de 

tecnologia, cria~a mais recentemente. 

4. Para terminar estas consideraçoes finais, e sem esgotar 

as possibilidades de reflexão que oferece o trabalho por 

\ 
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nós realizado, tocaremos num dos pontos centrais da mono

grafia e que até "agora abordamos de forma parcial, qual se 

ja, a própria Reforma Sanitária. 

Embora a análise da Reforma Sanitária de 20-23 nos 
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tenha revelado urna enorme distância entre os propósitosofi 

ciais e as realizações efetivas, no sentido de que 

estas teriam ficado bem aquém do previsto, vale a pena co-

mentar que tem sido reiteradamente afirmado que ela teria 

criado as bases para"a expansão do capitalismo urbano-in 

dustrial e que ações médicas de massa teriam sido desenvol 

'd b" t" d d t "- A" (2) Vl as so o lmpera ~vo as e ermlnaçoes economlcas. 

No nosso entender, a Reforma visou, em todo momento,a 

ordenar e agregar instituições dispersas em diferentes re-

partições governamentais, propósito esse alcançado parcial 

mente pois que apenas conseguiu trazer para sua alçada al-

gumas instâncias adstritas à Prefeitura do DF, não logran-

do, por outro lado, que Ministérios tais corno o da Agricu! 

tura e o de Viação abrissem mão de urna série de serviços de 

fiscalização ou de execuçao que, por sua natureza - corno o 

caso do sistema de águas e esgotos - deveriam ter ficado 

sob o comando das autoridades sanitárias. Assim sendo, a 

contribuição da reforma para a instauração de urna nova or-

dem econômica no espaço urbano foi bastante reduzida,posto 

que equipamentos sociais tão essenciais corno os menciona-

dos não foram incluidos na saúde pública, mas somente a 

(2) Vide PICALUGA I e colo, ~ o ci t.; SOBRINHO, V·o de L o , 
~o cito; COSTA, N.,~. cito; LUZ, M., ~o cito 
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inspeção sanitária daqueles. 

Quantos ãs ~ç6es mãdicas de massa, a Gnica efetiva

mente empreendida nos anos 20 foi a luta contra a febre 

amarela em 1928-29 e, mesmo assim, sob a pressao, corno vi

mos, de uma verdadeira crise nacional deflagrada após as 

reiteradas denGncias da epidemia em várias e vastasregi6es 

do Nordeste do país. Por outro lado, em 1926 houve um agu

do surto de varíola no Rio de Janeiro que foi rapidamente 

debelado com o concu~so de organizaç6es privadas que prom~ 

veram a instalação de dezenas de postos de vacinação, en

trando as autoridades sanitârias a reb(:que da pressão da 

opinião pGblica veiculada pelos meios jornalísticos. Ade

rnais, a assistência médica pGblica hospitalar e ambulato

rial era praticamente inexistente no país e extremamente 

precâria em são Paulo e Rio de Janeir.o. E mesmo a criação 

de Centros de SaGde nestas cidades em fins da década, em 

pouco veio a mudar os graves problemas q~J.e acometiam a po

pulação, como por exemplo, a já por nós mencionada devas

tadora tuberculose. 

Diante desses dados, nao vemos COTn() grandes "aç6es 

médicas de massa" teriam sido desenvolvi~as para atender a 

manutenção e recuperaçao de urna força de trabalho cujo peso 

econômico, em termos de setores ocupacionais, era dado mai~ 

ritariamente pelo setor primârio e, em segundo lugar, pelo 

terciârio, voltada que estava, por exemplo, a Capital para 

os serviços, corno continua estando hoje o Município do Rio 

de Janeiro, sendo dessa forma pouco significativo o peso 
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da mão-de-obra fabril para a qual têm-se historicamente 

voltado as medidas médicas públicas no capitalismo. 

Quantos aos objetivos da repartição recém-criada, 

eles estiveram expJicitamente destinados a expan-

dir nacionalmente os serviços federais e a interiorizar as 

ações de saúde, promovendo inclusive a descentralização da 

execuçao de vários serviços, predominantemente a tão prop~ 

lada profilaxia rural destinada a combater as principais 

endemias nos Estados. O que vimos, entretanto, foi o siste 

mático desmantelamento desses serviços, boa parte dos quais 

ficou restrito à febre amarela e entregue às mãos exclusi-

vas .da Fundação Rockefeller. 

Restou à repartição sanitária a sua preocupaçao pe-

los problemas da Capital Federal, a qual era vital, como 

vimos, para o regime como base mínima de legitimação polí-

tica ao tempo que ~he servia como espaço privilegiado e 

exemplar de intervenç2:o e de mediação nos confli tos sociais. 

Diríamos, em resumo, que há uma flagrante contradi-

ção entre o discurso oficial e a prática concreta pois, e~ 

bora dotados de maiores recursos (mesmo porque a máquina 

administrativa cresceu às custas do esva~iamento dos servi 

ços da Prefeitura), os ambiciosos objetivos iniciais tais 

como levar o saneamento aos campos, valorizar o homem e a 

-terra, regenerar a raça, etc., nao passa~am do plano da re 

tórica. 

O Brasil de 1920, eminentemente rural, nao formulou, 
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na ipoca,nem mesmo nas dic~das posteriores qualquer polí

tica social objetiva e siria para o setor rural. E não se

ria a saGde pGblica, com toda a carga ideolõgica que a peE 

meava e o seu estreito compromisso com o poder vigent~ que 

iria escapar a essa regra. Embora reiteradamente os gover-

nos da ipoca tenham propalado a intenção de inter-

vir com a educação e a saGde na área rural, i evidente que 

esse discurso estava destinado a apaziguar setores descon-

tentes da oligarquia agrária que desejavam a presença do 

Estado para impedir a migração, mas sem que isso afetasse 

as condições de exploração a que estavam submetidos os tra 

balhadores agrícolas. 

Diante das considerações acima, parece--nos que na PQ 

lítica sanitária dos anos 20 não houve nenhuma intenção de 

liberada de desenvolver esforços tendentes a contribuir Da 

ra a criação das pri-condições necessárias à expansao do 
. 

capitalismo industrial de base urbana no país. Mais pem, 

somos de opinião que a reforma teve nítido sentido de buro 

cratização da organização sanitária ao buscar dotá-la, so-

bretudo, de urna estrutura mais moderna, hierarquizada e fu~ 

cional e de provê-la de serviços auxiliares mais eficien-

tes, tais como os de estatística e de laboratõrio e propoE 

cionar-lhe mais e melhores meios humanos e materiais de ad 

ministração para tornar sua atuação mais ágil e eficiente, 

especialmente em relação ao cumprimento de suas precípuas 

funções de fiscalização, controle e inspeção sanitários. 
I 

Assim, acreditamos que o que efetivamente houve com d 



criação. do DNSP foi a possibilidade de contar com uma org~ 

nização e um código sanitário modernos, embora nem sempre 

refletissem as reais necessidades nacionais, posto que in

corporaram muitas idiias 6o~a do luga~, cuja eficácia d~ 

ve ser entendida mais em termos políticos do que ticnicos 

ou sociais. 

Com isso queremos frisar que, apesar dos declarados 

propósitos de efetivamente contribuir para estender ações, 

principalmente preveritivas de doenças contagiosas, a toda 

a população do pais de forma direta ou indireta, a escassa 

prioridade poli tica que a saúde pública tem recebido na nos 

sa h.istória; fez com que nos anos 20 tarnbim ficassem os 

serviços restri+:os ao Rio de Janeiro e às capitais de al-

guns Estados importantes. 

Finalmente, cabe lembrar que, incorporada à filosofia 

da saúde pública e dos sanitaristas a idêia de que a aten-

çao midica não é assunto que a ela compita, a reparti-

çao federal vai ficar circunscrita a um raio de ação limi

tado, reduzida ao eufemismo de formuladora de políticas e 

programas nacionais e às voltas com recursos cada vez mais 

escassos para atender, pelo menos, suas principais preocu

pações - quais sejam, as prevalentes grandes endemias que 

tanto debate causaram nos anos 20 e que aí permanecem para 

testemunhar o patho~ burocrático da saúde pública: mi

lhões de brasileiros adoecem por causa da doença de Cha

gas, da malária, da helrnintose, da esquistossomose ou 

da tuberculose, entanto que milhares de criança continuam a 
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morrer na primeira infância por doenças perfeitamente evi-

táveis se medidas preventivas oportunas fossem tomadas. 

CARR diz que o passado é inteligível para nos somente a 

luz do presente, e que só podemos compreender completamente 

o presente ã luz do passado; assim, capacitan o homem a en-

tendena~ociedade do pa~~ado e aumenta~ o 6eu domZnio ~obne 

a 60ciedade do pne6en!e ~ a dupla 6un c;o da hi6t5nia. {3} 

Contribuir para a compreensão do promissório presente, que 

tem no cerne de suas preocupaçoes políticas a melhoria das 

condições de vida e safide da população brasileira, é uma 

nova' motivação que veio nos encorajar quanto ã validade de 

um trabalho desta natureza e extensão. 

Rio de Janeino, ma~o de 1985 

(3) CARR, EJward H., Que ~ hist~ria7. Ri.o de Janeiro, Paz 
e Terra, 2a. ed., 1979, p. 49. 
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